
  

1 
 

CZYTELNIA 

Caroline Darbonne, Sylvie Girard, Kawy świata, Warszawa 2005 

Syg.  633/635 

Caroline Darbonne i Sylvie Girard, francuskie znawczynie kawy, odkrywają 

przed czytelnikiem sekrety tego napoju. Przedstawiają kolejno historię kawy, jej 

pochodzenie, sposoby uzyskiwania i przygotowania ziaren oraz palenia, różno-

rodność smaków i dodatków. Autorki kończą swoją opowieść przedstawiając 

dwadzieścia przepisów na smakołyki stworzone na bazie kawy. 

 

 

Gilles Brochard, Herbaty świata, Warszawa 2004 

Syg. 633/635 

Francuski znawca herbaty, Gilles Brochard, zabiera czytelnika w opowieść o 

tym niezwykłym i popularnym napoju. Na kartach swojej książki przedstawia 

legendy o powstaniu herbaty, dzieje i przemiany herbaty w Chinach, Japonii i 

Europie, rytuały jej parzenia obowiązujące w poszczególnych krajach oraz bo-

gactwo różnorodnych gatunków. Fascynującą opowieść o herbacie kończy dwa-

dzieścia przepisów kulinarnych na potrawy z herbatą w roli głównej.  

 

 

 

Bożena Krzywobłocka, Róża Krzywobłocka, Magia klejnotów, 

Warszawa  1979 

Syg. 73 

Bożena Krzywobłocka i Róża Krzywobłocka, historyk i mineralog, połączyły 

siły, by przedstawić czytelnikowi dzieje drogocennych kamieni i człowieka. 

Oprócz popularnych kamieni szlachetnych, jak diament, rubin czy szmaragd, w 

obrębie zainteresowania autorek znalazł się również bursztyn i złoto. Autorki 

opisują legendy i przesądy związane z kamieniami szlachetnymi, ich zastosowa-

nie w starożytnej i średniowiecznej medycynie, wspominają utwory poetyckie, 

dla których były inspiracją oraz losy osób, które były ich wielkimi miłośnikami.  
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Rośliny kosmetyczne, tekst Bohumír Hlava, František Starý, Fran-

tišek Pospišil, tablice barwne  Zdenka Krejčová, Warszawa 1984 

Syg.64 

Rośliny kosmetyczne rozpoczyna krótki wstęp dotyczący zastosowania roślin w 

pielęgnacji urody i tworzeniu kosmetyków oraz perfum. Następnie autorzy pre-

zentują opisy poszczególnych gatunków roślin stosowanych w kosmetyce, ich 

pochodzenie i zasięg, zbiór i przygotowanie surowca, składniki oraz zastosowa-

nie. 

 

 

Anna Huete, Aromaterapia. Praktyczny przewodnik po olejkach ete-

rycznych, Kielce 2015 

Syg. 66/69 

Autorka zapoznaje czytelnika ze sposobami produkcji olejków eterycznych, za-

równo w przeszłości, jak i współcześnie, ich dobroczynnego działania na zdro-

wie człowieka i różnorodnego zastosowania. Tłumaczy, czym jest aromaterapia 

oraz jak można samodzielnie wykorzystywać ją w domu.  Przedstawia najpow-

szechniej stosowane olejki eteryczne wraz z ich zastosowaniem terapeutycznym 

i kosmetycznym.  

 

 

 

Barbara Włodarczyk, Zdrowie od kuchni, Białystok 2008 

Syg. 61 

Barbara Włodarczyk, wychodząc z założenia, że przyczyną wielu dolegliwości 

zdrowotnych jest nieodpowiednio dobrana dieta, doradza jak skomponować co-

dzienne menu by zapobiec chorobom lub je wyeliminować. Przedstawia jak 

składniki żywności i wybrane pokarmy wpływają na zdrowie człowieka. Opisu-

je również wpływ diety na psychikę. Ostatni rozdział zawiera porady jak ułożyć 

dietę, by zapobiegać lub leczyć szesnaście różnych chorób czy zaburzeń, jak na 

przykład nadciśnienie czy osteoporoza. 
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Helmut Jantra, Tajemniczy świat ziół. Rośliny przyprawowe i lecz-

nicze. Sekrety uprawy i przechowywania. Zastosowanie kulinarne, 

Warszawa 1996 

Syg. 633/635 

Autor rozpoczyna Tajemniczy świat ziół krótkim wstępem o znaczeniu ziół w 

mitach i wierzeniach ludowych oraz o historii wykorzystania ziół przez czło-

wieka. W dalszej części swojej pracy pomaga w wybraniu najlepszego miejsca 

dla ziół w ogrodzie, przedstawia również gotowe kompozycje ziołowe. Uczy jak 

pielęgnować, rozmnażać, zbierać i przechowywać zioła. Pracę kończą opisy 

najpopularniejszych gatunków ziół i roślin przyprawowych, zapoznające czytel-

nika ze sposobami ich uprawy, zbioru i zastosowania. 

 

 

 

Joëlle Godefroid, Bernard Barbier, Zdobienie przedmiotów. Malo-

wanie. Postarzanie. Złocenie, Warszawa 2010 

Syg. 74 

Artyści Joëlle Godefroid i Bernard Barbier uczą jak ozdobić skromne przedmio-

ty codziennego użytku, by uczynić z nich niezwykłą ozdobę. Doradzają, jak 

zorganizować warsztat pracy oraz jakie przybory mogą okazać się przydatne. 

Przedstawiają podstawowe techniki zdobienia, na przykład jak uzyskać imitację 

płatków złota czy laki chińskiej. Samodzielne wykonanie poszczególnych pro-

jektów ułatwiają szczegółowe opisy oraz ilustracje ukazujące kolejne etapy pra-

cy. 

 

 

J. Stephan Jellinek, Perfumy - marzenie we flakonie. Istota perfum, 

ich działanie, dobór i zastosowanie zapachów klasycznych i nowo-

czesnych, Warszawa 1994 

Syg. 66/69 

Perfumy – marzenie we flakonie uczy jak wybierać i nosić perfumy. Porusza ta-

kie zagadnienia jak sztuka noszenia zapachu, właściwe dozowanie perfum, 
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schemat działania zapachu, powstawanie perfum, flakony jako dzieła sztuki. 

Książkę kończy rozdział Zapachy dla mężczyzny. 

 

WYPOŻYCZALNIA 

Beata Pawlikowska, Moje zdrowe przepisy, Warszawa 2014 

Syg. 641 

Beata Pawlikowska w swojej książce promuje zdrowe odżywianie i samodzielne 

gotowanie posiłków oraz przestrzega przed wysoko przetworzoną żywnością. 

Przedstawia przepisy zebrane według wcześniej wybranego kryterium: szybkie i 

łatwe do przygotowania oraz zdrowe. 

 

 

 

Helga Vollmer, Zdrowe serce. 100 wskazówek na długie życie, Ber-

lin 1998 

Syg. 61 

Helgy Vollmer w swojej książce wyjaśnia jak funkcjonuje serce i układ krążenia 

oraz mózg i centralny układ nerwowy. Tłumaczy, czym jest zawał serca i udar 

mózgu oraz jakie czynności należy podjąć w przypadku ich wystąpienia. Anali-

zuje czynniki zagrożenia, których nie można uniknąć jak wiek, płeć, predyspo-

zycje genetyczne, rasa, jak również czynniki, na które mamy wpływ, jak tryb 

życia i sposób odżywiania się.  

 

 

 

Håkan Nesser, Jedenaście dni w Berlinie, Warszawa 2016 

Syg. 821.113.3/.6-3 powieść szwedzka XXI w. 

Autorem powieści jest szwedzki pisarz Håkan Nesser  (ur. 1950), jeden z naj-

wybitniejszych szwedzkich pisarzy kryminalnych.  
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Arne Murberg, wskutek wypadku w dzieciństwie, ma poważne trudności z kon-

centracją i kojarzeniem bardziej złożonych faktów. Mimo to jest bardzo obo-

wiązkowym i serdecznym człowiekiem. Kiedy umiera mu ojciec, postanawia 

wypełnić jego ostatnią wolę i odnaleźć matkę, która żyje i mieszka w Berlinie. 

W trakcie podróży spotyka stukniętego profesora, kobietę na wózku i… staje się 

świadkiem polowania na czarownice. Czy Arne odnajdzie matkę i przekaże jej 

tajemniczą szkatułkę? 

 

 

Herman Koch, Dom letni z basenem, Poznań 2015 

Syg. 82-3 powieść holenderska XXI w. 

Autorem powieści jest holenderski pisarz Herman Koch (ur. 1953). 

Gdy do lekarza pierwszego kontaktu przychodzi po poradę znany aktor, żaden z 

nich nie domyśla się, że wizyta ta odmieni życie nie tylko ich samych, ale także 

ich rodzin. Losy tych kilku osób splotą się niespodziewanie podczas wspólnych 

wakacji, gdzie pod bezchmurnym niebem, wśród plaż i luksusowych rezydencji 

zderzą się najbardziej skrywane emocje, ambicje i pożądania. Atmosfera zaczy-

nie się zagęszczać, aż w końcu dojdzie do tragedii... Trzymająca w napięciu po-

wieść holenderskiego pisarza przynosi trafną diagnozę kondycji współczesnych 

nowobogackich.   

 

 

Eleanor Catton, Próba, Kraków 2015 

Syg. 82-3 powieść nowozelandzka XXI w. 

Autorką powieści jest nowozelandzka pisarka Eleanor Catton (ur. 1985), laure-

atka Nagrody Bookera (2013 r.). 

W mieście wybucha skandal obyczajowy – nauczyciel liceum muzycznego miał 

romans z nieletnią uczennicą. W sąsiedniej szkole teatralnej uczniowie postana-

wiają na zaliczenie odegrać sztukę, której tematem są te wydarzenia… Ale czy 

to dobry pomysł? 

Zaskakująca, doprawiona czarnym humorem i prowokująca powieść, od której 

trudno się oderwać – czytelnicy będą nieustannie zadawać sobie pytania: Co jest 

prawdą? Co kłamstwem? Co fikcją?  
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Shaun Ellis, Żyjący z wilkami, Warszawa 2015 

Syg. 59 

Shaun Ellis (ur. 1964) spędził dwa lata w lasach Dakoty Północnej. Jego celem 

było dołączenie do watahy żyjących na wolności wilków, ale zanim mu się to 

udało, przez rok uczył się żyć jak zwierzę: nie rozmawiał z ludźmi (zostawiał 

tylko wiadomości w skrzynce kontaktowej), łowił, zrywał i wykopywał poży-

wienie, które następnie jadł na surowo. 

Gdy po bolesnej inicjacji dołączył wreszcie do stada, został przez zwierzęta 

uznany za swojego. Przez kolejny rok był członkiem stada, wprawdzie posta-

wionym najniżej w hierarchii, ale miał możliwość obserwowania codziennego 

życia tych drapieżników z tak bliska, jak jeszcze nikt dotąd. Poznawał ich zwy-

czaje, więzi społeczne, sposoby polowania i rytuały godowe oraz język. 

Ta nieprawdopodobna książka jest nie tylko opowieścią o wilkach, o człowieku-

wilku (jak określały Ellisa media) i o wielu osobach, które umożliwiły mu reali-

zację jego planu - na przykład o Indianach z plemienia Nez Perce - ale też o po-

tędze ludzkich marzeń i równie silnej więzi z naturą. 

 

 

Haruki Murakami, Kronika ptaka nakręcacza, Warszawa : Muza, 

2013 

Syg. 82-3 powieść japońska XX w.  

Autorem powieści jest japoński pisarz Haruki Murakami (ur. 1949). 

Główny bohater powieści, Toru Okada, rezygnuje z pracy, traci następnie kota, 

potem żonę. Życie Okady po stracie pracy jest monotonne i pozbawione ambi-

cji. Żona zarabia wystarczająco dużo na utrzymanie ich obojga, Toru prowadzi 

dom. Ten harmonijny układ zostaje jednak pewnego dnia zburzony, kiedy znika 

ich kot. Toru wyrusza na poszukiwanie zwierzątka i tak zaczyna się wielka hi-

storia jego spotkań z różnymi najdziwniejszymi osobami, prowadząca do cał-

kowitej przemiany duchowej, nieomal buddyjskiej iluminacji. Gdy odejście żo-

ny pozbawia go środków do życia i nie może sobie pozwolić na bezczynność, 

jest już innym człowiekiem, gotowym zacząć nowe życie.  
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Annette Bopp, Thomas Breitkreuz, Skuteczne sposoby na nadci-

śnienie, Kielce 2015 

Syg. 61 

Annette Bopp i Thomas Breitkreuz swoją książkę rozpoczynają od przybliżenia 

czytelnikowi informacji na temat ciśnienia krwi oraz nadciśnienia i jego na-

stępstw. Autorzy podzielili osoby z problemem nadciśnienia na 3 główne typy: 

nerwicowy, brzuchaty, chaotyczny. Proponują czytelnikowi rozwiązanie testu, 

który pomoże mu rozpoznać własny typ, a następnie przedstawiają program te-

rapii dla każdego z nich. 

 

 

Rhonda Byrne, Magia, Warszawa 2015 

Syg. 159.9 

Australijska pisarka Rhonda Byrne (ur. 1951) na kartach książki wykłada swoją 

filozofię. Polega ona na pozytywnym nastawieniu do wszelkich wydarzeń. Au-

torka szczególną rolę i znaczenie przypisuje wdzięczności. Książka zawiera ze-

staw zadań i ćwiczeń rozpisanych na 28 dni, dzięki którym czytelnik ma odna-

leźć powody do wdzięczności oraz radość życia. 

 


