
AUDIOBOOKI

Minął rok, minął kolejny tydzień a Ty nie masz czasu na czytanie książek, znasz je tylko z opowieści 
znajomych czy też witryn księgarskich lub reklamy. Rawicka Biblioteka Publiczna postanowiła temu 
zapobiec i wprowadziła do swych zbiorów audiobooki czyli książki które ktoś dla Ciebie  nagrał i 
przeczytał. Każdy może je posłuchać w samochodzie, w czasie podróży, podczas prac domowych. 
Teraz nie musisz ich kupować, wystarczy przyjść do Rawickiej Biblioteki Publicznej, ul. Targowa 1. 
W ofercie jest około 100 tytułów, w tym także bajki, romanse, kryminały, poradniki. Audiobooki to 
świetna oferta dla tych, którzy lubią słuchać osób pięknie czytających, umiejących głosowo 
interpretować dzieło. Główną zaletą tej książki jest praktyczność, rozwijanie wyobraźni, 
umożliwienie w codziennym zabieganym życiu kontaktu z literaturą. Nasza oferta skierowana jest 
przede wszystkim dla osób z dysfunkcją wzroku, dysleksją, problemami z czytaniem tekstów, a także 
osób chorych.

Przyjdź do naszej placówki.

Biblioteka czynna jest 

od poniedziałku do środy i w piątki od 800 do 1900, 

w czwartki od 800 do 1500 

w soboty od 800 do 1300 

ZAPRASZAMY !

AUDIOBOOKI W BIBLIOTECE



Przedstawiamy niektóre tytuły, które znajdują się w naszych zbiorach:

1) „365 bajek na dobranoc”

2) „Dom nad rozlewiskiem”, „Powroty nad rozlewiskiem” „Miłość nad rozlewiskiem”, Kalicińska 
Małgorzata

3) „Droga” McCarthy Cormac

4) „Gaumardżos” Dziewit-Meller Anna, Meller Marcin

5) „Klub Mefista” Gerritsen Tess

6) „Księżniczka z lodu”  Lackberg Camilla

7) „Łóżko” Wiśniewski Janusz Leon

8) „Maleństwo i jego nowa niania”

9) „Mój Egipt”, „Moje Indie” Kret Jarosław

10) „Nic się nie stało” Łapicki Andrzej



11) „Ogród letni” Simons Paullina

12) „Poczytaj mi tato”

13) „Prawdziwe męstwo” Portis Charles

14) „Przerwane milczenie” Link Charlotte

15) „Płatki z nieba” Yip Mingmei

16) „Szczęśliwy traf” Shaffer Louise

17) „Śmiertelni nieśmiertelni” Wilber Ken

18) „Wielki dom” Krauss Nicole

19) „W kanałach Lwowa” Marshall Robert

20) „Wyznania zakupoholiczki” Kinsella Sophie

21) „Za blisko domu” Barclay Linwood


