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Napisz do Newslettera literackiego jak spędziłeś Dzień
Bibliotekarza i Bibliotek! Prześlij e-mail...

Newsletter literacki
Od redakcji
 

Dzień Bibliotekarzy i Bibliotek przypadający 8
maja rozpoczyna co roku „tydzień bibliotek”,
który owocuje wspaniałymi wydarzeniami. Mamy
nadzieję, że opowiecie nam Państwo jak spędziliście ten tydzień w 2018
roku, a my z radością podzielimy się tą informacją w następnym
Newsleterze literackim – napiszcie do nas! Dzięki otrzymanym od Państwa
wiadomościom, w majowym Newsleterze literackim opowiadamy o tym, jak
Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich obchodziły w kwietniu dwie
biblioteki – w Lublinie i w Warszawie. Ponadto opowiadamy o życiu i
twórczości pisarzy urodzonych w maju, szczególną uwagę poświęcamy
Niccolò Machiavellemu, w felietonie miesiąca zwracamy uwagę na to jaką
moc mają słowa, z wywiadu miesiąca dowiecie się Państwo co to jest ostry
dyżur literacki, na zakończenie – tradycyjnie –  przytaczamy anegdoty o
znanych pisarzach.

Maj to majówki! Życzymy więc Państwu pięknej pogody na czytanie na
trawie i serdecznie pozdrawiamy!

Anna Kwoczko

Cytaty miesiąca
 

"Powszechna to wada ludzi nie pamiętać o burzy, gdy morze spokojne."

http://slowoteka.pl/
http://slowoteka.pl/
http://mbbooks.eu/kontakt/


 

"Tam, gdzie są duże chęci, przeszkody nie mogą być zbyt wielkie."

 

"Cel uświęca środki." 

"Każdy widzi za jakiego uchodzisz, lecz bardzo niewielu wie, kim jesteś..."

 

"Trzeba być księciem, by dobrze poznać naturę ludów, a trzeba należeć do
ludu, by dobrze poznać naturę książąt."

 

"Wojny zaczynają się, kiedy chcesz, ale nie kończą się, kiedy prosisz."

 

"Żadna rzecz nie przynosi mężowi, który świeżo wyrósł, takiej chwały, jak
nowe prawa i nowe urządzenia przez niego stworzone. Gdy one są dobrze
ułożone i mają w sobie cechy wielkości, zjednują mu poważanie i podziw."

 

Niccolò Machiavelli – "Książę"

 

Biografia miesiąca
 

* Niccolò Machiavelli  – dał nam wskazówki
jak zdobyć i utrzymać władzę.

 

Florencki filozof, prawnik, dyplomata, pisarz
społeczny i polityczny doczekał się ogromnej
ilości studiów historycznych, gdyż jego życie i
twórczość pasjonowały badaczy różnych epok. Jego nazwisko stało się
symbolem określonego systemu gry politycznej. Należy do tych twórców,
których dzieła wywołują niekończące się dyskusje, stają się przyczyną
sporów i diametralnie różnych opinii...

WIĘCEJ...

 

http://mbbooks.eu/niccolo-machiavelli-dal-nam-wskazowki-zdobyc-utrzymac-wladze/


Przewodnik po urodzinach pisarzy
 

Pisarze urodzeni w maju

 

1 maja

 

José de Alencar, ur. 1 maja 1829 r.   Fortaleza – brazylijski pisarz,
dramaturg, orator prawnik i polityk. Uważany za najbardziej wpływowego i
najpopularniejszego brazylijskiego pisarza doby romantyzmu. Główny
przedstawiciel tradycji literackiej zwanej indianizmem. Był brazylijskim
ministrem sprawiedliwości od 1868 do 1870 r. Autor powieści, np.: „Pięć
minut”, „Kopalnie srebra”, „Złote sny”, „Kraj” oraz dramatów: „Kredyty”,
„Matka”, „Pokuta”, „Jezuita”. (zm. 12 grudnia 1877 r. w Rio de Janeiro)

Giovanni Guareschi, ur. 1 maja 1908 r. w Fontanelle di Roccabianca w
okolicach Parmy – włoski pisarz, dziennikarz, satyryk. Zasłynął dzięki
wykreowanej w serii książek postaci – don Camillo. Początkowo zajmował się
dziennikarstwem – pracował jako redaktor  w  „Corriere Emiliano”, a później
w „Bertoldo”. W czasie II wojny światowej został wcielony do wojska i
walczył na froncie wschodnim. W 1943 trafił do niewoli niemieckiej i był
więziony w niemieckich obozach dla jeńców wojennych między innymi w
Częstochowie i Beniaminowie. Po powrocie do Włoch stworzył satyryczne
pismo „Candido” („Kandyd”).   Na podstawie cyklu o don Camilo
(nietypowym katolickim proboszczu – angażującym się w konflikty
polityczne, pijącym wino, palącym cygara i grającym w karty), do którego
należą między innymi książki: „Rok Don Camilla”, „Blady wymoczek”, „Don
Camillo i Don Chichi” powstały filmy w latach 1952 – 1965 oraz ich kolorowy
remake w 1983 r. (zm. 22 lipca 1968 r. w Cervii)

Joseph Heller,   ur. 1 maja 1923 r. w Nowym Jorku – amerykański pisarz,
autor książki „Paragraf 22”, która przyniosła mu sławę. Podczas drugiej
wojny światowej służył w lotnictwie stacjonując w Afryce i we Włoszech. W
latach 1948-1950 studiował i zaczął pisać nowele. Pracował także jako
wykładowca języka angielskiego oraz pisywał do magazynów „Time”, „
Look” i „McCall’s”.   W 1953 r. rozpoczął pracę nad książka „Paragraf 22”
(początkowo miała nosić tytuł „Paragraf 18”), której akcja oparta była na
doświadczeniach wojennych pisarza. Książka ukazuje w groteskowy sposób
bezsens i absurdy wojny, prywatę i chęć awansu dowódców kosztem życia
młodych pilotów. Tytułowy paragraf 22 dawał żołnierzowi możliwość
natychmiastowego zakończenia pełnienia służby na własną prośbę z



powodu choroby psychicznej. W praktyce wykluczało to chorobę psychiczną,
bo cierpiący na nią żołnierz nie byłby świadomy, że na nią cierpi. Na
podstawie książki nakręcono film pod tym samym tytułem w reżyserii Mike’a
Nicholsa.   Inne jego powieści to: „Coś się stało”, „Gold jak złoto”, „Ostatni
rozdział, czyli Paragraf 22 bis” oraz autobiografia „Nie ma się z czego
śmiać” napisana wspólnie z Speedym Vogelem. (zm. 12 grudnia 1999 r. w
East Hampton, stan Nowy Jork)

WIĘCEJ...

 

Kalendarz świąt
 

1 maja – Międzynarodowe Święto Pracy lub
inaczej Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi
Pracy

2 maja – Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej

3 maja – Święto Konstytucji 3 Maja oraz
Światowy Dzień Wolności Prasy

8 maja – Dzień Bibliotekarza i Bibliotek 

17 maja – Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego

18 maja – Międzynarodowy Dzień Muzeów

26 maja – Dzień Matki

29 maja – Dzień Działacza Kultury i Drukarza

WIĘCEJ...

Wywiad miesiąca
 

„O ostrym dyżurze literackim i o sposobach
na rozkochanie dzieci i młodzieży w
literaturze”  – opowiada Agnieszka Karp –
Szymańska, założycielka i prezeska Grupy
Czasdzieci.pl. 

WIĘCEJ...

http://mbbooks.eu/przewodnik-urodzinach-pisarzy-maj/
http://mbbooks.eu/2425-2/
http://mbbooks.eu/o-ostrym-dyzurze-literackim-o-sposobach-rozkochanie-dzieci-mlodziezy-literaturze/


Koniec roku szkolnego tuż, tuż! Z tej okazji zapraszamy do
skorzystania ze specjalnego rabatu na nagrody i prezenty

książkowe!

Felieton miesiąca
 

„O gorzkim smaku oraz mocy i wibracji
słów" – felieton Margarett Borroughdame. 

WIĘCEJ...

Polecamy książkę dla dzieci
 

Książka dla dzieci   pt.  „Babcia Dziergajka”
autorstwa Margarett Borroughdame
będzie  miała premierę w czerwcu! Rzecznik
Praw Dziecka  objął książkę patronatem
honorowym.   Zapraszamy do zapoznania się z
opiniami tych, którzy już poznali Babcię Dziergajkę. Zapraszamy również na
spotkanie z tą niezwykłą bohaterką 18 maja podczas Warszawskich Targów
Książki.

WIĘCEJ...

 

Co słychać u nas
 

Zapraszamy na targi książki!

Książki dla dzieci Wydawnictwa MBBOOKS będą na 9. Warszawskich Targach
Książki w dniach 17-20 maja 2018 na stoisku nr 145/D18 u Motyli
Książkowych. WTK odbędą się w Warszawie na Stadionie Narodowym.

Nasz program dla dzieci na Warszawskich Targach Książki – WIĘCEJ...

 

Wieści z bibliotek

http://mbbooks.eu/kupon-rabatowy-nagrody-prezenty-ksiazkowe/
http://mbbooks.eu/autorzy/m-borroughdame/
http://mbbooks.eu/o-gorzkim-smaku-oraz-mocy-wibracji-slow/
http://mbbooks.eu/ksiazki-zapowiedzi/babcia-dziergajka/
http://mbbooks.eu/ksiazki-w-sprzedazy/wiosna-radosna/
http://mbbooks.eu/ksiazki-zapowiedzi/babcia-dziergajka/
http://mbbooks.eu/17-18-maja-2018-spotkania-margarett-borroughdame-9-warszawskich-targow-ksiazki/


 

Prezentujemy relację z obchodów Światowego Dnia Książki i Praw
Autorskich w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Hieronima
Łopacińskiego w Lublinie oraz Biblioteki Szkolnej przy w Szkole
Podstawowej nr 353 im. „Wielkich Odkrywców" w Warszawie.

 

Na nasze zaproszenie zamieszczone w kwietniowym Newsletterze
Literackim – do opowiedzenia jak Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich
obchodzony jest w bibliotekach i placówkach edukacyjnych – odpowiedziały
dwie biblioteki: MBP w Lublinie oraz biblioteka szkolna w Szkole
Podstawowej nr 353 w Warszawie. Dziękujemy za odzew Pani Beacie
Wijatkowskiej z Lublina i Pani Mirosławie Ciacharowskiej z Warszawy.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie wraz z
ZTM Lublin zorganizowała ciekawą akcję promującą czytelnictwo wśród
pasażerów miejskiej komunikacji publicznej. Pracownicy biblioteki tego dnia
rozdawali podróżującym zakładki do książek, a tym, którzy jazdę umilali
sobie lekturą – wręczali specjalne upominki. Dodatkowo w wybranych filiach
biblioteki czytelnicy zapoznawani byli z ideą i krótką historią święta oraz
również mogli liczyć na prezenty – niespodzianki.

W obchody Światowego Dnia Książki włączyła się również Biblioteka Szkolna
działająca w Szkole Podstawowej nr 353 im. „Wielkich Odkrywców" w
Warszawie. Zorganizowała ona wystawę książek, na której prezentowane
były tytuły, które warto przeczytać. Odbyły się także zajęcia czytelnicze dla
różnych grup wiekowych, podczas których uczniowie mogli zaprojektować
okładkę swojej ulubionej książki. Prace plastyczne zostały zaprezentowane
na specjalnej szkolnej wystawie. Dzieci uczestniczyły w quizie dotyczącym
literatury, biblioteki i czytelnictwa. 

Obydwu bibliotekom, a przede wszystkim bibliotekarkom i bibliotekarzom
gratulujemy wspaniałych pomysłów na świętowanie Światowego Dnia
Książki i Praw Autorskich! Z przesłanych do nas zdjęć wynika, że bawiliście
się znakomicie! 

Fotorelacja - WIĘCEJ...

 

Anegdoty literackie
 

Jamesa Joyce'a odwiedził kiedyś bliski przyjaciel i zastał go w stanie

http://mbbooks.eu/relacja-obchodow-swiatowego-ksiazki-2018/


kompletnego załamania. Wiedział doskonale, że Joyce cierpi zazwyczaj
ogromne męki twórcze, więc bez zbędnych wstępów zapytał: 

- I jak, ile dzisiaj napisałeś? 

- Siedem słów - jęknął Joyce. 

- No to świetnie! - zaczął pocieszać go przyjaciel. 

- Ale nie wiem w jakiej mają być kolejności. 

* * *

Małgorzata Musierowicz udała się kiedyś na spotkanie autorskie pewna, że
jest to spotkanie z nastolatkami. Okazało się, że czeka na nią mnóstwo
maluchów w wieku przedszkolnym z mnóstwem pytań, np.: "Jaka jest pani
ulubiona zupa?" A na zakończenie wstał chłopczyk ubrany w odświętny
garnitur i zapytał: "Proszę pani, dlaczego pani pisze książki, a nie pracuje jak
normalna kobieta?" 

* * *

Młody autor czytał Tristanowi Bernard swoją sztukę. Bernard słuchał
cierpliwie i po odczytaniu całego dramatu zapytał: 

- Więc jak to było przy końcu, co się stało z bohaterką? 

- Otruła się. 

- Radzę panu, żeby się lepiej zastrzeliła. Huk - rozumie pan huk! Trzeba
przecież publiczność obudzić!

* * *

 

Źródło - Internet.
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