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Biblioteka Centralna w Ołdrzychowicach Kłodzkich od listopada posiada w swojej ofercie 21
tytułów w formie audiobooków. Wszystkich chętnych zapraszamy do skorzystania z naszej
oferty!

  

      

  

  

Książki mówione nagrywane są na zwykłych płytach CD, akceptowanych przez odtwarzacze,
jednak dźwięk bywa zapisany na dwa sposoby: w postaci plików MP3 lub plików audio. Te
ostatnie odczyta każde urządzenie audio, wyposażone w czytnik płyt CD. Niestety pliki MP3
mogą zostać odczytane tylko przez niektóre odtwarzacze. Zwykle są one oznaczone
specjalnym emblematem zawierającym napis „MP3”.

  

Audiobooki (bez względu na format zapisu dźwięku) zawsze można odsłuchać na komputerze.
Przed wyjściem do biblioteki warto zatem rozpoznać możliwości swego domowego sprzętu.
Każda filia i punkt biblioteczny na terenie Gminy Kłodzko może ściągnąć dla Państwa wybrany
tytuł.

  

W naszej ofercie znajdują się: 
Mieczysława Buczkówna „Szaraczek i inne wiersze dla dzieci"
Lucie di Angela-Ilovan „Żniwo gniewu”
Tadeusz Dołęga-Mostowicz „Kariera Nikodema Dyzmy”
Antonina Domańska „Historia żółtej ciżemki”
Gustaw Flaubert „Pani Bovary”
Małgorzata Kalicińskia „Dom nad rozlewiskiem”, Miłość nad rozlewiskiem”, „Powroty nad
rozlewiskiem"
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Maria Konopnicka „Co słonko widziało”, „O krasnoludkach i sierotce Marysi”
Henning Mankell „Niespokojny człowiek"
Zofia Nałkowska „Granica”
Adam Mickiewicz "Pan Tadeusz"
Eliza Orzeszkowa „Nad Niemnem”
Henryk Sienkiewicz „Ogniem i mieczem”, „Pan Wołodyjowski”, „Quo Vadis”, „W pustyni i w
puszczy”, „Potop”
Stefan Żeromski „Ludzie bezdomni”, „Przedwiośnie”

  

Zapraszamy maturzystów, seniorów i leniuszków, którzy niezbyt chętnie sięgają po słowo
pisane – może mówione przypadnie im do gustu.

  

Dyrektor BPGK Mariola Huzar
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