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Książka fajna rzecz jeżeli możemy ją przeczytać. Możemy wypożyczyć ją w bibliotece. Tym
razem mamy do polecenia trzy tytuły książek, które dostaliśmy z skoczowskiej biblioteki,
która od początku maja znowu zaprasza w swoje podwoje.
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Na początek coś dla najmłodszych czytelników czyli „Moje małe strachy”, autorstwa: Witej Jo
Małe dzieci czasem boją się ciemności, dziwnych kształtów, dźwięków, wymyślonych potworów i zwierząt. Razem z
bohaterką znaną z bestsellerowych „W moim sercu” i „Puk, puk. Jest tam kto?” przechodzimy przez kolejne strony,
poznając źródła dziecięcych lęków i sposoby na ich ukojenie.
Idąc dalej skoczowska biblioteka poleca książkę Rafała Fronia „Rozmowa z górą”
„W Górach każdy jest prawdziwy…” Świst lawiny, która w kilka sekund może pozbawić życia. Ujmująca cisza po
śnieżnej zamieci. Strach i ekscytacja w drodze na szczyt. Odpowiedzialność kontra ryzyko. Rozum kontra serce.
Zdobywanie kontra zdobycie.
Kto nie był w górach wysokich, nigdy tak naprawdę nie zrozumie, co czują himalaiści ruszający na podbój
ośmiotysięczników. Rafał Fronia, autor cieszących się ogromną popularnością dzienników z wyprawy na K2, po raz
kolejny postanowił przybliżyć ten świat. Tym razem w sposób szczególny.
Rozmowa z Górą została zainspirowana pytaniami czytelników. Część z nich doczekała się odpowiedzi prosto z
mroźnego namiotu pod Manaslu, inne stały się impulsem do spisania przemyśleń już po powrocie. Dzięki temu
książka pozwala zrozumieć, o co tak naprawdę chodzi w Górach. I jak to możliwe, że droga do zdobycia celu może

być znacznie ważniejsza niż jego osiągnięcie.
Trzydzieści trzy lata temu miał miejsce wybuch reaktora jądrowego w Czarnobylu. Na ten temat książkę napisała
Kate Brown, "Czarnobyl. Instrukcje przetrwania"
26 kwietnia 1986 roku w Czarnobylu miała miejsce największa w dziejach katastrofa elektrowni jądrowej. Natychmiast
rozpoczęła się gigantyczna akcja ratunkowa, a przez kolejne miesiące lekarze i niektórzy działacze partyjni z
ogromnym poświęceniem walczyli o to, by zminimalizować wpływ eksplozji na zdrowie ludności zamieszkującej
skażone tereny. Jednak równocześnie trwała inna akcja - propagandowa - a jej stawką były nie tylko interesy Związku
Radzieckiego, lecz także wszystkich państw wykorzystujących energię jądrową.
Kate Brown spędziła lata, wertując dokumenty w archiwach, przeprowadziła setki wywiadów z mieszkańcami Strefy
Wykluczenia, z politykami, radzieckimi i zagranicznymi specjalistami od atomu. W efekcie szczegółowo opisała
wydarzenia, które nastąpiły po katastrofie, ale przede wszystkim przygotowała wstrząsającą relację z tego, jak (i
dlaczego) rządzący, ludzie nauki i media całego świata wspólnie wykreowali tę opowieść o Czarnobylu, którą znamy
do dziś.
Tak więc zapraszamy do lektury polecanych przez skoczowską bibliotekę tytułów. Są to tylko propozycję, tytułów
jest naprawdę wiele w każdej z bibliotek naszego powiatu.
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