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WYDAWNICTWA ZWARTE (KSIĄŻKI)

ADAMCZUK-STĘPLEWSKA Anna : Czytelnik, nawigator, podróżnik? : młody odbiorca literackich 
hipertekstów // Media a czytelnicy : studia o popularyzacji czytelnictwa i uczestnictwie 
kulturowym młodego pokolenia / red. nauk. Mariola Antczak, Alina Brzuska-Kępa, Agata Walczak-
Niewiadomska. ‒  Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013. ‒ S. 27-51

Hiperliteratura jako wyzwanie dla edukacji polonistycznej.
Sygnatura: 104423

JANKOWIAK Daria : O efektach aktywizacji czytelniczej młodych – na przykładzie fan fiction i pisania 
sztafetowego w sieci // Media a czytelnicy : studia o popularyzacji czytelnictwa i uczestnictwie 
kulturowym młodego pokolenia / red. nauk. Mariola Antczak, Alina Brzuska-Kępa, Agata Walczak-
Niewiadomska. ‒  Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013. ‒ S. 53-67

Sygnatura: 104423

LESZCZYŃSKI Grzegorz, ZAJĄC Michał : Książka i młody czytelnik : zbliżenia, oddalenia, dialogi : 
studia i szkice. – Warszawa : Wydawnictwo  Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2013. – S. 279-
285 : Przestarzały jak e-book? Nowoczesny jak t-book?  

Sygnatura: 104317

RACZKOWSKA Joanna : „Otwarta nauka” a promocja czytelnictwa : studium przypadku Otwórz Książkę //
W: Czytelnictwo w dobie informacji cyfrowej : rozwój, bariery, technologie : praca zbiorowa / 
red. Maja Wojciechowska ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. - Warszawa : Wydawnictwo 
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2015. ‒ (Propozycje i Materiały / Stowarzyszenie Bibliotekarzy 
Polskich ; 90). – S. 75-90

Sygnatura: 105551
Sygnatura: 33057 Filia w Bełchatowie
Sygnatura: 43165 Filia w Tomaszowie Maz.

TOMALA-PIETRZAK Malwina, GOGACZ Grzegorz : Mazowiecka Biblioteka Cyfrowa – geneza powstania 
oraz wpływ na zwiększenie czytelnictwa dokumentów cyfrowych / W: Czytelnictwo w dobie informacji
cyfrowej : rozwój, bariery, technologie : praca zbiorowa / red. Maja Wojciechowska ; 
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. - Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich,
2015. ‒ (Propozycje i Materiały / Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich ; 90). – S. 380-387

Sygnatura: 105551
Sygnatura: 33057 Filia w Bełchatowie
Sygnatura: 43165 Filia w Tomaszowie Maz.

WITKOWSKA Anna : Boks intelektualny : książka tradycyjna vs e-book w kontekście globalnego problemu
czytelnictwa wśród młodzieży // W: Kultura czytelnicza dzieci i młodzieży początku XXI wieku : 
szkice bibliologiczne. ‒ Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013. ‒ S. 181-195

Sygnatura: 104424

WŁODARSKI Jacek : Książka elektroniczna w bibliotece // W: Czas przemian, czas wyzwań : rola 
bibliotek i ośrodków informacji w procesie kształtowania kompetencji współczesnego 
człowieka : praca zbiorowa / pod red. Justyny Jasiewicz i Elżbiety Barbary Zybert. – Warszawa : 
Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2014. – (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 152). – S. 
224-233 

Sygnatura: 104046
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ARTYKUŁY W CZASOPISMACH
(Artykuły dostępne w Czytelni Biblioteki Pedagogicznej i/lub jej Filii)

BASAJ  Hanna : Mój własny e-book w sieci // Biblioteka – Centrum Informacji. - 2012, [nr] 3, s. 10-
11

Serwis Issuu - bezpłatny serwis do tworzenia własnych e-booków. Publikacja dokumentów 
w formie elektronicznej, dzielenie się nimi z innymi użytkownikami internetu, wyszukiwanie publikacji innych osób, 
czytanie ich na ekranie i pobieranie na dysk komputera. Jak opublikować własny e-book. Wyszukiwanie publikacji 
innych użytkowników serwisu.

BORYCZKA Bożena : E-książeczki: pomysł na pracę z czytelnikiem  // Biblioteka – Centrum 
Informacji. – 2012,  nr 3, s. 12-14
 Aplikacje Storybird i StoryJumper – przygotowane specjalnie dla dzieci. Tworzone przez dzieci teksty 
książeczek. Jak przeprowadzić konkurs na ciekawe opowiadanie, wykorzystując serwis Storybird. 

GOLCZYK Jaanna, GABRYSIAK Mariusz : "Zabukuj sobie Ibuka" – książki elektroniczne w bibliotekach 
publicznych Dolnego Śląska // Bibliotekarz. – 2013, nr 9, s. 7-11 

HAŁUBIEC Agnieszka : Epoka e-czytelnictwa : bibliotekarstwo w obliczu nowych wyzwań // Bibliotekarz.
- 2014, [nr] 5, s. 34-37

Przegląd tematów poruszonych podczas konferencji "Epoka e-czytelnictwa. Bibliotekarstwo w obliczu nowych 
wyzwań", zorganizowanej przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. E. Smołki w Opolu, akcentującej problem e-
czytelnictwa i zbiorów elektronicznych w bibliotekach publicznych.

HAŁUBIEC Agnieszka : Książki elektroniczne w bibliotekach publicznych Opolszczyzny // Bibliotekarz. – 
2014, [nr] 9, s. 12-14

Zasoby Opolskiej Biblioteki Cyfrowej. Licencjonowane zbiory z bazy IBUK LIBRA. E-czytniki w opolskich 
bibliotekach publicznych. Promowanie e-czytelnictwa.

KLUKOWSKI Bogdan : E-booki, czyli książki cyfrowe // Poradnik Bibliotekarza. – 2012, nr 7/8, s. 7-
10

Omówienie problematyki e-booków – od projektu, poprzez programy i czytniki, rodzaje wydawnictw 
(encyklopedie), e-booki na zamówienie, po zagadnienia związane ze sprzedażą, dostępem i prawami autorskimi.

KOŁOMECKA Ewa : E-booki w Książnicy Podlaskiej : z pierwszych doświadczeń // Bibliotekarz. – 2014, 
nr 4, s. 8-10 

KWIECIEŃ  Dariusz : Prawie wszystko o czytaniu e-booków // Biblioteka – Centrum Informacji. – 
2012, [nr] 3, s. 6-8
 Elektroniczna książka oraz urządzenia służące do czytania. Plusy i minusy czytników. Czytelnictwo 
elektroniczne.

MINTA Małgorzata : E-book znaleziony w Saragossie? // Wprost. - 2011, nr 1, s. 82-83
Czytnik e-booków – nowa era czytelnictwa.

MISIAK  Jarosław : Książka elektroniczna w bibliotece szkoły podstawowej : refleksje po ośmiu latach 
realizacji programu // Biblioteka w Szkole. - 2011, [nr] 9, s. 8-9

Refleksje dotyczące programu upowszechniania czytelnictwa e-booków w bibliotece Szkoły Podstawowej nr 11
w Chełmie. Popularność książek elektronicznych wśród uczniów.

MORAWIEC Barbara Maria : Wypożyczanie czytników e-booków w bibliotekach. – (Problemy 
doświadczenia opinie) // Poradnik Bibliotekarza. – 2014, [nr] 4, s. 7-10

Kreatywnym pomysłem wdrażanym przez biblioteki, który zachęca do czytania, jest usługa wypożyczeń 
czytników e-booków. Autorka przygląda się jak biblioteki organizują wypożyczanie czytników i czy jest na tę usługę 
zainteresowanie.

PAWLUK Katarzyna : A może by tak e-książkę! : pierwsze kroki w świecie wirtualnym / Miejska Biblioteka
Publiczna im. Jana Pawła II w Opolu // Bibliotekarz. – 2014, nr 12, s. 16-19

PAWLUK Katarzyna : Otwórz się na nowe technologie w bibliotece i dołącz do nas / Miejska Biblioteka 
Publiczna im. Jana Pawła II w Opolu // Bibliotekarz. – 2015, nr 9, s. 31-32 

PISERA Rafał : Czekanie na potwora // Wprost. – 2011, nr 49, s. 80-82
 Czytnik Kindle firmy Amazon kontra tradycyjna książka.
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SKURA Piotr : Na papierze tylko książki // Głos Nauczycielski. – 2015, nr 1/2, s. 8
Uczniowie zaczytani w prasie, tyle że elektronicznej.

TREMBOWIECKI Aleksander : Omnie mea mecum porto, czyli o czytnikach e-bookach // Poradnik 
Bibliotekarza. – 2012, nr 3, s. 40-43

Wady i zalety czytników zdigitalizowanych książek.

WŁODARSKI Jacek : Krótka historia książki elektronicznej  // Biblioteka ‒ Szkolne Centrum 
Informacji. ‒ 2012, nr 6, s. 28-30

WŁODARSKI Jacek : Prawdy i mity o e-bookach // Biblioteka ‒ Szkolne Centrum Informacji. ‒ 
2012,nr 4, s. 28-31

WŁODARSKI Jacek : Przyszłość e-książki ‒ próba prognozy // Biblioteka ‒Szkolne Centrum 
Informacji. ‒2012, nr 5, s. 26-28

WOJCIECHOWSKI Jacek : Czytelnicza protetyka // Biblioteka w Szkole. – 2015, nr 1, s. 6-7 

WOJCIECHOWSKI Jacek : Ebookosfera // Bibliotekarz. - 2013, [nr] 10, s. 13-16
Definicja e-booków. Zalety oraz wady e-booków. E-booki w bibliotecznej rzeczywistości (kłopoty z 

licencjodawstwem, udostępnianie, problem czytników).

ZASACKA Zofia : Praktyki czytelnicze na ekranie : wyniki badania czytelnictwa dzieci i młodzieży. – 
Bibliogr. // Edukacja. – 2015, [nr] 2, s. 68-84

Czytanie elektronicznych tekstów przez nastolatków.

ZASOBY ONLINE

BEDNARCZYK DOROTA: Cyfrowy użytkownik i jego świat – wybrane problemy // W: Biuletyn EBIB 
[Dokument elektroniczny] / red. naczelna Bożena Bednarek- Michalska. – Nr 2/2011 (120). [dostęp: 
15.12.2015]. – Dostępny w: http://www.nowyebib.info/images/stories/numery/test/120_bednarczyk.pdf 

Motywy, potrzeby, sposoby korzystania z sieci i wyszukiwania informacji.

BŁASZCZYK Małgorzata, BEDNARCZYK Martyna : Raport o rynku e-bookóww Polsce w latach 2010-2014. 
–  [Warszawa] : Virtualo, 2014. [dostęp 15.12.2015]. – Dostępny w: https://cdn.virtualo.pl/vpl-
promo/93f3983c5cbbcd4513316a06a832ef1d/raport-o-rynku-e-bookow.pdf

KOPEĆ Anna : Lapbook a edukacja czytelnicza  czyli jak zachęcić dzieci do czytania // Trendy : 
internetowe czasopismo edukacyjne. ‒ 2014, nr 3/4, s. 79-83. [dostęp: 12.12.2015]. – Dostępny w:
http://www.bc.ore.edu.pl/Content/694/T3-4_14%2C+Kope%C4%87.pdf

Czym jest lapbook, jak go zrobić, w jaki sposób lapbook można wykorzystać w celu zachęcenia dzieci do 
czytania książek.

Raport badania czytelników książek i e-booków / wstęp Mikołaj Małaczyński. – Poznań :[Legimi]. 2014. 
[dostęp: 12.12.2015]. – Diostępny w:
http://www.pik.org.pl/komunikaty/277/raport-z-badania-czytelnikow-ksiazek-i-e-bookow-legimi

Raport badawczy odpowiada m. in. na pytania: z kim, gdzie, w jakich okolicznościach czytamy, jakie 
wybieramy formy, czytniki, co nas motywuje do czytania, a co nas zniechęca. 

STACHOWIAK Beata : E-czytelnictwo studentów – wybrane konteksty // E-mentor. – Nr 1 (48) / 2013 
http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/48/id/985

ZASACKA Zofia : Dydaktyka polonistyczna a potrzeby czytelnicze uczniów // Trendy : internetowe 
czasopismo edukacyjne. ‒ 2014, nr 3/4, s. 87-91
http://bc.ore.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=704&from=pubindex&dirids=1&lp=64    

Wyniki badań czytelnictwa dzieci i młodzieży, którego celem była ocena społecznego zasięgu książki wśród 
uczniów kończących szkołę podstawową i gimnazjum oraz postaw czytelniczych nastolatków i ich 
społeczno-demograficznych zróżnicowań. Wnioski i zalecenia dla dydaktyki polonistycznej w związku z wynikami 
badań.

WIĘCEJ TEMATYCZNYCH ZESTAWIEŃ BIBLIOGRAFICZNYCH
ZNAJDZIECIE PAŃSTWO NA NASZYM INTERNETOWYM SERWISIE

http://www.pedagogiczna.edu.pl
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