Katalog nagród – CZYTELNIA

1. MŁODY ORNITOLOG. ENCYKLOPEDIA DLA CAŁEJ RODZINY Andrzej G. Kruszewicz
Znakomita, ciekawa książka dla dzieci, młodzieży i dorosłych, czyli dla całej
rodziny.
Autor wprowadza Czytelników w krąg ornitologów amatorów. Przystępnie
omawia zasady obserwowania ptaków, niezbędny sprzęt i wyprawy
ornitologiczne. Radzi, jak przygotować się do wyprawy oraz jak zadbać o
bezpieczeństwo własne i obserwowanych ptaków.
Znajdziemy tu wprowadzenie do systematyki ptaków i do badań naukowych
nad tymi zwierzętami oraz wiele innych interesujących tematów, które wieńczy
przegląd ponad 100 gatunków lęgowych w Polsce, ilustrowany doskonałymi
zdjęciami.

2. OBSERWOWANIE PTAKÓW Tomasz Przybyliński
Podglądanie życia ptaków dla coraz liczniejszej rzeszy ludzi to prawdziwa
pasja. Zapaleni birdwatcherzy, czyli obserwatorzy ptaków, przeznaczają na
wypady w teren niemal każdą wolną chwilę. Dla nich właśnie przeznaczona
jest ta książka. Znajdują się w niej informacje, których poszukuje
początkujący birdwatcher, jak również te dla bardziej zaawansowanych
obserwatorów.
W książce znalazło się sporo interesujących zdjęć zrobionych z podchodu, bez
stosowania specjalnych ukryć czy wielogodzinnych zasiadek w czatowniach.
Dzięki temu można zobaczyć, jak rzeczywiście widzi się ptaki w terenie i na ile
można się do nich zbliżyć.

3. PTAKI W POLSCE Andrzej G. Kruszewicz
Interesują Cię ptaki? Lubisz je obserwować? Chcesz je poznać, wiedzieć o nich
więcej? Marzysz, by zobaczyć i rozpoznać rzadki okaz? To jest książka dla
Ciebie!
Znajdziesz tutaj opisy ptaków lęgowych, zalatujących do Polski podczas
wędrówek i zimujących w naszym klimacie. Dowiesz się, jak je rozpoznawać.
Ponad 260 gatunków ptaków, ponad 300 barwnych zdjęć ptaków, ponad 30
ważnych ostoi ptaków w Polsce! Prócz tego porady, jak dokumentować swoje
obserwacje: fotografowanie, prowadzenie notatek, kolekcjonowanie piór,
nagrywanie głosów.
Przekonaj się, że w Polsce możesz zaobserwować niemal wszystkie europejskie
gatunki. Wcale nie musisz w tym celu daleko wyjeżdżać!
IDEALNY PRZEWODNIK DLA KAŻDEGO MIŁOŚNIKA PRZYRODY!
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4. SPOTKANIA Z PRZYRODĄ. LAS Dorota Zawadzka, Marek Sławski
Wybierasz się na wycieczkę albo spacer do lasu? Lubisz zbierać grzyby,
słuchasz śpiewu ptaków, koi cię szum drzew? Interesujesz się polską
przyrodą? To jest przewodnik dla Ciebie.
Kochasz las, ale czy wiesz wszystko o jego mieszkańcach, czy znasz leśne
tajemnice?
PIERWSZY TAK OBSZERNY PRZEWODNIK STWORZONY PRZEZ POLSKICH
AUTORÓW!
Praktyczny i kompletny przewodnik dla miłośników lasu. Bezcenny towarzysz
na pierwsze spotkanie z lasem. Doskonały przyjaciel dla
doświadczonych ludzi lasu.
Opisy 500 gatunków roślin, grzybów, zwierząt i ich zdjęcia.

5. SSAKI POLSKI OD A DO Ż Sławomir Wąsik
„Ssaki Polski od A do Ż” to wyjątkowa książka, prezentująca wszystkie
gatunki ssaków dziko żyjących w Polsce.
Znajdziesz tu: mapy zasięgów gatunków na terenie kraju;
charakterystyczne cechy wyglądu; dane na temat biologii i ekologii
gatunków; obecnie uznaną systematykę oraz wiele innych informacji.
Ponadto dowiesz się, co dokładnie oznacza nazwa naukowa każdego ssaka i
dzięki znakomitym zdjęciom zyskasz niepowtarzalną okazję, by przyjrzeć
się wielu zwierzętom, których na ogół nie można zobaczyć z uwagi na ich
skryty tryb życia. Poznasz także obecny status wszystkich gatunków
naszych ssaków.
„Ssaki Polski od A do Ż” to książka dla każdego, kogo interesuje polska
przyroda! Pomoże Ci lepiej poznać życie, zwyczaje i biologię ssaków
zamieszkujących nasz kraj. Do książki dołączona płyta DVD z filmem o
polskich ssakach.
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6. Zestaw 2 przewodników:
Czy wiesz… jakie to drzewo?
Trudno wyobrazić sobie krajobraz bez imponujących sylwetek drzew. W ich
cieniu chowamy się przed słońcem, lubimy szum wiatru w koronach. Drzewa dają
nam radość, siłę, energię i spokój. Czy znasz drzewa, które mijasz codziennie?
Czy umiesz nazwać te, które rosną w Twoim najbliższym otoczeniu? Czy potrafisz
rozpoznać ich sylwetki, liście, owoce? Naucz się rozpoznawać drzewa.
Zostań ich znawcą i zobacz, jak wiele radości taka nauka sprawi całej rodzinie.

Czy wiesz…Jaki to kwiat?
W naturze kwitnie mnóstwo roślin. Jedne przyciągają nasz wzrok już z daleka,
nad innymi trzeba się pochylić, by dostrzec ich niezwykłą urodę. Nie musisz być
specjalistą botanikiem, by umieć je rozpoznać. Dzięki temu atlasowi szybko i
bezbłędnie nazwiesz dzikie kwiaty.
W atlasie znajdziesz 200 najbardziej popularnych i najciekawszych gatunków
roślin spotykanych w Polsce, na łąkach, w lasach i nad wodą.
Klucz do oznaczania dzikich roślin.

7. Komplet 3 przewodników dla dzieci :

Mój pierwszy przewodnik: jakie to drzewo?
Poznaj gatunki drzew rosnące w polskich lasach, parkach i ogrodach.
Naucz się je rozpoznawać i zapamiętaj ich nazwy. Przeczytaj, czym różnią się od innych
roślin. Dowiedz się, które drzewa mają pięknie pachnące kwiaty, a które jadalne owoce.
Które żyją najdłużej, które są najpotężniejsze.
Przekonaj się, ile radości daje wspólne rozpoznawanie drzew.

Mój pierwszy przewodnik: jakie to zwierzę?
Idealny pierwszy przewodnik po fascynującym świecie zwierząt. W Polsce żyje
mnóstwo zwierząt, od maleńkich roztoczy, przez najrozmaitsze ślimaki, owady i
niezliczone inne bezkręgowce, po ryby, płazy, gady, ptaki i ssaki. Wiele z nich
spotykasz na co dzień w różnych miejscach, nawet we własnym domu. Poznaj
bogactwo i zróżnicowanie świata zwierząt.

Przekonaj się, jak bardzo zwierzęta różnią się między sobą. Obserwuj zwierzęta, ale nie
rób im krzywdy. Przekonasz się, ile radości daje poznawanie świata przyrody.
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Mój pierwszy przewodnik: jaka to gwiazda?
Czy rozpoznajesz gwiazdy na niebie? Ten przewodnik pokaże Ci najważniejsze
gwiazdy i planety. Dowiesz się, czym różnią się od siebie i co je charakteryzuje.
Zobaczysz, jak rozpoznawać gwiazdozbiory.
Pomogą Ci w tym mapki, rysunki i praktyczne wskazówki. Dowiesz się, co to są
galaktyki, meteoryty i roje meteorytów. Obejrzysz wspaniałe zdjęcia z kosmosu. Z
naszym praktycznym przewodnikiem sam możesz rozpocząć obserwacje nieba.

8. Zestaw 2 poradników praktycznych: „Hotele dla owadów” oraz „Budki lęgowe”
Budki lęgowe dla ptaków. 80 modeli do samodzielnego wykonania
Jeśli jesteś miłośnikiem ptaków i jednocześnie potrafisz majsterkować, ten poradnik jest
dla Ciebie. Znajdziesz tu szczegółowo rozrysowane modele 80 budek lęgowych dla
różnych gatunków ptaków: 80 modeli budek lęgowych do samodzielnego wykonania,
wyraźne rysunki z opisem technicznym , od budki klasycznej po specjalny model dla
puszczyków, porady dotyczące miejsc i sposobów wieszania budek, wszystkie modele
sprawdzone przez autora.
Dzięki samodzielnie wykonanym budkom twój ogród zamieni się w miejsce przyjazne dla
ptaków, a Ty będziesz mieć osobisty wkład w ochronę przyrody.

Hotele dla owadów. 30 projektów do samodzielnego wykonania
Dlaczego warto zbudować hotel dla owadów?
Owady to główni zapylacze i bez nich rośliny nie będą dawać plonów. Budowa hoteli dla
owadów przyczyni się do ochrony dziko żyjących owadów zapylających, które masowo
wymierają w wyniku chemizacji rolnictwa, zmian klimatycznych, chorób oraz niszczenia
ich siedlisk. Zbudowanie hotelu dla owadów to właściwie nic trudnego, ale czy zostanie on
zamieszkany? Z tej książki dowiesz się, czego tak naprawdę potrzebują dzikie pszczoły i
inne owady, które mogą bezpiecznie zamieszkać w pobliżu człowieka. Od hotelu w
wiaderku (gotowy w godzinę!) po romantyczny gościniec – znajdziesz tu 30 projektów
owadzich hoteli odpowiednich na balkon w mieście lub na taras, do ogródka przy domu
czy naturalnego ogrodu.
Czytelny opis sposobu wykonania krok po kroku, spis materiałów, dokładne wymiary potrzebnych elementów i
poglądowy rysunek gwarantują sukces budowniczego.
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9. POLSKA TO LUBIĘ! ENCYKLOPEDIA DLA CAŁEJ RODZINY Aleksander Długołęcki, Marta Maruszczak,
Małgorzata Mroczkowska, Barbara Odnous
Polska to lubię! to wiedza o państwie polskim w pigułce. Książka bardzo pomocna
w szukaniu odpowiedzi na wiele pytań o nasz kraj.
Obejmuje zagadnienia dotyczące: dziejów państwa polskiego na przestrzeni
wieków, funkcjonowania Polski w Unii Europejskiej, polskich świąt państwowych,
zabytków, które znajdują się na liście UNESCO, naszych bogactw naturalnych
oraz zagadnień związanych z wolontariatem.
Książka przeznaczona jest dla całej rodziny, nowocześnie zaprojektowana,
bogato ilustrowana, z ciekawymi quizami.

10. DZIECI DOKTORA MOTYLA Wojciech Mikołuszko - tekst, Przemysław Liput - rysunki - zestaw 15 książek

„Dzieci doktora Motyla” to dowcipna, dynamiczna i zaskakująca opowieść
o młodych ludziach, którym dzięki magicznej miksturze udało się
zmniejszyć do wielkości mrówki . W swej nowej postaci trafiają na łąkę,
gdzie znajduje się jedno z ostatnich miejsc życia rzadkich, chronionych
motyli. Niestety, wkrótce ma zostać zniszczone pod budowę drogi.
Bohaterom grozi poważne niebezpieczeństwo. Wartka akcja, pełna
zaskakujących zwrotów, zabawne dialogi, współczesne problemy i
wyraziste postacie bohaterów to gwarancja dobrej lektury.

11. Komplet plansz edukacyjnych o ssakach (33 szt.) i o płazach i gadach (13 szt.)

Piękne zdjęcia i rysunki. Ciekawe fakty z życia ssaków, płazów i gadów.
Informacje o środowiskach występowania.
Plansze edukacyjne przedstawiają ssaki żyjące w Polsce: kret, kuna
leśna, lis, łasica, łoś, mroczek późny, muflon, mysz zaroślowa,
niedźwiedź, norka europejska, nornica ruda, nornik zwyczajny,
orzesznica, piżmak, podkowiec mały, popielica, ryjówka, ryś, rzęsorek
rzeczek, sarna, smużka leśna, suseł perełkowany, świstak, tchórz,
wiewiórka, wilk, wydra, zając szarak, żbik, żubr.
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Plansze edukacyjne przedstawiają płazy i gady żyjące w
Polsce: grzebiuszka ziemna, jaszczurka zwinka, kumak

nizinny, padalec, ropucha szara, rzekotka drzewna,
salamandra plamista, traszka zwyczajna, zaskroniec,
żaba trawna, żaba wodna, żmija zygzakowata, żółw
błotny.
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