Publikacje dla bibliotekarzy i nie tylko, zakupione do zbiorów MBP w 2016 i 2017 r.

Czytanie menażerii. Zwierzęta w literaturze dziecięcej, młodzieżowej
i fantastycznej., red. A. Mik., P. Pokora, M. Skowera, Warszawa, 2016
Książka zawiera zbiór tekstów o postaciach zwierząt w baśniach, bajkach
oraz w fantastyce dla dzieci i młodzieży. Rozważania dotyczą m.in.
obecności wzorca relacji człowiek - zwierzę w literaturze dziecięcej
i młodzieżowej, sposobów kreowania postaci nie-ludzkich w utworach.
Przedstawiono różne reprezentacje magicznych stworzeń na przykładzie
chińskich nowel fantastycznych, osobliwości reprezentowane w baśni
francuskiej, a także funkcjonowanie postaci sowy w literaturze dziecięcej
XX i XXI wieku. W dalszej części publikacji dokonano przeglądu fantastyki
przełomu XIX i XX wieku w poszukiwaniu interesujących motywów
z punktu widzenia animal studies.

Kisilowska M., Kultura informacji, Warszawa, 2016
Publikacja jest próbą uchwycenia i nazwania pewnej grupy zjawisk
i procesów wynikających z coraz bardziej dominującej roli informacji we
współczesnym świecie. „Kultura informacji” przedstawiona jako pojęcie,
termin oraz obszar badawczy z dominującymi trzema perspektywami:
kulturoznawcza, informatologiczna i socjologiczna.

Warto mieć w bibliotece. Książki dla dzieci 2010-2014, red.
G. Lewandowicz-Nosal, A. Krawczyk, K. Kujawa, Z. Porzuczek,
Warszawa, 2015
Katalog książek przeznaczonych dla dzieci w wieku od 0 do 12/13 lat,
obejmujący poziomy I-III. Z poziomu IV zaprezentowano pozycje
nagrodzone lub wyróżnione w konkursach. Publikacja przydatna
w kształtowaniu zbiorów bibliotek publicznych, szkolnych
i księgozbiorów domowych. Składa się z trzech list: „książki
nagrodzone, wyróżnione, nominowane w różnych konkursach”,
„książki inne niż nagrodzone”, „książki wydawane w seriach”.

Januszewski A., Gry planszowe - kompendium wiedzy nie tylko
dla bibliotekarza, Warszawa, 2017
Gry planszowe coraz częściej znajdują się w ofercie bibliotek dlatego też
niniejsza publikacja przygotowana jest z myślą o potrzebach
bibliotekarzy. Do wykorzystania także przez inne osoby, którym
tematyka planszówek nie jest obca. Jest to poradnik zawierający
najistotniejsze informacje od historii gier poprzez źródła informacji
o nich, wydawców, projektantów, sposoby wykorzystania
w bibliotekach, po przykłady gier.

Zarządzanie jakością w bibliotece, Red. Maja Wojciechowska,
Warszawa, 2017
W książce zaprezentowano wieloaspektowe ujęcie zarządzania
jakością, prezentowane zarówno przez bibliologów, jak i praktyków
bibliotekarzy, na co dzień zmagających się z koniecznością realizacji
usług na najwyższym poziomie. Zaprezentowane artykuły zostały
zgrupowane w trzech głównych zrębach: 1. Rekomendacje (prezentacja
najnowszych trendów, zagadnienia teoretyczne i terminologiczne);
2. Analizy (wyniki badań jakościowych i ilościowych); 3. Studia
przypadków (doświadczenia bibliotek w zakresie projektowania,
wdrażania i ewaluacji systemów jakości). Publikacja skierowana do
teoretyków bibliologii, bibliotekarzy bibliotek różnych typów oraz
studentów bibliotekoznawstwa i informacji naukowej.

Skumanov S., Jak ugryźć mangę? Co bibliotekarz powinien wiedzieć
o komiksie japońskim, Warszawa, 2017
Niniejszy poradnik ma za zadanie pomóc bibliotekarzom zapoznać się
z komiksem japońskim, podziałem gatunków ze względu na tematykę
i czytelnika, a także prezentuje przykładowe rozwiązania graficzne dla
okładek. Manga jest nieobecna w polskich bibliotekach, przez co wielu
zainteresowanych nią czytelników nie ma możliwości kontaktu
z lekturą. Komiksy są niezwykle popularne wśród dzieci i młodzieży –
może jest to jeden ze sposobów poprawy stanu czytelnictwa wśród
najmłodszych?

Bibliografi@. Historia - Teoria - Praktyka, Red. J. Franke, J. Woźniak Kasperek, Warszawa, 2016
Zbiór artykułów mający na celu przypomnienie wartości i znaczenia
roli bibliografii w zachowaniu dziedzictwa kulturowego oraz
komunikacji, zwłaszcza naukowej. Zamieszczone teksty to rozważania
teoretyczne jak i wątki dotyczące historii bibliografii, bibliografii
narodowej, bibliografii specjalnych, min. regionalnych i lokalnych
a także nowoczesnych technologii wykorzystywanych w tej dziedzinie.
Osoby zainteresowane znajdą tu relacje z badań dotyczących
funkcjonalności polskich bibliografii dziedzinowych, internetowych
zasobów bibliograficznych instytutów badawczych i jednostek PAN,
zasobów baz bibliograficzno - abstraktowych na temat
bezpieczeństwa i higieny pracy w bibliotekach. Polecamy także
artykuł o żarcie i humorze bibliograficznym.

Golat R., Aspekty prawne działalności bibliotek, Warszawa, 2016
W części pierwszej publikacji autor skoncentrował się na
przedstawieniu systemowego zróżnicowania bibliotek oraz ich
organizacji. Druga część poświęcona jest zagadnieniom prawnym
związanym ze zbiorami i obowiązkom bibliotek w zakresie ochrony
i udostępniania danych. W trzeciej części zestawiono różne
konteksty aktywności bibliotek, biorąc pod uwagę w szczególności
ich zadania i zakresy działalności, informatyzację, opodatkowanie
oraz zawierane przez biblioteki umowy.

Chamera - Nowak A., Ippoldt L., Bajka jak lekarstwo, Warszawa,
2015
Książka teoretycznie i praktycznie przybliża problemy związane
z wykorzystaniem bajkoterapii w pracy wychowawczej. Zawiera
konkretne rady jak przygotować i zorganizować zajęcia,
charakterystykę uczestników procesu bajkoterapeutycznego, oraz
kwestie związane z cechami osobowościowymi i umiejętnościami
nauczyciela terapeuty. Zamieszczono także pomysły na pracę
z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

