
Opis alternatywny prezentacji Kalendarz Adwentowy dostępnej on-line  

na platformie Genially 

 

 

Strona główna kalendarza adwentowego 
 
Tło wypełnione rozłożonymi książkami. Po środku u góry na czerwonym tle beżowy napis 
Kalendarz Adwentowy. Po obu stronach napisu czerwone bombki.  
 
Pod napisem niebieska ikona z okiem oraz czerwona strzałka wskazująca na ikonę.  
 
Na całym tle rozrzucone różnej wielkości gwiazdki, na każdej z nich jedna czarna cyfra od 1  
do 24. Między gwiazdkami małe białe śnieżynki.  
 
W lewym dolnym rogu logo Biblioteki Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej  
w Toruniu - ptak w okularach siedzący na książce, wokół niego napis Biblioteka Pedagogiczna 
w Toruniu.  
Logo kieruje do strony WWW Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu.  
 
Na całej stronie animacja padającego śniegu. 
 

Podstrona kalendarza adwentowego 
 

Tło wypełnione rozłożonymi książkami. Po środku u góry na czerwonym tle beżowy napis 
Kalendarz Adwentowy. Po obu stronach napisu czerwone bombki.  
 

Tekst wprowadzający do kalendarza adwentowego 
 
Witamy w Kalendarzu Adwentowym Biblioteki Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. Elżbiety 
Zawackiej w Toruniu. Zapraszamy do wspólnego odliczania dni do Świąt Bożego Narodzenia. 
Każda gwiazdka to kolejny dzień grudnia. Codziennie zostanie odblokowana jedna z nich  
z propozycją książkową dostępną w zbiorach naszej biblioteki. Klikaj i wypożyczaj! 
 

Opis podstrony 
 
W lewym dolnym rogu logo Biblioteki Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej  
w Toruniu - ptak w okularach siedzący na książce, wokół niego napis Biblioteka Pedagogiczna 
w Toruniu.  
Logo kieruje do strony WWW Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu.  
 
W prawym dolnym rogu strony znajduje się przycisk - Powrót, który kieruje do strony głównej 
kalendarza.  
 
Na całej stronie animacja padającego śniegu. 
 
 
 
 
 
 



Gwiazda z cyfrą 1 - po kliknięciu otwiera się strona z opisem polecanej 

książki. 
 

Po lewej stronie tekst: 
 

Tytuł polecanej książki: Śnieżna siostra: opowieść świąteczna dla dzieci. 

Autor: Maja Lunde 
 
Książka przeznaczona dla dzieci. 
 

Opis treści książki 
 
Opowieść o dwójce dzieci przytłoczonych  problemami, którzy chcą znowu poczuć magię Świąt 
Bożego Narodzenia. Czy uda im się przezwyciężyć trudności? Czy zostaną przyjaciółmi? Na te i 
inne pytania odpowiedzi znajdują się w książce. 
 

Opis strony 
 
Pod opisem książki znajduje się przycisk KSIĄŻKA W KATALOGU 
 
W lewym dolnym rogu strony znajduje się logo Biblioteki Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. 
Elżbiety Zawackiej w Toruniu - ptak w okularach siedzący na książce, wokół niego napis 
Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu.  
Logo kieruje do strony WWW Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu.  
 
W prawym dolnym rogu strony znajduje się przycisk - Powrót, który kieruje do strony głównej 
kalendarza.  
 
Po prawej stronie znajdują się gałązki choinki, ozdobione złotymi gwiazdkami, czerwonymi 
bombkami, brązową szyszką.  
 
Na całej stronie animacja padającego śniegu. 
 

Gwiazda z cyfrą 2 - po kliknięciu otwiera się strona z opisem polecanej 

książki. 
 

Po lewej stronie strony tekst: 
 

Tytuł polecanej książki: Szczęście w cichą noc  

Autor: Anna Ficner-Ogonowska 
 

Literatura piękna dla dorosłych. 
 

Opis treści książki 

 
Jednym ze zwyczajów wigilijnych jest dodatkowe nakrycie dla niespodziewanego gościa. Kto 
zapuka do drzwi Hani? Jak zakończy się wigilijny wieczór w rodzinnym gronie? Jeśli oprócz 
dobrej lektury szukasz inspiracji na świąteczny stół, koniecznie zajrzyj do tej książki. 
 

Opis strony 

 
Pod opisem książki znajduje się przycisk KSIĄŻKA W KATALOGU 

https://opac.bptorun.edu.pl/site/recorddetail/1323001573053
https://opac.bptorun.edu.pl/site/recorddetail/1322400786532


 
W lewym dolnym rogu strony znajduje się logo Biblioteki Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. 
Elżbiety Zawackiej w Toruniu - ptak w okularach siedzący na książce, wokół niego napis 
Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu.  
Logo kieruje do strony WWW Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu.  
 
W prawym dolnym rogu strony znajduje się przycisk - Powrót, który kieruje do strony głównej 
kalendarza.  
 
Po prawej stronie znajdują się gałązki choinki, ozdobione złotymi gwiazdkami, czerwonymi 
bombkami, brązową szyszką.  
 
Na całej stronie animacja padającego śniegu. 
 

Gwiazda z cyfrą 3 - po kliknięciu otwiera się strona z opisem polecanej 

książki. 
 

Po lewej stronie strony tekst: 
 

Tytuł polecanej książki: Papierowe święta czyli Origami płaskie i 

przestrzenne z kwadratu 

Autor: Dorota Dziamska 
 

Książka z cyklu "Zrób to sam". 

 

Opis treści książki 

 
Publikacja, dzięki której  wspólnie ze swoim dzieckiem stworzysz wyjątkowe świąteczne 
ozdoby, ale też drobne upominki pod choinkę. Wystarczy Ci do tego jedynie kolorowy papier. 
 

Opis strony 

 
Pod opisem książki znajduje się przycisk KSIĄŻKA W KATALOGU 
W lewym dolnym rogu strony znajduje się logo Biblioteki Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. 
Elżbiety Zawackiej w Toruniu - ptak w okularach siedzący na książce, wokół niego napis 
Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu.  
Logo kieruje do strony WWW Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu.  
 
W prawym dolnym rogu strony znajduje się przycisk - Powrót, który kieruje do strony głównej 
kalendarza.  
 
Po prawej stronie znajdują się gałązki choinki, ozdobione złotymi gwiazdkami, czerwonymi 
bombkami, brązową szyszką.  
 
Na całej stronie animacja padającego śniegu. 
 
 
 
 
 
 

https://opac.bptorun.edu.pl/site/recorddetail/1321900248852


Gwiazda z cyfrą 4 - po kliknięciu otwiera się strona z opisem polecanej 

książki. 
 

Po lewej stronie strony tekst: 
 

Tytuł polecanej książki: Kolędy i pastorałki na gitarę 

Autor: Bogusław Przybylski 
 

Opis treści książki 

 
Książka zawiera teksty kolęd oraz chwyty na gitarę. 
 

Opis strony 

 
Pod opisem książki znajduje się przycisk KSIĄŻKA W KATALOGU 
W lewym dolnym rogu strony znajduje się logo Biblioteki Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. 
Elżbiety Zawackiej w Toruniu - ptak w okularach siedzący na książce, wokół niego napis 
Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu.  
Logo kieruje do strony WWW Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu.  
 
W prawym dolnym rogu strony znajduje się przycisk - Powrót, który kieruje do strony głównej 
kalendarza.  
 
Po prawej stronie znajdują się gałązki choinki, ozdobione złotymi gwiazdkami, czerwonymi 
bombkami, brązową szyszką.  
 
Na całej stronie animacja padającego śniegu. 
 
 

Gwiazda z cyfrą 5 - po kliknięciu otwiera się strona z opisem polecanej 

książki. 
 

Po lewej stronie strony tekst: 
 

Tytuł polecanej książki: O ziemiańskim świętowaniu - tradycje świąt Bożego 

Narodzenia i Wielkiejnocy 

Autor: Tomasz Adam Pruszak 
 

Książka popularnonaukowa 
 

Opis treści książki 

 

Jakie tradycje i zwyczaje przetrwały do dnia dzisiejszego, a które były obecne na dworach 

szlacheckich na przełomie XIX i XX wieku? Obraz ziemiańskich przygotowań do świąt, 

polowania, karnawał - to wszystko znajdziesz w proponowanej pozycji. 

 

Opis strony 

 
Pod opisem książki znajduje się przycisk KSIĄŻKA W KATALOGU 

https://opac.bptorun.edu.pl/site/recorddetail/1321800128217
https://opac.bptorun.edu.pl/site/recorddetail/1322200592871


W lewym dolnym rogu strony znajduje się logo Biblioteki Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. 
Elżbiety Zawackiej w Toruniu - ptak w okularach siedzący na książce, wokół niego napis 
Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu. 
Logo kieruje do strony WWW Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu.  
 
W prawym dolnym rogu strony znajduje się przycisk - Powrót, który kieruje do strony głównej 
kalendarza.  
 
Po prawej stronie znajdują się gałązki choinki, ozdobione złotymi gwiazdkami, czerwonymi 
bombkami, brązową szyszką.  
 
Na całej stronie animacja padającego śniegu. 
 

Gwiazda z cyfrą 6 - po kliknięciu otwiera się strona z opisem polecanej 

książki. 
 

Po lewej stronie strony tekst: 
 

Tytuł polecanej książki: Zwyczaje świąteczne w Polsce : pytania i 

odpowiedzi 

Autor: Małgorzata Kunecka 
 

Książka przeznaczona dla dzieci. 
 

Opis treści książki 

 

Bogato ilustrowana publikacja zawiera informacje nie tylko na temat bożonarodzeniowych 

tradycji i zwyczajów, ale również opisy obrzędów związanych z pozostałymi świętami w ciągu 

roku.   

 

Opis strony 

 
Pod opisem książki znajduje się przycisk KSIĄŻKA W KATALOGU 
W lewym dolnym rogu strony znajduje się logo Biblioteki Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. 
Elżbiety Zawackiej w Toruniu - ptak w okularach siedzący na książce, wokół niego napis 
Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu.  
Logo kieruje do strony WWW Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu.  
 
W prawym dolnym rogu strony znajduje się przycisk - Powrót, który kieruje do strony głównej 
kalendarza.  
 
Po prawej stronie znajdują się gałązki choinki, ozdobione złotymi gwiazdkami, czerwonymi 
bombkami, brązową szyszką.  
 
Na całej stronie animacja padającego śniegu. 
 

Gwiazda z cyfrą 7 - po kliknięciu otwiera się strona z opisem polecanej 

książki. 
 

Po lewej stronie strony tekst: 
 

https://opac.bptorun.edu.pl/site/recorddetail/1322200561235


Tytuł polecanej książki: Wigilia Małgorzaty 

Autor: India Desjardins 
 

Książka przeznaczona dla dzieci. 
 

Opis treści książki 

 

Niezwykła świąteczna opowieść o samotnej starszej kobiecie, która panicznie boi się śmierci. 

Czy Małgorzata spędzi samotnie wigilię? Co musi się wydarzyć, aby odważyła się wyjść z 

domu? Tego dowiesz się w trakcie lektury. 

 

Opis strony 

 
Pod opisem książki znajduje się przycisk KSIĄŻKA W KATALOGU 
W lewym dolnym rogu strony znajduje się logo Biblioteki Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. 
Elżbiety Zawackiej w Toruniu - ptak w okularach siedzący na książce, wokół niego napis 
Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu.  
Logo kieruje do strony WWW Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu.  
 
W prawym dolnym rogu strony znajduje się przycisk - Powrót, który kieruje do strony głównej 
kalendarza.  
 
Po prawej stronie znajdują się gałązki choinki, ozdobione złotymi gwiazdkami, czerwonymi 
bombkami, brązową szyszką.  
 
Na całej stronie animacja padającego śniegu. 

Gwiazda z cyfrą 8 - po kliknięciu otwiera się strona z opisem polecanej 

książki. 
 

Po lewej stronie strony tekst: 
 

Tytuł polecanej książki: W ciepłym wnętrzu kolędy... 

Autor: Ernest Bryll 
 

Poezja dla dorosłych. 
 

Opis treści książki 

 
Książka wypełniona utworami poetyckimi  pachnącymi Bożym Narodzeniem, nie tylko w ujęciu 
folklorystycznym, ale przede wszystkim duchowym. 
 

Opis strony 

 
Pod opisem książki znajduje się przycisk KSIĄŻKA W KATALOGU 
W lewym dolnym rogu strony znajduje się logo Biblioteki Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. 
Elżbiety Zawackiej w Toruniu - ptak w okularach siedzący na książce, wokół niego napis 
Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu.  
Logo kieruje do strony WWW Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu.  
 
W prawym dolnym rogu strony znajduje się przycisk - Powrót, który kieruje do strony głównej 
kalendarza.  
 

https://opac.bptorun.edu.pl/site/recorddetail/1322600926288
https://opac.bptorun.edu.pl/site/recorddetail/1321900251903


Po prawej stronie znajdują się gałązki choinki, ozdobione złotymi gwiazdkami, czerwonymi 
bombkami, brązową szyszką.  
 
Na całej stronie animacja padającego śniegu. 
 

Gwiazda z cyfrą 9 - po kliknięciu otwiera się strona z opisem polecanej 

książki. 
 

Po lewej stronie strony tekst: 
 

Tytuł polecanej książki: Szczęście do wzięcia 

Autor: Jason Wright 
 

Literatura piękna dla dorosłych. 
 

Opis treści książki 

 
Historia dziennikarki o imieniu Hope (Nadzieja), która próbuje rozwikłać zagadkę tajemniczego 
podarunku. Kto obdarowuje nietypowymi prezentami? Czy Hope znajdzie szczęście? Sprawdź 
siegając po książkę. 

Opis strony 

 
Pod opisem książki znajduje się przycisk KSIĄŻKA W KATALOGU 
W lewym dolnym rogu strony znajduje się logo Biblioteki Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. 
Elżbiety Zawackiej w Toruniu - ptak w okularach siedzący na książce, wokół niego napis 
Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu.  
Logo kieruje do strony WWW Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu.  
 
W prawym dolnym rogu strony znajduje się przycisk - Powrót, który kieruje do strony głównej 
kalendarza.  
 
Po prawej stronie znajdują się gałązki choinki, ozdobione złotymi gwiazdkami, czerwonymi 
bombkami, brązową szyszką.  
 
Na całej stronie animacja padającego śniegu. 
 

Gwiazda z cyfrą 10 - po kliknięciu otwiera się strona z opisem polecanej 

książki. 
 

Po lewej stronie strony tekst: 
 

Tytuł polecanej książki: Christmas teacher resources 

Autor: Leszek Berezowski 
 

Książka dydaktyczna w języku angielskim. 
 

https://opac.bptorun.edu.pl/site/recorddetail/1322701080025


Opis treści książki 

Autor posługując się prostym językiem  przybliża historię angielskich i amerykańskich 

zwyczajów bożonarodzeniowych. Z książki dowiesz się m.in. w jaki sposób Rodzina Królewska 

wylansowała modę na choinkę. 

 

Opis strony 

 
Pod opisem książki znajduje się przycisk KSIĄŻKA W KATALOGU 
W lewym dolnym rogu strony znajduje się logo Biblioteki Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. 
Elżbiety Zawackiej w Toruniu - ptak w okularach siedzący na książce, wokół niego napis 
Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu.  
Logo kieruje do strony WWW Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu.  
 
W prawym dolnym rogu strony znajduje się przycisk - Powrót, który kieruje do strony głównej 
kalendarza.  
 
Po prawej stronie znajdują się gałązki choinki, ozdobione złotymi gwiazdkami, czerwonymi 
bombkami, brązową szyszką.  
 
Na całej stronie animacja padającego śniegu. 
 

Gwiazda z cyfrą 11 - po kliknięciu otwiera się strona z opisem polecanej 

książki. 
 

Po lewej stronie strony tekst: 
 

Tytuł polecanej książki: 100 zabawek na choinkę  

Autor: Halina Kowalczyk 
 

Książka dydaktyczna w języku angielskim. 
 

Opis treści książki 

 

Nadchodzi czas, aby zaopatrzyć się w świąteczne ozdoby na choinkę i to własnoręcznie 

wykonane. Autorka proponuje wykonywanie wspólnie z dziećmi ozdób z kolorowego papieru, 

słomek oraz filcu. Do dzieła! 

 

Opis strony 

 
Pod opisem książki znajduje się przycisk KSIĄŻKA W KATALOGU 
W lewym dolnym rogu strony znajduje się logo Biblioteki Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. 
Elżbiety Zawackiej w Toruniu - ptak w okularach siedzący na książce, wokół niego napis 
Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu.  
Logo kieruje do strony WWW Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu.  
 
W prawym dolnym rogu strony znajduje się przycisk - Powrót, który kieruje do strony głównej 
kalendarza.  
 
Po prawej stronie znajdują się gałązki choinki, ozdobione złotymi gwiazdkami, czerwonymi 
bombkami, brązową szyszką.  
 
Na całej stronie animacja padającego śniegu. 
 

https://opac.bptorun.edu.pl/site/recorddetail/1322801236701
https://opac.bptorun.edu.pl/site/recorddetail/1321800109326


Gwiazda z cyfrą 12 - po kliknięciu otwiera się strona z opisem polecanej 

książki. 
 

Po lewej stronie strony tekst: 
 

Tytuł polecanej książki: Boże Narodzenie: bardzo proste czytanki dla dzieci 

Autor: Magdalena Hinz 
 

Książka dydaktyczna w języku angielskim. 
 

Opis treści książki 

 
Proste opowiadania do samodzielnego czytania, wprowadzające dzieci w klimat Świąt Bożego 
Narodzenia. 
 

Opis strony 

 
Pod opisem książki znajduje się przycisk KSIĄŻKA W KATALOGU 
W lewym dolnym rogu strony znajduje się logo Biblioteki Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. 
Elżbiety Zawackiej w Toruniu - ptak w okularach siedzący na książce, wokół niego napis 
Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu.  
Logo kieruje do strony WWW Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu.  
 
W prawym dolnym rogu strony znajduje się przycisk - Powrót, który kieruje do strony głównej 
kalendarza.  
 
Po prawej stronie znajdują się gałązki choinki, ozdobione złotymi gwiazdkami, czerwonymi 
bombkami, brązową szyszką.  
 
Na całej stronie animacja padającego śniegu. 
 

Gwiazda z cyfrą 13 - po kliknięciu otwiera się strona z opisem polecanej 

książki. 
 

Po lewej stronie strony tekst: 
 

Tytuł polecanej książki: Przewodnik po Bożym Narodzeniu 

Autor: Agnieszka Kostrzewa, Hanna Łopatyńska 
 

Książka popularnonaukowa. 
 

Opis treści książki 

 
Jeśli myślisz, że o Bożym Narodzeniu wiesz już wszystko, to autorki zapewniają, że jeszcze 
niejedną ciekawostką zaskoczą czytelników. Boże Narodzenie nie tylko w muzyce, sztuce, 
filmie, ale nawet w reklamie. Skąd wziął się zwyczaj napełniania butów? Co robiły bobry na 
polskim stole w XVIII w.? Sprawdź czego nie wiesz o Bożym Narodzeniu. 
 

Opis strony 

 
Pod opisem książki znajduje się przycisk KSIĄŻKA W KATALOGU 

https://opac.bptorun.edu.pl/site/recorddetail/1322801299520
https://opac.bptorun.edu.pl/site/recorddetail/1322600927515


W lewym dolnym rogu strony znajduje się logo Biblioteki Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. 
Elżbiety Zawackiej w Toruniu - ptak w okularach siedzący na książce, wokół niego napis 
Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu.  
Logo kieruje do strony WWW Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu.  
 
W prawym dolnym rogu strony znajduje się przycisk - Powrót, który kieruje do strony głównej 
kalendarza.  
 
Po prawej stronie znajdują się gałązki choinki, ozdobione złotymi gwiazdkami, czerwonymi 
bombkami, brązową szyszką.  
 
Na całej stronie animacja padającego śniegu. 
 

Gwiazda z cyfrą 14 - po kliknięciu otwiera się strona z opisem polecanej 

książki. 
 

Po lewej stronie strony tekst: 
 

Tytuł polecanej książki: Drzewo anioła   

Autor: Lucinda Riley 
 

Literatura piękna dla dorosłych. 
 

Opis treści książki 

 
Książka z rodzinną tajemnicą w tle. Bohaterka powieści po traumatycznych przeżyciach spędza 
Święta Bożego Narodzenia w małej miejscowości w Walii. Czy Greta przypomni sobie 
wydarzenia z przeszłości? Czy jest dla niej szansa na miłość? Przekonaj się sięgając po 
książkę. 
 

Opis strony 

 
Pod opisem książki znajduje się przycisk KSIĄŻKA W KATALOGU 
W lewym dolnym rogu strony znajduje się logo Biblioteki Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. 
Elżbiety Zawackiej w Toruniu - ptak w okularach siedzący na książce, wokół niego napis 
Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu.  
Logo kieruje do strony WWW Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu.  
 
W prawym dolnym rogu strony znajduje się przycisk - Powrót, który kieruje do strony głównej 
kalendarza.  
 
Po prawej stronie znajdują się gałązki choinki, ozdobione złotymi gwiazdkami, czerwonymi 
bombkami, brązową szyszką.  
 
Na całej stronie animacja padającego śniegu. 
 

Gwiazda z cyfrą 15 - po kliknięciu otwiera się strona z opisem polecanej 

książki. 
 

Po lewej stronie strony tekst: 
 

https://opac.bptorun.edu.pl/site/recorddetail/1323001508587


Tytuł polecanej książki: Toruńskie pierniki 

Autor: Agnieszka Frączek 
 

Książka przeznaczona dla dzieci. 
 

Opis treści książki 

 
Nikt nie wyobraża sobie świąt bez pierników. A skąd się wzięły pierniki w Toruniu? Autorka w 
rymowanych wierszykach opowiada  najpopularniejsze polskie legendy. 
 

Opis strony 

 
Pod opisem książki znajduje się przycisk KSIĄŻKA W KATALOGU 
W lewym dolnym rogu strony znajduje się logo Biblioteki Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. 
Elżbiety Zawackiej w Toruniu - ptak w okularach siedzący na książce, wokół niego napis 
Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu.  
Logo kieruje do strony WWW Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu.  
 
W prawym dolnym rogu strony znajduje się przycisk - Powrót, który kieruje do strony głównej 
kalendarza.  
 
Po prawej stronie znajdują się gałązki choinki, ozdobione złotymi gwiazdkami, czerwonymi 
bombkami, brązową szyszką.  
 
Na całej stronie animacja padającego śniegu. 
 
 

Gwiazda z cyfrą 16 - po kliknięciu otwiera się strona z opisem polecanej 

książki. 
 

Po lewej stronie strony tekst: 
 

Tytuł polecanej książki: Ominąć święta 

Autor: John Grisham 
 

Literatura piękna dla dorosłych. 
 

Opis treści książki 

 
Czy jest możliwe uniknięcie świątecznej gorączki? Nie zapraszać gości? Nie szykować potraw i 
nie sprzątać mieszkania na święta? Czy można nie urządzać świąt? Przekonaj się, co spotkało 
tych, którzy marzyli by ominąć święta. 
 

Opis strony 

 
Pod opisem książki znajduje się przycisk KSIĄŻKA W KATALOGU 
W lewym dolnym rogu strony znajduje się logo Biblioteki Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. 
Elżbiety Zawackiej w Toruniu - ptak w okularach siedzący na książce, wokół niego napis 
Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu.  
Logo kieruje do strony WWW Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu.  
 
W prawym dolnym rogu strony znajduje się przycisk - Powrót, który kieruje do strony głównej 
kalendarza.  
 

https://opac.bptorun.edu.pl/site/recorddetail/1323202097440
https://opac.bptorun.edu.pl/site/recorddetail/1322701094192


Po prawej stronie znajdują się gałązki choinki, ozdobione złotymi gwiazdkami, czerwonymi 
bombkami, brązową szyszką.  
 
Na całej stronie animacja padającego śniegu. 
 

Gwiazda z cyfrą 17 - po kliknięciu otwiera się strona z opisem polecanej 

książki. 
 

Po lewej stronie strony tekst: 
 

Tytuł polecanej książki: Choinka w kulturze polskiej: symbolika drzewka  

i ozdób  

Autor: Katarzyna Smyk 
 

Literatura popularnonaukowa. 
 

Opis treści książki 

 

"Pokaż mi swoją choinkę, a powiem Ci kim jesteś" - czy sposób przystrojenia świątecznego 

drzewka określa naszą osobowość? Jak wiele tradycji zachowujemy ubierając choinki w 

naszych domach? Dowiesz się z proponowanej książki. 

 

Opis strony 

 
Pod opisem książki znajduje się przycisk KSIĄŻKA W KATALOGU 
W lewym dolnym rogu strony znajduje się logo Biblioteki Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. 
Elżbiety Zawackiej w Toruniu - ptak w okularach siedzący na książce, wokół niego napis 
Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu.  
Logo kieruje do strony WWW Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu.  
 
W prawym dolnym rogu strony znajduje się przycisk - Powrót, który kieruje do strony głównej 
kalendarza.  
 
 
Po prawej stronie znajdują się gałązki choinki, ozdobione złotymi gwiazdkami, czerwonymi 
bombkami, brązową szyszką.  
 
Na całej stronie animacja padającego śniegu. 
 

Gwiazda z cyfrą 18 - po kliknięciu otwiera się strona z opisem polecanej 

książki. 
 

Po lewej stronie strony tekst: 
 

Tytuł polecanej książki: Morderstwo w Boże Narodzenie 

Autor: Agatha Christie 
 

Literatura piękna dla dorosłych. 
 

Opis treści książki 

 

https://opac.bptorun.edu.pl/site/recorddetail/1322100436536


Magia świąt tym razem w kryminalnym wydaniu. Do akcji wkracza niezastąpiony Herkules 

Poirot. Czy detektyw odnajdzie zaginione diamenty zamordowanego właściciela rezydencji? I 

najważniejsze - kto dokonał zbrodni? Chcesz się przekonać? Sięgnij po książkę! 

Opis strony 

 
Pod opisem książki znajduje się przycisk KSIĄŻKA W KATALOGU 
W lewym dolnym rogu strony znajduje się logo Biblioteki Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. 
Elżbiety Zawackiej w Toruniu - ptak w okularach siedzący na książce, wokół niego napis 
Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu.  
Logo kieruje do strony WWW Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu.  
 
W prawym dolnym rogu strony znajduje się przycisk - Powrót, który kieruje do strony głównej 
kalendarza.  
 
Po prawej stronie znajdują się gałązki choinki, ozdobione złotymi gwiazdkami, czerwonymi 
bombkami, brązową szyszką.  
 
Na całej stronie animacja padającego śniegu. 
 

Gwiazda z cyfrą 19 - po kliknięciu otwiera się strona z opisem polecanej 

książki. 
 

Po lewej stronie strony tekst: 
 

Tytuł polecanej książki: Polska Wigilia 

Autor: Hanna Szymanderska 
 

Literatura popularnonaukowa. 
 

Opis treści książki 

 

Wieczór wigilijny to szczególny czas, kiedy tradycja i współczesność idą w parze. Autorka 

przybliża zwyczaje świąteczne i podaje sprawdzone przepisy na wigilijny stół. Jeśli jeszcze nie 

masz ułożonego świątecznego menu to jest to idealna propozycja dla Ciebie. 

 

Opis strony 

 
Pod opisem książki znajduje się przycisk KSIĄŻKA W KATALOGU 
W lewym dolnym rogu strony znajduje się logo Biblioteki Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. 
Elżbiety Zawackiej w Toruniu - ptak w okularach siedzący na książce, wokół niego napis 
Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu.  
Logo kieruje do strony WWW Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu.  
 
W prawym dolnym rogu strony znajduje się przycisk - Powrót, który kieruje do strony głównej 
kalendarza.  
 
Po prawej stronie znajdują się gałązki choinki, ozdobione złotymi gwiazdkami, czerwonymi 
bombkami, brązową szyszką.  
 
Na całej stronie animacja padającego śniegu. 
 

https://opac.bptorun.edu.pl/site/recorddetail/1321800135417
https://opac.bptorun.edu.pl/site/recorddetail/1323001480836


Gwiazda z cyfrą 20 - po kliknięciu otwiera się strona z opisem polecanej 

książki. 
 

Po lewej stronie strony tekst: 
 

Tytuł polecanej książki: Siedem życzeń 

Autor: Praca zbiorowa 
 

Literatura piękna dla dorosłych. 
 

Opis treści książki 

 

Zbiór świątecznych opowiadań, których autorki przenoszą czytelnika w magiczny i pachnący 

igliwiem czas Bożego Narodzenia. Wprowadź się w odpowiedni nastrój sięgając po tę pozycję. 

 

Opis strony 

 
Pod opisem książki znajduje się przycisk KSIĄŻKA W KATALOGU 
W lewym dolnym rogu strony znajduje się logo Biblioteki Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. 
Elżbiety Zawackiej w Toruniu - ptak w okularach siedzący na książce, wokół niego napis 
Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu.  
Logo kieruje do strony WWW Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu.  
 
W prawym dolnym rogu strony znajduje się przycisk - Powrót, który kieruje do strony głównej 
kalendarza.  
 
Po prawej stronie znajdują się gałązki choinki, ozdobione złotymi gwiazdkami, czerwonymi 
bombkami, brązową szyszką.  
 
Na całej stronie animacja padającego śniegu. 
 

Gwiazda z cyfrą 21 - po kliknięciu otwiera się strona z opisem polecanej 

książki. 
 

Po lewej stronie strony tekst: 
 

Tytuł polecanej książki: Boże Narodzenie w Lost River 

Autor: Fannie Flag 
 

Literatura piękna dla dorosłych. 
 

Opis treści książki 

 

W małym miasteczku Lost River czuć już klimat świąt. Nowy mieszkaniec, Oswald staje się 

obiektem matrymonialnych intryg. Czy któraś z pań z miasteczka zdobędzie serce Oswalda? 

Poczuj magię świąt w Lost River. 

 

Opis strony 

 
Pod opisem książki znajduje się przycisk KSIĄŻKA W KATALOGU 

https://opac.bptorun.edu.pl/site/recorddetail/1322901382400
https://opac.bptorun.edu.pl/site/recorddetail/1322901382500


W lewym dolnym rogu strony znajduje się logo Biblioteki Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. 
Elżbiety Zawackiej w Toruniu - ptak w okularach siedzący na książce, wokół niego napis 
Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu.  
Logo kieruje do strony WWW Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu.  
 
W prawym dolnym rogu strony znajduje się przycisk - Powrót, który kieruje do strony głównej 
kalendarza.  
 
Po prawej stronie znajdują się gałązki choinki, ozdobione złotymi gwiazdkami, czerwonymi 
bombkami, brązową szyszką.  
 
Na całej stronie animacja padającego śniegu. 
 

Gwiazda z cyfrą 22 - po kliknięciu otwiera się strona z opisem polecanej 

książki. 
 

Po lewej stronie strony tekst: 
 

Tytuł polecanej książki: Święta na świecie 

Autor: Sofie Maria Brand 
 

Literatura popularnonaukowa dla dzieci. 
 

Opis treści książki 

 
Niezwykła świąteczna podróż po różnych zakątkach świata. Jakie prezenty dostają dzieci na 
Grenlandii? Czy w Australii na święta pada śnieg? W jakim kraju na wigilijnym stole pojawia się 
danie, które okropnie cuchnie? Nie wiesz? Sięgnij po książkę! 

Opis strony 

 
Pod opisem książki znajduje się przycisk KSIĄŻKA W KATALOGU 
W lewym dolnym rogu strony znajduje się logo Biblioteki Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. 
Elżbiety Zawackiej w Toruniu - ptak w okularach siedzący na książce, wokół niego napis 
Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu.  
Logo kieruje do strony WWW Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu.  
 
W prawym dolnym rogu strony znajduje się przycisk - Powrót, który kieruje do strony głównej 
kalendarza.  
 
Po prawej stronie znajdują się gałązki choinki, ozdobione złotymi gwiazdkami, czerwonymi 
bombkami, brązową szyszką.  
 
Na całej stronie animacja padającego śniegu. 
 

Gwiazda z cyfrą 23 - po kliknięciu otwiera się strona z opisem polecanej 

książki. 
 

Po lewej stronie strony tekst: 
 

Tytuł polecanej książki: Opowieść wigilijna 

Autor: Charles Dickens  
 

https://opac.bptorun.edu.pl/site/recorddetail/1323302275100


Literatura piękna dla dzieci i dorosłych. 
 

Opis treści książki 

 

Klasyczna propozycja wśród świątecznych książek. Pewnej wigilijnej nocy, samotnik i straszny 

skąpiec, Ebenezer Scrooge, otwiera drzwi w odpowiedzi na dźwięk kołatki. Potem już nic nie 

jest takie jak przedtem...Poznaj mroczne sekrety Scrooge'a sięgając po książkę. 

 

Opis strony 

 
Pod opisem książki znajduje się przycisk KSIĄŻKA W KATALOGU 
W lewym dolnym rogu strony znajduje się logo Biblioteki Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. 
Elżbiety Zawackiej w Toruniu - ptak w okularach siedzący na książce, wokół niego napis 
Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu.  
Logo kieruje do strony WWW Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu.  
 
W prawym dolnym rogu strony znajduje się przycisk - Powrót, który kieruje do strony głównej 
kalendarza.  
 
Po prawej stronie znajdują się gałązki choinki, ozdobione złotymi gwiazdkami, czerwonymi 
bombkami, brązową szyszką.  
 
Na całej stronie animacja padającego śniegu. 
 
 

Gwiazda z cyfrą 24 - po kliknięciu otwiera się strona z opisem polecanej 

książki. 
 

Opis strony 

 
W centrum okna znajduje się grafika, która jest jednocześnie odsyłaczem do kolędy „Bóg się 
rodzi” w serwisie YouTube. 
 
W lewym dolnym rogu strony znajduje się logo Biblioteki Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. 
Elżbiety Zawackiej w Toruniu - ptak w okularach siedzący na książce, wokół niego napis 
Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu.  
Logo kieruje do strony WWW Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu.  
 
W prawym dolnym rogu strony znajduje się przycisk - Powrót, który kieruje do strony głównej 
kalendarza.  
 
Po prawej stronie znajdują się gałązki choinki, ozdobione złotymi gwiazdkami, czerwonymi 
bombkami, brązową szyszką.  
 
Na całej stronie animacja padającego śniegu. 
 
 
 

https://opac.bptorun.edu.pl/site/recorddetail/1323302275100
https://www.youtube.com/watch?v=FH1GqWd7rqk
https://www.youtube.com/watch?v=FH1GqWd7rqk

