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Napisz do Newslettera literackiego jak obchodzisz Światowy
Dzień Książki! Prześlij e-mail...

Newsletter literacki
Od redakcji
 

Światowy Dzień Książki przypadający 23
kwietnia w dzień urodzin Williama Szekspira
inspiruje do organizacji wydarzeń związanych z
czytelnictwem i literaturą.  Ciekawi jesteśmy jak
Państwo będziecie obchodzić ten dzień?   Napiszcie do nas o tym –
  podzielimy się z czytelnikami waszymi pomysłami w następnym miesiącu.
My z okazji tego święta  przygotowaliśmy dla Państwa wiosenny kupon
rabatowy na książki! Ponadto, w kwietniowym Newsletterze
literackim, cytujemy Wiliama Szekspira i przybliżamy nieznane fakty z jego
biografii, w felietonie miesiąca i w wywiadzie miesiąca zastanawiamy się czy
Polacy czytają czy nie czytają książek, czy warto czytać "wszystko" i
sugerujemy jak wybierać książki. Opowiadamy też o życiu i twórczości
pisarzy urodzonych w kwietniu, prezentujemy ciekawe  projekty realizowane
przez Bibliotekę Publiczną w Tarnowcu i tradycyjnie –    na zakończenie –
    proponujemy odrobinę humoru. Kwiecień w tym roku rozpieszcza nas
piękną pogodą, więc można już czytać na świeżym powietrzu –  my bardzo
to lubimy, a Państwo?

Życzymy Państwu słonecznej pogody na czytanie i pozdrawiamy serdecznie!

Anna Kwoczko

Cytaty miesiąca

http://slowoteka.pl/
http://slowoteka.pl/
http://mbbooks.eu/kontakt/
http://mbbooks.eu/wiosenny-kupon-rabatowy/


 

"Trwożliwy stokroć umiera przed śmiercią;

Mężny raz tylko czuje śmierci gorycz."

(Juliusz Cezar )

 

"Zamiary są wiatrem,

Kiedy nie idą z wykonaniem w parze."

(Makbet)

 

"Uczciwe serce nie zna niepokoju."

(Ryszard II)

 

"Być albo nie być! Oto jest pytanie!"

 

"Reszta jest milczeniem."

 

"Poloniusz: Cóż czytasz, mości książę?

Hamlet: Słowa, słowa, słowa." 

(Hamlet)

 

"Cały świat to scena,

A ludzie na nim to tylko aktorzy.

Każdy z nich wchodzi na scenę i znika,

A kiedy na niej jest, gra różne role."

(Jak wam się podoba?)

 

William Shakespeare

 

Biografia miesiąca
 



William Shakespeare - co o nim wiadomo i
czy był autorem swoich dzieł?

 

Kiedy i gdzie urodził się William Shakespeare?

23 kwietnia 1564 roku to domniemana data
urodzin Williama Shakespeare’a. Przypuszcza
się, że urodził się w domu rodzinnym przy
Henley Street w Stratford-upon-Avon. Dokładna
data dzienna nie jest znana ponieważ nie ma
zapisów dotyczących jego narodzin. Natomiast
zapiski kościelne wskazują, że William Shakespeare został ochrzczony w
kościele Świętej Trójcy w Stratford-upon-Avon 26 kwietnia 1564 r. Zgodnie z
tradycją taka ceremonia odbywała się nie później niż kilka dni po przyjściu
dziecka na świat, dlatego za datę jego urodzenia przyjmuje się 23 kwietnia
1564.

Tradycja głosi, że William Shakespeare zmarł w dniu swoich 52. urodzin, 23
kwietnia 1616 roku. Wielu uczonych uważa, że jest to mit. Jednak akta
kościoła pokazują, że został pochowany w rodzinnym Stratford-upon-Avon w
Kościele Trójcy Świętej 25 kwietnia 1616 roku.

Dzień urodzin i śmierci Szekspira, tj. 23 kwietnia, został ustanowiony przez
UNESCO w 1995 roku Światowym Dniem Książki i Praw Autorskich. 

Położony w odległości 103 km na zachód od Londynu, w czasach Szekspira,
Stratford-upon-Avon był miastem targowym podzielonym na dwie części –
 drogą krajową i rzeką Avon.

 

Kim był William Shakespeare?

William Shakespeare –  znany także jako Shakespeare, Shakspere,
Shakspear, Shakespere, Shaksper, Shaxper oraz Shake-speare (zasady
pisowni nie były jeszcze wtedy jednoznacznie ustalone, istnieje ponad sto
odmian tego nazwiska) – był angielskim dramatopisarzem, aktorem i poetą
zwanym także "Bardem z Avon" i  poetą narodowym Anglii...

WIĘCEJ...

 

Przewodnik po urodzinach pisarzy
 

Pisarze urodzeni w kwietniu

http://mbbooks.eu/william-shakespeare-o-nim-wiadomo-byl-autorem-swoich-dziel-kod-szekspira/


 

1 kwietnia

 

John Wilmot, ur. 1 kwietnia 1647 r. – angielski arystokrata, awanturnik i
poeta, przyjaciel króla Karola II. Autor satyrycznych, często rozwiązłych
utworów. Studiował w Oxfordzie, a następnie rozpoczął karierę dworską.
Sławę przyniósł mu udział w bitwach morskich z Holendrami.  Był bohaterem
wielu skandali towarzyskich. W swojej poezji opowiadał się za
racjonalizmem, wychwalał potęgę rozumu ludzkiego i nawiązywał do
postawy libertyńskiej, zwłaszcza w utworze „Satyra na ludzkość”. Nie
przywiązywał wagi do publikacji swoich dzieł.  W 2004 r. powstał o nim film
„Rozpustnik” (The Libertine) z Johnny’m Depp’em w roli głównej. (zm. 26
lipca 1680 r. w Woodstock)

Edmond Rostand, ur. 1 kwietnia 1868 r. w Marsylii – francuski pisarz i
poeta,   popularny dramaturg. Autor wodewilów, komedii i melodramatów.
Najbardziej znany jest z komedii „Cyrano de Bergerac”. Na jej podstawie
powstały filmy: „Cyrano de Bergerac” w 1990 r. i „Roxanne” w 1987 r. (zm.
2 grudnia 1918 r. w Paryżu)

Edgar Wallace, ur. 1 kwietnia 1875 r. w Londynie – pisarz angielski, autor
powieści awanturniczo-kryminalnych. Pozostawił po sobie blisko 170
powieści, 17 sztuk teatralnych i wiele scenariuszy filmowych, między innymi
do filmu „King-Kong” z 1933 r. Przed wojną wydano w Polsce 65 jego
powieści, po wojnie tylko kilka. Wszystkie jego utwory objęte były w 1951
roku zapisem cenzury w Polsce, podlegały natychmiastowemu wycofaniu z
bibliotek. Tworząc używał wyłącznie dyktafonu, a teksty przepisywała
maszynistka.   Napisał między innymi: „ Anioł grozy”, „Bractwo Wielkiej
Żaby”, „Człowiek o stu obliczach”, „ Gabinet Nr 13”, „Klub Sprawiedliwych”,
„Kwadratowy szmaragd” . (zm. 10 lutego 1932 r. w Hollywood)

Pola Gojawiczyńska, ur. 1 kwietnia 1896 r. w Warszawie – polska pisarka i
działaczka niepodległościowa.   W 1905 r. po strajku szkolnym została
wydalona ze szkoły powszechnej. Kontynuowała naukę  na kompletach i na
pensji. Pracowała jako wychowawczyni w przedszkolach miejskich,
podwarszawskich ochronkach, bibliotekach i teatrzykach amatorskich.
Pierwsze próby literackie wysłała do Gabrieli Zapolskiej, której aprobatę
zyskała. W czasie I wojny światowej brała udział w pracy niepodległościowej
i należała do Polskiej Organizacji Wojskowej. Jej pierwszym utworem była
nowela „Dwa fragmenty”. W 1920 r. wyszła za mąż za Stanisława
Gojawiczyńskiego, rok później urodziła córkę Wandę...

WIĘCEJ...

http://mbbooks.eu/przewodnik-urodzinach-pisarzy-kwiecien/


 

Kalendarz świąt
 

1 kwietnia – Prima Aprilis i 

Międzynarodowy Dzień Ptaków

2 kwietnia – Międzynarodowy Dzień Książki Dla
Dzieci

20 kwietnia – Międzynarodowy Dzień Wolnej
Prasy

22 kwietnia – Międzynarodowy Dzień Ziemi

23 kwietnia – Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

26 kwietnia – Światowy Dzień Własności Intelektualnej

27 marca – Międzynarodowy Dzień Teatru

29 kwietnia – Międzynarodowy Dzień Tańca

WIĘCEJ...

Wywiad miesiąca
 

„O tym jak się sprzedaje książki, o tym czy
czytać, jak czytać, i jak rozpoznać dobrą
literaturę” – opowiada Beata
Motyl, założycielka firmy Motyleksiazkowe.pl.  

WIĘCEJ...

Felieton miesiąca
 

„Wiem, że nic nie wiem… i filozofia
inżyniera Mamonia”  – felieton Margarett
Borroughdame o jej przygodzie na targach
książki i o gustach czytelniczych. 

WIĘCEJ...

http://mbbooks.eu/kalendarz-swiat-kwiecien/
http://mbbooks.eu/wywiad-beata-motyl-zalozycielka-firmy-motyleksiazkowe-pl/
http://mbbooks.eu/autorzy/m-borroughdame/
http://mbbooks.eu/wiem-ze-nic-wiem-filozofia-inzyniera-mamonia/


Polecamy książkę dla dzieci
 

Kwiecień zalał nas letnim słońcem, dlatego
polecamy Państwu książkę na ciepłe dni i
wieczory pt.  „Rozkoszne lato”   –   album
wierszy letnich dla dzieci autorstwa Margarett
Borroughdame napisany słowem, rysunkiem i
zdjęciami. Niektóre wiersze „mrugają” do
czytelnika oczkiem, niektóre mają głębokie
„drugie dno”. Wszystkie, bez wyjątku, są
beztroskie, radosne i ciepłe!

WIĘCEJ...

 

Co słychać u nas
 

Zapraszamy na targi książki!

Kwiecień –  Książki dla dzieci Wydawnictwa MBBOOKS będą na VII
Międzynarodowych Targach Książki w Białymstoku w dniach 20-22 kwietnia
2018 roku na stoisku nr 11 u Motyli Książkowych. Targi odbędą się w Operze
i Filharmonii Podlaskiej oraz w Białostockim Teatrze Lalek.

Maj – 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.

Spotkania na targach książki dla dzieci i z autorami – WIĘCEJ...

 

http://mbbooks.eu/ksiazki-w-sprzedazy/rozkoszne-lato/
http://mbbooks.eu/ksiazki-w-sprzedazy/wiosna-radosna/
http://mbbooks.eu/ksiazki-w-sprzedazy/rozkoszne-lato/
http://mbbooks.eu/17-18-maja-2018-spotkania-margarett-borroughdame-9-warszawskich-targow-ksiazki/


Wiosenny kupon rabatowy!

Wieści z bibliotek
 

Prezentujemy Gminną Bibliotekę Publiczną w Tarnowcu,
realizowane w niej projekty i sylwetkę dyrektora biblioteki.

Gminną Biblioteką Publiczną w Tarnowcu kieruje pasjonat słowa i…
pisarz! Pan Wacław Kozdrój – Dyrektor biblioteki w Tarnowcu – pracuje w
zawodzie Bibliotekarza od 1982 r., również pisze i wydaje bajki dla dzieci.
Pan Wacław jest też autorem wyjątkowej książki o historii chrześcijaństwa w
gminie Tarnowiec pt. „Parafia w Tarnowcu”, do której zbierał materiały dwa
lata. Opisał w niej historię 5 kościołów, w tym sanktuarium Matki Bożej
Zawierzenia w Tarnowcu wraz ze słynącą cudami figurą Maryi z początku XV
w. Publikacja ta zebrała i utrwaliła w słowie dziedzictwo gminy Tarnowiec. Z
inicjatywy Pana Wacława biblioteka pozyskała środki finansowe (z projektu
„Tu mieszkam, tu zmieniam”) na wydanie publikacji lokalnego pisarza –
Adolfa Orzechowicza, zmarłego w 2014 r. Pochodził on ze wsi Sądkowa w
Gminie Tarnowiec, zajmował się uprawą roli i nie był człowiekiem
wykształconym. Jednak przez całe życie dużo czytał, głównie utwory
polskich pozytywistów. Zajmował się zbieraniem i zapisywaniem
opowiadanych przez mieszkańców ludowych baśni i opowieści. Pisał
pięknym, barwnym językiem. Napisał też słownik gwary tarnowieckiej
zawierający około 1700 haseł. Dzięki zapałowi Dyrektora biblioteki w
Tarnowcu na przełomie kwietnia i maja 2018 r. ukaże się książka autorstwa
Adolfa Orzechowicza pt. „Tarnowieckie godanie” zawierająca wspomniany
słownik oraz 9 opowiadań i biografię tego niezwykłego lokalnego autora...

WIĘCEJ...

 

 

Anegdoty literackie
 

Kiedyś Tomasz Mann odwiedził pewną szkołę. Nauczyciel przedstawił
pisarzowi najzdolniejszą uczennicę i poprosił go, aby zadał jej jakieś pytanie.
–  Jakich znasz sławnych pisarzy? – zapytał Mann dziewczynkę. 
–   Homer, Szekspir, Balzac i pan, ale zapomniałam pana nazwiska –
odpowiedziała uczennica.

http://mbbooks.eu/wiosenny-kupon-rabatowy/
http://mbbooks.eu/o-gminnej-bibliotece-publicznej-tarnowcu/


* * *

Oscar Wilde został kiedyś zapytany przez dziennikarza, których 10 sztuk jest
według niego najlepszych jakie stworzyła literatura.
–  Nie mogę podać dziesięciu sztuk – odpowiedział autor –  napisałem tylko
sześć.

* * *

Sir Arthur Conan Doyle, twórca Sherlocka Holmesa, lubił płatać psikusy.
Pewnego dnia wysłał telegram do 12 znajomych – ludzi o dużym znaczeniu i
przy władzy. Telegram głosił: "Znikaj jak najprędzej, tajemnica wydała się."
W ciągu 24 godzin cała dwunastka wyjechała z kraju.

* * *

 

Źródło - Internet.
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