Współpraca z bibliotekami szkolnymi

Książki, które zakupiono ze środków finansowych Biblioteki Narodowej w ramach Projektu
Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek Priorytet 2” – Zakup
nowości wydawniczych do bibliotek publicznych zgodnie z potrzebami partnerskich bibliotek
szkolnych. Kwota dofinansowania: 4150 zł. Książki dostępne w wypożyczalni MBP w
Międzyzdrojach. Zapraszamy!

Lektury:
„Chłopcy z placu broni” – 10 egz.
„Dolina światła” – 5 egz.
„ Dynastia Miziołków” – 6 egz.
„Niewiarygodne przygody Marka Piegusa” - 10 egz.
„Przygody Koziołka Matołka” – 9 egz.
„Szatan z siódmej klasy” - 9 egz.
„Duch starej kamienicy” – 6 egz.
„Mój młodszy brat” – 10 egz.
„O wartościach, czyli Rady nie od parady cz.3” – 2 egz.
„U złotego źródła” – 5 egz.

„Władca Lewawu” – 6 egz.
„Z piaskownicy w świat” – 10 egz.
„Dwanaście prac Herkulesa” – 10 egz.
„Hera moja miłość” – 5 egz.
„I nie było już nikogo” – 10 egz.
„My dzieci z dworca ZOO” – 10 egz.
„Oskar i pani Róża” – 10 egz.
„Poczwarka” – 5 egz.
„Wiosna 1941” – 5 egz.
„Wierzbowa 13” – 5 egz.

Bestsellery młodzieżowego DKK po 1 egz.:

„Dobro i zło, co to takiego”
„Dziwna staruszka”
„Ja co to takiego?”
„Każdy jest inny”
„Kroniki Archeo. Sekret Wielkiego Mistrza”
„Kroniki Archeo. Skarb Atlantów”
„Kroniki Archeo. Tajemnica klejnotu Nefertiti”
„Kroniki Archeo. Zagadka diamentowej doliny”
„Kuba i czarodziejskie nożyczki”

„Nowe przygody Bolka i Lolka. Łowcy przygód”
„Nowe przygody Bolka i Lolka. Urodziny”
„Pan Kuleczka”
„Pan Kuleczka Dom”
„Pan Kuleczka Skrzydła”
„Siedmiu wspaniałych i sześć innych nie całkiem nieznanych historii”
„Uczucia, co to takiego”
„Wiśniewscy na wakacjach”
„Bajki, które leczą” cz.1
„Bajki, które leczą” cz. 2
„Bajki mamy wrony”
„Bajki terapeutyczne” cz. 1
„Bajki terapeutyczne” cz. 2
„Co jest najważniejsze w kłótni”
„Drużyna 4. Niewolnicy z Socorro”
„Maleńkie królestwo królewny Aurelki”
„Moje serce skacze z radości”
„Niegrzeczne stópki”
„Ostrożnie! Wszystko, co powinno wiedzieć dziecko…”
„Powiedz komuś”
„Raj na ziemi, czyli rady nie od parady”
„Sznurkowa historia”
„19 razy Katherine”
„500 polskich książek, które warto przeczytać”
„Gwiazd naszych wina”
„Harry Potter i kamień filozoficzny”
„Harry Potter i Książę Półkrwi”
„Harry Potter Zakon Feniksa”

„Powstanie ’44 w komiksie”
„Życie, co to takiego?”
„Zielony, Nikt i Gadające Drzewo”
„Zielony, Nikt i Ktoś”
„Zielony i Nikt”

Książki o regionie zachodniopomorskim:
„Pomorze Zachodnie. Przewodnik po miejscach ładnych i ciekawych” – 2 egz.
„Leksykon zabytków architektury Pomorza Zachodniego i ziemi Lubuskiej” – 1 egz.

Książki do konkursów recytatorskich po 1 egz.:
„Wiersze do poduchy”
„Wierszyki łamiące języki”
„Zielony, żółty, rudy i brązowy”
„Gimnastyka dla języka”
„Wierszyki rodzinne”
„Wyliczanki z pustej szklanki”

Książki dla kół fotograficznych i rękodzielniczych po 1 egz.:

„Bransoletki przyjkaźni”
„Cyfrowa fotografia pejzażowa”
„Decoupage”
„Ecodeco Czas na recykling”
„Fotografia cyfrowa. Kompendium”
„Koraliki – 300 wskazówek, technik i tajników nawlekania”
„Multimedialny atlas geograficzny”

