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Nowoczesne technologie czy tradycyjne metody? O tendencjach w krzewieniu kultury czytelniczej
młodego pokolenia. Pod red. Marioli Antczak i Agaty Niewiadomskiej

Kolejny tom z serii „Nauka – Dydaktyka – Praktyka” jest poświęcony
prezentacji tradycyjnych i nowoczesnych metod krzewienia kultury
czytelniczej wśród dzieci i młodzieży. Refleksja naukowa nad tą tematyką została podjęta w związku ze zmieniającymi się technologiami i metodami pracy z czytelnikiem/odbiorcą usług bibliotecznych. Jak wykorzystać naturalne zainteresowanie młodych nowymi
technologiami do promocji czytelnictwa? Czy oprócz możliwości
technologie te mogą nieść ze sobą również zagrożenia dla edukacji
czytelniczej?
wydawnictwo.uni.lodz.pl

Inspiracje czytelnicze w życiu młodego pokolenia. Pod red. Marioli Antczak

Książka jest poświęcona przedsięwzięciom popularyzującym czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży, które są podejmowane przez
różne instytucje, przede wszystkim biblioteki, a także analizie wybranych segmentów współczesnego rynku wydawnictw dziecięco-młodzieżowych. Czytelnik znajdzie tu informacje dotyczące
roli bibliotek, aranżacji ich przestrzeni, reorganizacji ich działalności oraz inicjatyw mających na celu promocję czytelnictwa i kształtowanie nawyków czytelniczych. Autorzy zajęli się ponadto wybranymi zagadnieniami z zakresu zainteresowań czytelniczych
młodego odbiorcy i odpowiadających na nie ofert wydawniczych.

wydawnictwo.uni.lodz.pl

Biblioteki i książki w życiu nastolatków. Pod red. Marioli Antczak i Agaty Walczak-Niewiadomskiej

Książka składa się z trzech części zatytułowanych: 1. Biblioteki
w ujęciu współczesnym: fakty, liczby, koncepcje, 2. Kultura czytelnicza nastolatków w świetle badań oraz 3. Zachęcić do czytania:
o sposobach na rozbudzanie zainteresowań czytelniczych nastolatków. Zamieszczono w niej artykuły zarówno przedstawicieli świata
nauki jak praktyków, autorów polskich i zagranicznych. Publikacja
jest adresowana do badaczy kultury poświęcających uwagę czytelnictwu nastolatków i instytucjom, które mają na nie wpływ, a ponadto do bibliotekarzy, nauczycieli, socjologów, psychologów, pedagogów, studentów kierunków humanistycznych oraz tych, których zainteresowania oscylują wokół kultury czytelniczej dzieci
i młodzieży
wydawnictwo.uni.lodz.pl

Sarah Skumanov. Jak ugryźć mangę

Manga dostępna jest na polskim rynku od drugiej połowy lat
90. ubiegłego wieku. Obecnie wydawcy mangi w Polsce oferują
szeroki wybór gatunków i tytułów, wśród których można znaleźć odpowiednią dla siebie pozycję. Rynek mangi rozwija się
w dynamiczny sposób i dostosowuje się do potrzeb czytelników
oraz zmian na rynku wydawniczym. Mimo to komiksy japońskie
pozostają nieznane szerokiemu gronu czytelników, głównie dorosłych. Na obecną sytuację składa się kilka czynników, w tym
nieznajomość japońskiej kultury i wykształtowane przez lata
stereotypy czy uprzedzenia. 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, co pozwala na poprawę stanu
czytelnictwa wśród najmłodszych. 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.
sbp.pl/wydawnictwa

Andrzej Januszewski. Gry planszowe. Kompendium wiedzy nie tylko dla bibliotekarza

W ostatnich latach gry planszowe stały się w Polsce bardzo
popularne. Stale rośnie liczba graczy, pojawiają się nowi wydawcy, sklepy, recenzenci, blogerzy, a co tydzień swoją premierę ma kilka lub nawet kilkanaście nowych tytułów. Rosnąca popularność, wydawanie coraz większej liczby gier
oraz coraz częstsze pojawianie się tematu planszówek
w przestrzeni publicznej sprawiają, że gry planszowe zaczęły również znajdywać swoje miejsce w ofercie bibliotek.
Niniejsza broszura przygotowana została przede wszystkim
z myślą o potrzebach bibliotekarzy i głównie do nich też jest
kierowana. Przyda się jednak również innym osobom, dla
których tematyka planszówek nie jest obojętna.
sbp.pl/wydawnictwa

Marek Krajewski. Mock. Ludzkie Zoo

Wrocław 1914. Maria – „narzeczona” Eberharda Mocka – co noc
w swoim mieszkaniu słyszy potępieńcze jęki i płacz dzieci. Ebi
myśli, że kobieta traci rozum, ale niebawem odkrywa szokującą
prawdę, którą kryją piwnice nieczynnego dworca. Wkracza w
sam środek piekła, choć nie wie jeszcze, że jego przeciwnik – Gad
– ma potężnych mocodawców, którzy nie cofną się przed niczym. Mock staje przed dramatycznym wyborem: ocalić matkę
Marii czy niewinne dziecko? By ukarać bezlitosnych zbrodniarzy,
narazi się na śmierć w męczarniach, a pogoń za złoczyńcą zaprowadzi go na granicę człowieczeństwa. Przekona się, że natura
ludzka jest bardziej okrutna niż bezlitosna afrykańska dżungla.

znak.com.pl

Jolanta Pisarek, Paweł Fortuna. Filmowy leksykon psychologii

Książka zawiera ponad 100 haseł – opisów zjawisk z różnych
dziedzin psychologii: klinicznej, poznawczej, społecznej, rozwojowej, pozytywnej oraz psychologii biznesu. Każde z nich
jest osobną całością – stanowi filmowy obraz analizowanego
zjawiska wraz z psychologicznym komentarzem. Wybrane przykłady filmów pełnią rolę sugestywnej i zarazem czytelnej ilustracji omawianego zagadnienia. Aby zgłębianie meandrów
ludzkiej psychiki było jeszcze przyjemniejsze, poszczególne hasła wzbogacono o kadry i dialogi filmowe, a także podano przykłady innych obrazów wartych obejrzenia.
slowaimysli.pl

David J. Levin. Zasłuchany mózg. Co dzieje się w głowie, gdy słuchasz muzyki

wuj.pl

Daniel J. Levitin, niegdyś muzyk rockowy, a dziś neurobiolog, analizuje związek między muzyką – jej wykonaniami, kompozycją,
sposobami słuchania i tym, co sprawia, że się podoba – a mózgiem człowieka. Wykorzystując najnowsze badania i przykłady
muzyczne, od Mozarta, Elli Fitzgerald i U2, po Schönberga i Metallicę, Levitin pokazuje, dlaczego odczuwa się więź emocjonalną
z muzyką, której słuchaliśmy, będąc nastolatkami, i jak kompozytorzy wykorzystują to, w jaki sposób mózg racjonalizuje świat.
Dochodzi też do niezwykłych wniosków – to 10 000 godzin ćwiczeń – a nie tylko talent – decyduje o tym, że można zostać wirtuozem.

Europejskie Kino gatunków. Pod red. Piotra Kletowskiego

wuj.p

Książka jest pionierską na gruncie polskiego filmoznawstwa
próbą opisu fenomenu europejskiego kina gatunkowego, tworzonego w obrębie najważniejszych kinematografii Starego
Kontynentu. Odnajdziemy tu szkice poświęcone niemieckim,
skandynawskim, włoskim, hiszpańskim i brytyjskim horrorom,
reprezentantom lokalnej odmiany science fiction, sowieckiej
komedii muzycznej, polskim kryminałom, jak też gatunkom
charakterystycznym dla Europy: spaghetti westernom, giallo,
filmom erotycznym czy jugosłowiańskim filmom partyzanckim. Autorzy zamieszczonych w tomie tekstów przybliżają
także sylwetki mistrzów kina klasycznego (Jean-Pierre Melville, Sergio Leone, Mario Bava, Tinto Brass, Jesús Franco), jak
i twórców współczesnych (Jörg Buttgereit, Nicolas Winding
Refn, Bruno Dumont). Publikacja ta wypełnia lukę w badaniach kina gatunkowego w Polsce, udowadniając, że europejskie kino gatunkowe nie świeci tylko światłem odbitym kinematografii hollywoodzkiej, lecz stanowi nierzadko oryginalną
– zarówno w warstwie estetycznej, jak i intelektualnej – propozycję.

Wojciech Klimczyk. Wirus mobilizacji. Taniec a kształtowanie się nowoczesności ( 1455-1795)

universitas.com.p

„Wirus mobilizacji” to próba napisania oryginalnie pojmowanej historii tańca w nowożytnej Europie. Nie jest to historia dzieł choreograficznych, choć i one się w niej pojawiają. Nie jest to historia technik i stylów, choć i im oczywiście poświęcona jest część uwagi. Chodzi o to, by przyjrzeć się siłom, które powołują taniec do istnienia, odpowiedzieć w części na pytanie, dlaczego na danych etapach rozwoju kultury tańczono tak a nie inaczej. Jakie wartości były
przy pomocy tańca realizowane, jaki model człowieczeństwa i społeczeństwa próbowano za jego pomocą realizować? Tańcząc, jednostki i społeczności budują kokretną kinetyczną tożsamość, dokonują wyboru pewnych wartości
kosztem innych. Taniec, wytwarzając kinetyczną wspólnotę, jest w związku z tym narzędziem światopoglądowego
sporu.

Od edukacji filmowej do edukacji audiowizualnej. Pod red. Ewy Ciszewskiej i Konrada Klejsy

Autorzy publikacji w wyczerpujący sposób omawiają tytułową problematykę, koncentrując się w swych rozpoznaniach na polskich doświadczeniach w kontekście
przemian dokonujących się na świecie. Wskazują na konieczność dostosowania edukacji filmowej do nowych
realiów związanych z rozwojem mediów cyfrowych i zmianą doświadczeń odbiorczych w młodym
pokoleniu. W efekcie powstała książka wyjątkowa –
tom zbierający teksty napisane przez ekspertów, a zarazem pasjonatów.
wydawnictwo.uni.lodz.pl

Justyna Bargielska, Iwona Chmielewska. Obie

Książka powstała w wyniku spotkania dwóch znakomitych i wyjątkowych autorek – poetki Justyny Bargielskiej i twórczyni książek obrazowych Iwony
Chmielewskiej. To niezwykła opowieść o różnych
obliczach macierzyństwa, często przemilczanych
i pomijanych. Opowieść o szczęściu i lękach bycia
matką, kalejdoskopie emocji, o tajemnicy „dawania
życia”, rozstawaniu się z dzieckiem, o uśmiechu
przez łzy. To książka pełna symboli, która nie tylko
prowokuje do zadawania wielu pytań, ale także pozwala za każdym razem odnajdywać w niej nowe
znaczenia. Rzadko zdarza się, że w rezultacie współpracy autorek o tak niezależnych osobowościach,
powstaje dzieło skomponowane w sposób pozwalający na doskonałe współbrzmienie dwóch głosów.

wydawnictwowolno.p

Cezary Łazarewicz. Żeby nie było śladów

Autor szczegółowo opisuje historię Grzegorza
Przemyka – od zatrzymania na placu Zamkowym
po wydarzenia, które nastąpiły później. Pokazuje
cynizm władz komunistycznych, zacierających
ślady zbrodni, a także bezsilność władz III RP, którym nie udało się znaleźć i ukarać winnych.
W opowieść o Przemyku autor wplata historie
jego rodziców – poetki Barbary Sadowskiej i ojca
Leopolda, przyjaciół, świadków jego pobicia czy
sanitariuszy, niesłusznie oskarżanych o zabójstwo. Jednocześnie odkrywa kulisy działań władz
i wpływ, jaki na tuszowanie sprawy wywarli między innymi Wojciech Jaruzelski, Czesław Kiszczak
czy Jerzy Urban.

czarne.com.pl

Paweł Reszka. Mali Bogowie

Kto leczy? Sfrustrowani, nieprzytomnie zmęczeni po czterdziestu ośmiu godzinach dyżuru
lekarze. Pacjenci mają wrażenie, że są tylko
bezdusznymi maszynami do zarabiania pieniędzy. Oni, że stali się zakładnikami systemu,
który niszczy wszelkie przejawy empatii. Paweł
Reszka, autor bestsellerowej „Chciwości”, rozmawia z wieloma lekarzami. Sam zatrudnił się
w szpitalu jako sanitariusz, żeby dowiedzieć się,
dlaczego system ochrony zdrowia jest tak bezwzględny, każe pacjentom odbijać się o mur
obojętności, a lekarzom traktować pracę jako
paskudny obowiązek. Oto co zobaczył i usłyszał.
czerwoneiczarne.pl

Krystyna Suchanow. Gombrowicz. Ja, geniusz. Tom 1, 2

Książka jest podróżą pełna zagadek i znaków zapytania. Zaczyna się na długo przed 1904 rokiem
i kończy śmiercią pisarza. To nie tylko podróż,
w czasie której z nieopierzonego ziemiańskiego
syna wyrośnie pewny swej indywidualności
twórca, kreujący zupełnie nowy język filozof i w
końcu zmęczony sławą człowiek, to również wędrówka przez kompleksy polskiej – i nie tylko –
literatury, historii, tradycji. I choć trudno w to
uwierzyć, „Gombrowicz. Ja, geniusz” to pierwsza
pełna biografia pisarza. Klementyna Suchanow
przez lata zbierała materiały, prowadziła rozmowy i podróżowała śladami Gombrowicza.
Efektem jest monumentalne dzieło, w którym
odbija się nie tylko Itek/Witold, ale także fermentująca kulturowo Europa XX wieku na tle skomplikowanych historycznych wydarzeń.

czarne.com.pl

