Dymel A., Kotuła D.S., Znajomski A., Kultura czytelnicza i informacyjna,
Lublin, 2015
W książce przedstawiono wybrane zagadnienia dotyczące kultury czytelniczej. Autorzy
podejmują problem odbiorcy nie tylko czytającego ale słuchającego, oglądającego,
surfującego, z perspektywy badań nad czytelnictwem ale także innych dziedzin np.
edukacji polonistycznej i medialnej. Druga część publikacji to problemy szeroko
pojmowanej kultury informacyjnej, w kontekście dynamicznego rozwoju technologii
i sposobów komunikowania. Ostatnia część poświęcona jest sprawności informacyjnej
bibliografii lokalnych wydanych w Polsce w l. 1945-1989.

Cave R., Ayad S., Historia książki. Od glinianych tabliczek po e-booki, Warszawa,
2015
Przepięknie ilustrowana publikacja ukazująca bezcenne księgi z całego świata, ich
różnorodność, rozwój technik, myśli ludzkiej i sposobów komunikowania się. Przydatna
zwłaszcza dla bibliotekarzy prowadzących zajęcia o historii książki.

Gajewski J., Słownik biograficzny bibliotekarzy Lubelszczyzny (1944-2014), Lublin
2015
Słownik opracowany przez Jerzego Gajewskiego, wieloletniego instruktora i kierownika
Działu Instrukcyjno-Metodycznego Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H.
Łopacińskiego w Lublinie. Publikacja zawiera 178 biogramów wyróżniających się
pracowników bibliotek województwa lubelskiego od roku 1944 do współczesności.
Znalazły się tam też osoby z powiatu bialskiego: Gruszko Janina – kier. GBP w Janowie
Podlaskim, Kaczyński Jerzy – kier. PiMBP w Białej Podlaskiej, później z-ca dyr. WBP
w Białej Podlaskiej, Legut Cecylia – pracownik MBP i PiMBP w Białej Podlaskiej,
Mackiewicz Krystyna – dyr. GBP w Tucznej, Sławiński Ludwik – kier. GBP
w Sławatyczach, Stefaniuk Danuta – kier. GBP w Drelowie, Szechniuk Henryka – kier. GBP w Wisznicach.

Zarządzanie zasobami niematerialnymi bibliotek w społeczeństwie wiedzy, red. M.
Wojciechowska, Warszawa, 2016
Publikacja zawiera artykuły dotyczące wykorzystania teorii zasobowej w praktyce
i teorii zarządzania bibliotekami, oraz poruszające problemy związane z zarządzaniem
kapitałem ludzkim w kontekście komunikacji, relacji, kształtowania wizerunku
biblioteki, zarządzania zmianami i nowoczesnymi technologiami.

Teatr w bibliotece. Doświadczenia i praktyka, red. M. Pietrzak, Warszawa, 2015
Książka skierowana do osób, które w jakikolwiek sposób chcą prowadzić zajęcia
z wykorzystaniem narzędzi i technik teatralnych: bibliotekarzy, animatorów kultury,
nauczycieli, instruktorów teatralnych, społeczników, wychowawców itd.
Jest zbiorem tekstów prezentujących zespoły teatralne działające w określonych
środowiskach, ukazujących znaczenie procesu wychowania poprzez teatr. Pokazuje też
drogę od słowa mówionego do teatru i jego różnorodnych form.

Książki w życiu najmłodszych, red. M. Antczak, A. Walczak-Niewiadomska,
Łódź-Warszawa, 2015
W pierwszej części publikacji, książki dla dzieci przedstawione zostały w różnych
ujęciach – filologicznym, psychologicznym, terapeutycznym, wychowawczym.
W drugiej części omówiono rozmaite formy i metody rozbudzania zainteresowań
czytelniczych w najmłodszym wieku.

Kotuła S. D., Wstęp do Open Source, Warszawa, 2014
Praca poświęcona technologiom open source, przybliżająca historię ruchu open
source, oraz społeczne podstawy jego rozwoju, a także kwestie prawne związane
z oprogramowaniem. Znajdziemy tu także porównanie oprogramowania open source
z oprogramowaniem komercyjnym, omówienie baz oprogramowania open source
ze wskazaniem wybranych technologii dla następujących obszarów: systemy
operacyjne, oprogramowanie biurowe, aplikacje do zarządzania informacją,
programy przydatne w edukacji, w pracy bibliotecznej, aplikacje internetowe,
programy multimedialne, oprogramowanie rozrywkowe.

Siwecka D., Światowy model informacji bibliograficznej: programy i projekty
(1950-2010), Wrocław-Warszawa, 2015
Książka jest próbą przedstawienia i podsumowania zjawisk jakie wystąpiły w szeroko
rozumianej bibliografii w latach 1950-2010. W szczególności przedstawienie ewolucji
modelu bibliografii, od narodowych po stadium globalizacji, uwarunkowanej
zmianami technologicznymi.

Tyszkowska M., Jak korzystać z WEB 2.0 w każdej bibliotece?

Praca poświęcona koncepcji Internetu Drugiej Generacji, charakterystyce
zjawiska i jego historii a także obecności w bibliotekach. Znajdziemy tu także
krytyczną analizę zjawiska Web 2.0 oraz omówienie poszczególnych narzędzi
charakterystycznych dla nurtu Internetu Drugiej Generacji i przykłady ich
wykorzystania w praktyce.

Włodarczyk B., Mapy tematów jako podstawa semantyzacji języka haseł
przedmiotowych, Warszawa, 2016

Książka wpisuje się w nurt dyskusji na temat przyszłości opracowania
rzeczowego zbiorów bibliotecznych. Autor zaprezentował koncepcję jednej
z możliwych transformacji Języka Haseł Przedmiotowych, poprawiającą
wyszukiwanie informacji w katalogach bibliotecznych, poprzez lepsze
wykorzystanie leksyki tego języka.

