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Książki 

 
 

Biblioteka aktywnie promująca książkę dziecięcą / Marlena Gęborska. - Warszawa : 

Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2018. 

(Nauka, Dydaktyka, Praktyka = Science, Didactics, Practice ; 185) 

Hasła przedmiotowe: Biblioteki dla dzieci i młodzieży, Promocja czytelnictwa, Publikacje 

dla dzieci, Polska, Opracowanie 

Sygnatura: II 172055 

Książka ta to praktyczny poradnik dla każdego bibliotekarza, który pracuje z dziećmi  

i młodzieżą. Przedstawia propozycje udanych działań promujących książkę i czytelnictwo 

wśród młodego pokolenia. Wyznacza trendy i obszary promocji biblioteki oraz pisarzy 

nastoletnich czytelników. 

 

 

 

   

 

Multibibliotekarstwo : praca zbiorowa / pod redakcją Mai Wojciechowskiej. - 

Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2018. 

(Propozycje i Materiały / Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich ; 97) 

Hasła przedmiotowe: Biblioteki, Polska, Praca zbiorowa 

Sygnatura: II 172061 

Publikacja ukazuje wielowymiarowość usług bibliotecznych oraz tendencje zmian  

w bibliotekarstwie w dobie ogólnospołecznych zmian cywilizacyjnych. Ponadto wskazuje 

na znaczącą różnorodność współczesnych czytelników, dla których biblioteka pełni rolę 

integracyjną, oferując nowe narzędzia pracy, kształcenia i rozrywki. 

 

 

 

 

 

 

Wczesna alfabetyzacja i jej miejsce w działalności bibliotek publicznych / Agata 

Walczak-Niewiadomska. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019. 

Hasła przedmiotowe: Biblioteki dla dzieci i młodzieży, Czytanie, Dziecko w wieku 

poniemowlęcym, Dziecko w wieku przedszkolnym, Niemowlę, Kształcenie, Pisanie, 

Monografia 

Sygnatura: II 172050 

Autorka monografii skupiając się na przedstawieniu w jak najszerszym aspekcie roli 

bibliotek w procesie alfabetyzacji najmłodszych i nabywania przez nich kluczowej 

umiejętności, niezbędnej do dalszego psychofizycznego rozwoju, jaką jest umiejętność 

czytania; charakteryzuje współczesne środowisko bibliotekarskie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Czasopisma 
 

 

 

 

 

Opracowały: 

Aldona Zimna Róża Pomiecińska 

 

Zespół wspomagania szkół i placówek oświatowych 

PBP Książnica Pedagogiczna  

im. Alfonsa Parczewskiego w Kaliszu 

 

 

Gamifikacja w bibliotece / Jakub Sobieralski // Poradnik Bibliotekarza. – 2019, nr 6 s. 

24-26. 

 

Tematem opracowania jest wykorzystanie przestrzeni wirtualnej, w szczególności 

mobilnych gier w pracy z czytelnikiem. Autor publikacji wyjaśnia samo pojęcie 

gamifikacji, jak również podaje przykłady działań z wykorzystaniem tej metody  w pracy 

z użytkownikiem biblioteki. 

 

 

 

Konkursy biblioteczne w pracy z młodzieżą / Grażyna Bartczak- Bednarska // Biblioteka 

w Szkole. – 2019, nr 6 s. 8-9. 

 

Publikacja stanowi przegląd akcji – inicjatyw czytelniczych dla młodzieży. Autorka 

artykułu opisuje zalety organizacji konkursów czytelniczych, które w znaczący sposób 

rozwijają kompetencje uczniów. 

 

 

 

 

 

Zmiany dla bibliotek wynikające z ustawy wdrażającej RODO / Sylwia Czub-

Kiełczewska // Bibliotekarz. – 2019, nr 6 s. 35-38. 

 

W artykule opisane zostały zmiany wynikające z wprowadzenia Rozporządzenia  

o Ochronie Danych Osobowych. Zwrócono szczególną uwagę na zmiany wprowadzone  

w Kodeksie Pracy, a także w Ustawie o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych.  

 


