KSIĄŻNICA POLECA
Książki:
Książki w życiu najmłodszych / red. nauk. Mariola Antczak, Agata WalczakNiewiadomska ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. - Warszawa :
Wydawnictwo SBP ; Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015.
(Nauka, Dydaktyka, Praktyka = Science, Didactics, Practice ; 160)
Hasła przedmiotowe: Czytelnictwo dziecięce - Polska - 21 w. - podręcznik,
Literatura dziecięca - historia - podręcznik
Sygnatura: II 165141, II 167678
Publikacja składa się z dwóch części, pierwsza poświęcona jest dziecięcym
przestrzeniom literatury, a druga sposobom wspierania czytelnictwa wśród
najmłodszych. Książka adresowana jest głównie do osób interesujących się
czytelnictwem najmłodszego pokolenia, poszukujących inspiracji propagujących
czytelnictwo i naukę czytania, do bibliotekarzy, nauczycieli, psychologów,
pedagogów, literaturoznawców i rodziców. Podpowiada w jaki sposób za pomocą nowoczesnych metod
wychowywać współczesnego miłośnika książki.

Mam 6 lat i gonię świat : poradnik dla bibliotekarzy i nauczycieli bibliotekarzy
pracujących z sześciolatkami / Agata Arkabus. - Warszawa : Wydawnictwo
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2014.
(Biblioteczka "Poradnika Bibliotekarza" ; nr 21)
Hasła przedmiotowe: Czytelnictwo dziecięce - popularyzacja - poradnik,
Przysposobienie biblioteczne - metody - nauczanie początkowe - poradnik,
Poradniki dla nauczycieli
Sygnatura: II 162798, II 163273
Poradnik składa się z trzech części przedstawiających: propozycje literatury dla
sześciolatków, sześciolatki w bibliotece szkolnej oraz przykłady scenariuszy zajęć
popularyzujących literaturę dziecięcą. Autorka w niniejszej pracy podkreślając rolę
biblioteki i bibliotekarza szkolnego w kontekście społeczności uczniowskiej
stwierdza „Biblioteka musi tętnić życiem, być strefą atrakcji i ciekawych pomysłów (…) stać się miejscem do
którego młody czytelnik lubi przychodzić.” Książka przydatna w pracy bibliotekarzy różnych typów bibliotek
pracujących z dziećmi.

Wychowanie przez czytanie / Irena Koźmińska, Elżbieta Olszewska. - Warszawa :
"Świat Książki", 2017.
Hasła przedmiotowe: Czytelnictwo dziecięce, Dziecko - psychologia,
Wychowanie w rodzinie, Poradniki dla rodziców
Sygnatura: II 169399
Jest to obszerne kompendium wiedzy na temat czytania młodego pokolenia i roli
jakie to czytanie odgrywa w rozwoju i edukacji każdego ucznia. Autorki: Irena
Koźmińska, założycielka i prezes Fundacji "ABCXXI - Cała Polska czyta dzieciom"
oraz Elżbieta Olszewska, dyrektor programowa Fundacji – przedstawiają praktyczne
porady, które ukazują istotę wspólnego czytania i więzi rodzinnych. Ważne jest
bowiem, by wiedzieć co czytać, jak czytać i komu czytać, a nade wszystko jak uczyć
czytania. Czytajmy więc mądrze i z rozwagą, aby zdobywanie tej kluczowej umiejętności przez dzieci zawsze
kojarzyło się z radością, przyjemnością i dobrą zabawą. Publikacja skierowana do rodziców, opiekunów,
nauczycieli i wszystkich zainteresowanych wychowaniem dzieci na miłośników czytania.

Czasopisma:
Jak zainteresować chłopców książkami / Piotr Giertych // Wychowawca. – 2020, nr 3
s. 9-11.
Publikacja zawiera przegląd dobrych praktyk- inicjatyw, jakie mogą wykorzystać
nauczyciele-bibliotekarza w swojej codziennej pracy z uczniami, aby wzbudzić w nich
chęć czytania.

Czytanie w ruchu i przestrzeni: droga ku rozumieniu znaczeń / Dorota Dziamska //
Wychowanie w Przedszkolu. – 2019, nr 8 s. 34-38.
W artykule poruszano kwestię nauki czytania z wykorzystaniem ruchu i przestrzeni i
jej znaczenie w procesie poznawania świata przez dziecko. Autorka powołuje się m. im.
na metodę dynamicznych obrazów i jej wykorzystanie w różnego rodzaju sytuacjach
edukacyjnych.

Szwecja raj dla czytających dzieci / Marek Oleksy // Poradnik Bibliotekarza. – 2020,
nr 2 s. 8-12.
Opracowanie ukazuje szereg inicjatyw czytelniczych podejmowanych w Szwecji dla
najmłodszych czytelników. Artykuł może stać się doskonałym źródłem inspiracji dla
nauczycieli bibliotekarzy szkolnych pracujących z dziećmi na pierwszym etapie
kształcenia.

Opracowały: Aldona Zimna Róża Pomiecińska
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