marcové knižničné novinky
Obecná knižnica v Príbovciach dáva do pozornosti súčasným aj budúcim
čitateľom novinky vo svojom knižnom fonde:

Alena Čermáková: Anton Srholec

Silný životný príbeh Antona Srholca, rímskokatolíckeho kňaza, saleziána,
spisovateľa, charitatívneho pracovníka, politického väzňa a buriča, ale
predovšetkým láskavého človeka, ktorý nikdy neopustil svoje zásady a vždy
bojoval za lepší svet. Rozhovory a úvahy predstavujú čitateľom minulé i súčasné
dni tohto výnimočného muža.

Mikuláš Černák: Prečo som prelomil mlčanie

Cieľom tejto knihy nie je zbavovanie sa zodpovednosti za spáchané zlo, pretože
tak, ako som bol svojprávny vtedy, som aj dnes. Chcem, aby ma čitatelia spoznali
takého, aký som skutočne bol. Budem uvádzať skutočné mená všetkých aktérov,
pretože toto je to najdôležitejšie poslanie tejto knihy – skutočná pravda napísaná
rukou toho, kto ju prežil. Hoci aktérov tej doby to vôbec nepoteší...

Gretchen Rubinová: Projekt šťastia

V jedno upršané popoludnie dostala Gretchen Rubinová vnuknutie na
najnepravdepodobnejšom mieste – v mestskom autobuse. Uvedomila si, že „dni
sú dlhé, ale roky krátke. Čas plynie a ja sa nedokážem dostatočne sústrediť na
veci, na ktorých mi záleží.“ Rozhodla sa zasvätiť jeden rok vlastnému Projektu
šťastia.

Karin Lászlóvá: Únik zo samoty

Po zbierke príbehov zo života pod názvom Odvrátená tvár lásky prichádza Karin
Lászlová s ďalšou knihou próz, v ktorých opäť načrela do osudov ľudí okolo
seba.Niektoré príbehy pôsobia bezútešne, v iných zas človek dokáže prelomiť
začarovaný kruh a hľadá si nové miesto v tomto svete plnom trápenia, ale i
lásky...

Bridget Asherová: Provensálsky dom zázrakov

Príbeh o rôznych podobách lásky odohrávajúci sa v romantickom prostredí
Provensalska, v ktorom autorka hravým jazykom predstavuje tajomstvá a rodinné
vzťahy niekoľkých generácií. V malebnom kraji viníc, hôr a vynikajúcej kuchyne sa
stretne rodina spolu so susedkou Véronique, ktorá zrejme pozná všetky ich
tajomstvá, a s jej synom Julienom. Uzdraví kúzlo domu aj Heidino srdce?

Obecná knižnica v Príbovciach je otvorená v utorok a vo štvrtok, v čase od
15:00 hod. do 18:00 hod. Ročný členský poplatok pre čitateľov do 15 rokov,
študentov a dôchodcov nad 70 rokov je 0,50 €, pre ostatných čitateľov je 1 €.
V Obecnej knižnici v Príbovciach môžu čitatelia bezplatne využívať prístup na internet.

