
 

„Czujesz? Zapach nowych książek.  Nieprzeczytanej przygody. Przyjaciół, 

których jeszcze się nie zna i czekających nas godzin magicznej ucieczki od 

rzeczywistości.” 

 Literatura piękna – bellers lettres - zawiera w sobie wiele ciekawych gatunków:  

poezja, powieści, nowele, opowiadania, dramaty.  

Spotykaliśmy się z poezją - mam nadzieję, że polubiliście wiersze. 

Ruszajmy dalej. 

 

Zapraszam do krainy powieści. 

Powieść jest to utwór narracyjny, opisujący rozbudowany ciąg wydarzeń. 

Klasyczna powieść jest pisana prozą i zawiera liczne dialogi. Współczesna 

powieść powstała w Anglii. Wśród czytelników w waszym wieku 

najpopularniejsze są powieści przygodowe, gdzie głównym wątkiem są akcja  

i przygoda. Przygoda często przeplata się z podróżami, co pozwala czytelnikom 

na poznanie egzotycznych często krain i odmiennej przyrody. 

 

Najbardziej znani autorzy dawnych, klasycznych powieści przygodowych 

to:   

- Karol May - “Winnetou” 

- James Fenimor Cooper – “Ostatni Mohikanin” 

- Jack London – “Biały kieł” 

- Juliusz Verne – „W 80 dni dookoła świata” 

- Henryk Sienkiewicz –  „W pustyni i w puszczy” 

- Mark Twain – „ Przygody Tomka Sawyera” 

- Daniel Defoe – „Przypadki Robinsona Kruzoe” 

- Jonathan Swift – „Podróże Guliwera” 

- Zbigniew Nienacki – „Pan Samochodzik…” 

  



Warto sięgnąć po te pozycje, żeby przeżyć niesamowite przygody, poznać 

inne kraje, przyrodę, zwierzęta i zwyczaje żyjących tam ludzi.  Świat książek 

przygodowych stawia przed swoimi bohaterami wyzwania, którym muszą 

sprostać i opowiedzieć się za dobrem. Przekazuje czytelnikom uniwersalne 

wartości: przyjaźń, dobro, bohaterstwo, uczciwości wzajemną pomoc. 

Zapraszamy do naszej biblioteki. Kiedy już się spotkamy, na regale  

z nowościami znajdziecie wiele ciekawych książek.  

Autorzy współczesnych powieści przygodowych, których książki wam 

polecamy: 

- Alfred Szklarski – Tomek w krainie kangurów 

- Sat – Okh - „Biały mustang” 

- Edmund Niziurski - „Klub włóczykijów” 

- Joanne K. Rowling –  „Harry Potter…” 

- Rick Riordan - „ Percy Jackson i bogowie olimpijscy” 

- Rafał Kosik - „Feliks, Net i Nika” 

- Christopher Paolini – „ Eragon” 

- Bruce Cameron - „Był sobie pies” 

- Andrzej Maleszka - „Magiczne drzewo” 

- Łukasz Wieczorek - „Afryka Kazika” 

Każdy ma inne zainteresowania czytelnicze ale bogactwo literatury pięknej 

gwarantuje każdemu odnalezienie  książki, która go zaciekawi. Miłej lektury  

i wspaniałych przeżyć  na fantastycznych szlakach przygody. 

                      Dbajcie o siebie.  Pozdrawiamy serdecznie  

  


