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Audiobooki coraz częściej znajdują swoje
miejsce w zbiorach współczesnych
bibliotek. Korzystając z nowych możliwości technologicznych, chcemy wspierać
dzieci, mające problemy z narządem
wzroku. Mimo iż pozostają w mniejszości,
mają prawo do swobodnego kontaktu
z literaturą. Alternatywna forma książki
proponowana jest również uczniom
z dysleksją. Wykorzystanie książki
mówionej, w której lektor zastąpi
opiekuna, urozmaici pracę z tekstem
i pozwoli uczniowi na samodzielne
kontynuowanie nauki.
Źródło: Książka mówiona we współczesnej bibliotece/Klich Alicja
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Lektury
Ania z Zielonego Wzgórza /Lucy Maud
Montgomery. Warszawa, 2016. - 1 płyta (CD) (12
godz. 34 min.);
Antek ; Grzechy dzieciństwa ; Kamizelka /Bolesław
Prus. Katowice, 2007. - 1 płyta (CD);
Baśnie /Hans Christian Andersen. Poznań, 2005. 1 płyta CD (4 godz. 20 min);
Charlie i fabryka czekolady /Roald Dahl.
[Warszawa], 2015. - 1 dysk optyczny (CD-MP3);
Chłopi /Władysław Stanisław Reymont. [Lublin],
2006. - 2 płyty CD (34 godz. 50 min.);
Dynastia Miziołków /Joanna Olech. Warszawa,
2010. - 1 płyta audio (CD);
Fraszki ; Pieśni ; Treny /Jan Kochanowski.
[Warszawa] , 2014. - 1 płyta (CD) (2 godz. 54 min);
Hobbit czyli Tam i z powrotem /J. R. R. Tolkien.
Warszawa, 2015. - 1 płyta CD (10 godz. 36 min);
Kamienie na szaniec /Aleksander Kamiński.
Warszawa, 2008. - 1 płyta (CD-MP3) (348 min.);
Król Maciuś Pierwszy /Janusz Korczak.
[Kołobrzeg], [2016]. - 1 płyta (CD) (9 h 4 min);
Krzyżacy /Henryk Sienkiewicz. Michałowice,
[2004]. - 2 dyski optyczne (CD-ROM) (22 godz.);
Kubuś Puchatek /A.A Milne. Warszawa, 2010. - 1
płyta CD (3 godz. 3 min)
Mały Książę /Antoine de Saint-Exupéry.
Warszawa, 2013. - 1 płyta audio (CD) (1 godz. 50
min.)
Moralność pani Dulskiej /Gabriela Zapolska.
[Warszawa], 2014. - 1 płyta (CD) (1 godz. 45 min);
Pan Tadeusz /Adam Mickiewicz. Warszawa, 1998. 12 płyt CD (11 godz. 41 min 29 s);

Przygody Tomka Sawyera /[Mark Twain].
[Kołobrzeg]; Warszawa, [2016]. - 1 płyta CD
(9 godz. 20 min);
Stary człowiek i morze /Ernest
Hemingway. Warszawa, 2014. - 1 płyta (CD)
(3 godz. 08 min);
Syzyfowe prace /Stefan Żeromski. [Kraków],
[2009]. - 1 dysk optyczny CD-ROM (8 godz. 4 min.);
Szatan z siódmej klasy /Kornel Makuszyński.
Katowice, 2017. - 1 płyta audio (CD) (9 godz.
13 min);
Syzyfowe prace /Stefan Żeromski. [Kraków],
[2009]. - 1 dysk optyczny CD-ROM (8 godz. 4 min.);
W pustyni i w puszczy /Sienkiewicz Henryk.
Michałowice, [2004]. - 1 płyta CD-ROM (ponad
10 godz.)

Powieści i opowiadania
dla dzieci i młodzieży
12 ważnych opowieści : polscy autorzy o
wartościach dla dzieci. Poznań, 2015. - 1 płyta (CD)
(3 godz. 23 min);
35 maja /Erich Kästner. [Warszawa], 2015. - 1 płyta
(CD) (2 godz. 30 min.);
Agencja wynajmu rodziców : wybierz sobie
wymarzonych rodziców /David Baddiel. [Słupsk],
2017. - 1 dysk optyczny (CD-MP3) (5 godz. 18 min.);
Awantura o Basię /Kornel Makuszyński.
[Warszawa], 2015. - 1 płyta (CD) (6 godz. 22 min.);
Babcia na jabłoni /Mira Lobe. Warszawa, 2013. - 1
płyta (CD) (1 godz. 42 min.);
Bajki robotów /Stanisław Lem. Kraków, 2012. - 1
płyta (CD) (5 godz. 21 min);

Bartek, Lenka i sny /Joanna Wachowiak.
Warszawa, 2015. -1 płyta audio (C D) (55 min.);
Bo w przedszkolu jest jak w domu : piosenki
i bajki dla maluszków ułatwiające adaptację
w przedszkolu. Kraków, [2015]. - 1 płyta CD
(45 min 7 s);
Braciszek i Karlsson z Dachu/Astrid
Lindgren. [S.l.], 2011. - 1 dysk optyczny (CDmp3) (3 godz.);
Detektyw Blomkvist /Astrid
Lindgren. Warszawa, 2016. - 1 płyta audio (CD)
(4 godz. 30 min.);
Dlaczego kąpiesz się w spodniach, wujku?
/Astrid Lindgren. Warszawa, 2014. - 1 płyta
audio (CD) (9 godz.);
Dobre maniery czyli Savoir-vivre dla dzieci
/Joanna Krzyżanek. Poznań, 2014. - 1 płyta (CD)
(1 godz. 55 min);
Dziadek i niedźwiadek /Łukasz Wierzbicki.
Konstancin-Jeziorna, 2017. - 1 płyta CD (2 godz.
28 min);
Dzielna Kajsa /Astrid Lindgren. Warszawa,
[2015]. - 1 płyta audio (CD) (2 godz. 9 min);
Genialni : lwowska szkoła matematyczna
/Mariusz Urbanek. Warszawa; Piaseczno, [2017].
- 1 dysk optyczny (CD) (9 h 22 min);
Jądro ciemności /Joseph Conrad. [Kraków],
[2009]. - 1 dysk optyczny CD-ROM (5 godz. 29
min);
Kacper z szuflady /GrzegorzKasdepke. [Warszawa], 2013. - 1 płyta audio (CD) (2 godz. 45 min.);
Kacperiada : opowiadania dla łobuzów i nie
tylko /Grzegorz Kasdepke. Warszawa, 2016. -1
płyta (CD) (1 godz. 35 min.);

Kosmiczni odkrywcy : Franio i jego babcia
/Grażyna Bąkiewicz. Poznań, 2015. - 1 płyta CD (1
godz. 2 min);
Kraina Śpiochów : bajka muzyczna /Marta
Guśniewska. [Warszawa], 2017. - 1 płyta audio
(CD) (45 min);
Kubuś Puchatek - Powrót do Stumilowego Lasu
/David Benedictus. Warszawa, 2010. - 1 dysk
optyczny (CD-MP3) (3 godz. 22 min);
Mała księżniczka /Frances Hodgson
Burnett. Warszawa; [Kołobrzeg], [2016]. - 1 dysk
optyczny (CD) (9 h 44 min);
Mały Książę /Antoine de SaintExupéry. Warszawa, 2013. - 1 płyta audio (CD) (1
godz. 50 min);
Nasz przyjaciel Prometeusz /Grzegorz Kasdepke.
[Warszawa], 2008. - 1 płyta CD (1 godz. 3 min 48 s);
Nędznicy /Victor Hugo. [Katowice], 2012. - 5 płyt
CD;
Nils Paluszek i inne opowiadania /Astrid
Lindgren. Warszawa, 2015. - 1 płyta audio (CD) (2
godz. 25 min);
Nędznicy[Książka mówiona] /Victor Hugo.
[Katowice], 2012. - 5 płyt CD;
Ogniem i mieczem /Henryk Sienkiewicz.
Warszawa, 2008. - 2 płyty (CD) (31 godz. 54 min.);
Opowieści o pilocie Pirxie /Stanisław Lem.
[Piaseczno]; [Warszawa], [2018]. - 1 płyta audio
(CD) (15 godz. 32 min.);
Od przedszkola do Doliny Krzemowej /Bernard
Fruga, Dobromiła Lachendro-Fruga. Kraków,
[2016]. - 1 płyta (CD);
Ogniem i mieczem /Henryk Sienkiewicz.
Warszawa, 2008. - 2 płyty (CD) (31 godz. 54 min.);

Opowiadania dla przedszkolaków /Renata
Piątkowska. Warszawa, [2011]. - 2 płyty CD (1
godz. 28 min.);
Pan Wołodyjowski /Henryk Sienkiewicz.
[Katowice], 2007. - 1 płyta CD (24 godz.);
Podstawy filozofii dla uczniów i studentów /red.
Krzysztof Wieczorek ; autorzy Dariusz Kubok i in.
Piaseczno, [2016]. - 1 płyta CD (15 godz. 34 min );
Potop. T. 1-3 /Henryk Sienkiewicz. [Katowice],
2007. - 3 płyty CD (50 godz. 40 min.);
Przypadki Robinsona Crusoe /Daniel Defoe.
[Katowice], 2007. - 1 płyta CD (8 godz. 35 min.);
Rotmistrz Pilecki : ochotnik do Auschwitz /Adam
Cyra. Piaseczno, [2016]. - 1 płyta CD (17 godz. 54
min);
Stary człowiek i morze /Ernest
Hemingway. Warszawa, 2014. - 1 płyta (CD) (3
godz. 08 min);
Strychowe opowieści /Beata Ostrowicka.
Warszawa, 2008. - 1 płyta (CD) (1 godz. 6 min 21 s);
Temperamenty : rozwój charakteru /Mieczysław
Maliński. Wrocław, 2016. - 1 płyta audio (CD) (3
godz. 17 min.);
Wielka księga wierszy : abecadło rymów /Julian
Tuwim. Poznań, [2013]. - 1 płyta (CD) (1 godz. 6
min);
Złoto i uszy króla Midasa /Grzegorz Kasdepke.
Warszawa, 2008. - 1 dysk optyczny (59 min 4 s);
Więcej publikacji na
www.zgorzelec.dbp.wroc.pl
zakładka: katalogi - katalog biblioteki
hasło: audiobooki

ZAPRASZAMY

