Książki dla bibliotekarzy zakupione do zbiorów MBP w 2015 r.

Binio J., Miś-zabawka - bohater literacki - wzór wychowawczy, Warszawa, 2013
Poradnik dedykowany bibliotekarzom, nauczycielom bibliotekarzom, nauczycielom
przedszkolnym. Oprócz teoretycznej części poświęconej wpływowi literatury na rozwój
dziecka zawiera scenariusz wystawy poświęconej postaci Misia a także propozycje
zabaw inspirowanych literaturą.

Trembowiecki A., Digitalizacja dla poczatkujących, Warszawa, 2014
Jest to podręcznik do digitalizacji przeznaczony dla osób, które nie znają języka
informatyków czy grafików komputerowych a ich umiejętności komputerowe
są na podstawowym poziomie.

Czytelnictwo w dobie informacji cyfrowej. Rozwój, bariery, technologie, red. M.
Wojciechowska, Warszawa, 2015
W publikacji omówiono m.in. programy wspierające czytelnictwo w Polsce i na
świecie, problemy czytelnictwa dzieci i młodzieży oraz środowisk naukowych, także
zagadnienia promocji i propozycje rozwiązań podnoszących atrakcyjność usług
bibliotecznych.

Janusz Korczak. Pisarz, red. A.M. Czernow, Warszawa, 2015
Jest to zbiór studiów na temat Janusza Korczaka jako autora książek dla dzieci. Szkice
są analizą różnych aspektów twórczości skierowaną do szerokiego grona odbiorców.
Zgromadzone artykuły charakteryzują się dużym zróżnicowaniem tematycznym,
przyjętych perspektyw oraz metodologii. Łączy je główny motyw twórczości Korczaka dziecięcość.

Kostecka W., Baśń postmodernistyczna: przeobrażenia gatunku. Intertekstualne gry
z tradycją literacką, Warszawa, 2014
Przedmiotem tej pracy jest wpływ postmodernistycznych tendencji literackich na
baśń jako gatunek a także jako konwencja. Baśń postmodernistyczna jawi się jako
utwór literacki reinterpretujący baśń tradycyjną, proponujący jej nowe odczytanie
poprzez swoiste odnoszenie się do innych znanych już tekstów literackich.

Gmiterek G., Biblioteka w środowisku społecznościowego Internetu. Biblioteka 2.0,
Warszawa, 2012
Autor zmierza się z problemem wyzwań i zadań jakim powinny sprostać biblioteki
w kontekście zmieniającego się świata, rozwoju technologii informatycznych oraz
powszechnej dostępności coraz nowocześniejszych urządzeń. Jest to próba
zdefiniowania zjawiska jakim jest Biblioteka 2.0. oraz przykłady praktycznego
wykorzystania wybranych narzędzi Web 2.0 w bibliotekach.

Grygrowski D., Biblioteki i pieniądze, Warszawa, 2015
Autor podejmuje m.in. problemy opłat za usługi biblioteczne, kwestie prowadzenia
działalności gospodarczej przez biblioteki a także sposoby i źródła finansowania
bibliotek jak również sytuacje gdzie biblioteki organizując imprezy ponoszą koszty
związane z korzystaniem z utworów chronionych prawem autorskim.

Megabiblioteki. Wybrane tendencje w bibliotekarstwie publicznym, red. D.
Pietrzkiewicz, E.B. Zybert, Warszawa, 2015
Zbiór artykułów dotyczących bibliotek publicznych wyróżniających się w sieci swą
wielkością, nowoczesnością, innowacyjnością jak również różnorodnością ról jakie
oprócz upowszechniania książki i czytelnictwa przypisuje się bibliotekom.

