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Polecamy najnowsze czasopisma:

Bibliotekarz
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Periodyk o charakterze fachowym adresowany do bibliotekarzy
bibliotek
różnych
typów,
w
szczególności
publicznych
i naukowych.
Treści
czasopisma
dotyczą
współczesnych
problemów polskiego i światowego bibliotekarstwa w aspekcie
teoretycznym, jak i praktycznym.

Pierwszy numer „Bibliotekarza” w 2020 r. rozpoczynamy
od tekstów omawiających aktywność Bibliotek publicznych
i akademickich oraz sylwetki bibliotekarzy. Dział „Artykuły”
otwiera tekst Lucyny Kloczkowskiej O działaniach
Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie
na rzecz bibliotek samorządowych Podkarpacia. Autorka
omawia aktywność wojewódzkiej biblioteki w realizacji
zadań na rzecz bibliotek na terenie województwa. […]
Drugi artykuł Wpływ fonografii na rozwój kinematografii
w międzywojennej Polsce przedstawia historię związków
fonografii z kinematografią w Polsce lat 20. i 30. XX w.
W dziale „Sprawozdania i relacje” prezentujemy tekst
Przemysława Kasperkiewicza Jesienny weekend z książką
z… literackim Noblem w tle!, w którym dzieli się refleksjami z pobytu na kolejnych targach książki
w Krakowie, a w dziale „Prawo biblioteczne” artykuł Rafała Golata Nowe uwarunkowania spraw
cywilnych (wybrane aspekty orzecznicze i legislacyjne).
Źródło: http://czasopisma.sbp.pl/bibliotekarz

Biuletyn IPN. Pismo o najnowszej historii Polski
2019 nr 9
„Biuletyn IPN” jest miesięcznikiem wydawanym od 2001 r. przez
Instytut Pamięci Narodowej. Czasopismo kierowane jest do osób
zainteresowanych najnowszą historią Polski, głównie do dojrzałych
czytelników, bez względu na wiek i profesję.

Czy Polska miała plan wojny z Niemcami? Czy nasi
sojusznicy rzeczywiście opuścili nas we wrześniu ’39? –
Tematy związane z 80 rocznicą NAPAŚCI SĄSIADÓW na
Rzeczpospolitą dominują w „Biuletynie IPN” nr 9/2019.
Osiemdziesiąt lat po wybuchu wojny Polska wreszcie
domaga się reparacji od kraju, który zapominając
o niespłaconych rachunkach, coraz częściej poucza nas na
temat standardów sprawiedliwości i praworządności.
Zdjęcie Juliena Bryana, przedstawiające polskiego chłopca
siedzącego na gruzach zbombardowanej przez Luftwaffe
warszawskiej kamienicy być może więcej mówi o tragedii
tej wojny, o rachunku krzywd, niż niejeden naukowy
wykład. Ale potrzebne są badania i dokładne wyliczenia
strat, by agresor nie unikał odpowiedzialności. Życia milionom ofiar nikt nie przywróci, ale ten, kto
niszczył i grabił systematycznie naszą Ojczyznę, musi wypłacić reparacje wojenne.
Źródło: https://ipn.gov.pl/pl/publikacje/biuletyn-ipn

Bliżej Przedszkola
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Miesięcznik
przeznaczony
dla
nauczycieli
wychowania
przedszkolnego. Stałymi autorami są wybitne autorytety
w dziedzinie wychowania przedszkolnego. Na łamach pisma swym
doświadczeniem dzieli się też wielu wybitnych praktyków.
Czasopismo zawiera artykuły teoretyczne oraz scenariusze zajęć,
zabaw, praktyczne pomoce dydaktyczne.

Propozycje
aktywności,
zabaw,
piosenek,
wierszy
i opowiadań dla dzieci młodszych na luty wokół tematu
wiodącego: KARNAWAŁOWY ZAWRÓT GŁOWY oraz dla
dzieci
starszych
wokół
tematu
wiodącego:
PREHISTORYCZNE
CZASY
–
to
wszystko
czeka
w Przewodniku BLIŻEJ PRZEDSZKOLA. Ponadto jeszcze
więcej interesujących artykułów („Choroba zawodowa
pracownika
przedszkola”,
„Dyscyplina
w
grupie
przedszkolnej”, „Uzależnienie od nowych technologii wśród
dzieci”), inspiracje plastyczne „Wystrzałowe stroje
karnawałowe”, propozycje zabaw z okazji Dnia Dinozaura
dla cztero- i pięciolatków, bank pomysłów oraz zabawy i aktywności dla przedszkolaków w języku
angielskim.
Źródło: https://blizejprzedszkola.pl

Dyrektor Szkoły. Miesięcznik kierowniczej
kadry oświatowej 2020 nr 1
„Dyrektor Szkoły” to czasopismo dla dyrektorów szkół i innych
placówek oświatowych. Jest kompendium wiedzy z zakresu
zarządzania, prawa, finansów oraz polityki oświatowej. Omawia
aktualne zagadnienia takie, jak: kontrola zarządcza, ewaluacja
i nadzór pedagogiczny, zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli,
awans zawodowy, pomoc psychologiczno-pedagogiczna, ramowe
plany nauczania, arkusz organizacyjny, dokumentacja pracy
szkoły.

Nowy rok skłania do planowania zmian i podejmowania
różnych, często bardzo ambitnych przedsięwzięć. Jednym
ze sposobów ich realizacji może stać się szkolny budżet
partycypacyjny. Jest to działanie podobne do budżetu
obywatelskiego. […] Znajdą Państwo odpowiedź na
pytanie, jak przygotować budżet obywatelski w szkole krok
po kroku. Spore nadzieje, ale też niepokoje budzi
wdrażana reforma szkolnictwa zawodowego. Czy będzie
remedium na zgłaszane przez pracodawców trudności
i pozwoli w pełni dostosować ofertę szkół do wymagań
rynku pracy? Aby ułatwić Państwu poruszanie się w gąszczu najważniejszych zmian legislacyjnych
dotyczących szkolnictwa zawodowego, przygotowaliśmy Niezbędnik, w którym eksperci omawiają
m.in. najważniejsze kwestie dotyczące egzaminów zawodowych, szkoleń branżowych dla
nauczycieli oraz przygotowania uczniów do uzyskania dodatkowych umiejętności i uprawnień.
Źródło: http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/dyrektor-szkoly

Guliwer. Czasopismo o książce dla dziecka
2019 nr 2
Kwartalnik poświęcony literaturze dla dzieci i młodzieży. Publikuje
teksty historycznoliterackie, artykuły o klasyce dziecięcej, wywiady
z pisarzami, ilustratorami książek dla dzieci oraz recenzje nowości
wydawniczych.

W numerze mogą Państwo przeczytać cztery ciekawe
artykuły z działu WPISANE W KULTURĘ, który otwiera
temat bajkoterapii oraz gotowe pomysły ćwiczeń, jakie
można zastosować, aby wzmacniać w dzieciach poczucie
własnej wartości i pewność siebie. Kolejny artykuł odnosi
się do patriotycznych postaw i życiowych wyborów pisareknauczycielek z początków kształtowania się tzw. czwartej
literatury.
Dalej
mowa
o
pięknych
malowankach
inspirowanych Alicją w Krainie Czarów Carrolla. Ostatni
szkic dotyczy m.in. Moniki Warneńskiej – pisarki i biografki,
której
twórczość
może
być
inspiracją
dla
osób
podejmujących próby zbeletryzowanej biografistyki. […]
W numerze przygotowaliśmy ponad dwadzieścia recenzji
nowości wydawniczych, które wskazują na ożywienie na polskim rynku książki i dają szansę na
owocne poszukiwania każdemu, kto oczekuje wartościowej lektury.
Źródło: http://www.slaskwn.com.pl

Język Polski w Szkole Ponadpodstawowej.
Zeszyty Kieleckie
2019/2020 nr 1
„Język Polski w Szkole Ponadpodstawowej” to kwartalnik
metodyczny adresowany do nauczycieli języka polskiego
w szkołach ponadpodstawowych. Zawiera m. in. omówienia
utworów literackich oraz przykłady scenariuszy zajęć.

Przekazując w ręce Polonistów niniejszy półrocznik,
którego tematem wiodącym jest edukacja filozoficzna,
pragniemy na tle nowych uwarunkowań ożywić dyskusję
wokół roli filozofii w kształceniu ludzi mądrych
i myślących. Po reformie pracujemy zgodnie z Ustawą
o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, dlatego jesteśmy
zobowiązani do rozwijania kompetencji społecznych
uczniów, w tym – do przyjmowania ról społecznych,
współdziałania w zróżnicowanych warunkach i przyjmowania odpowiedzialności za skutki działań. Nauka
o umiłowaniu mądrości może wzmacniać oddziaływanie
szkoły, tworząc fundament rozumienia świata i samego
siebie.
Świata
zdominowanego
przez
pośpiech
i technologię, nadmiar informacji i chaos aksjologiczny, któremu wciąż możemy przeciwdziałać,
zachęcając uczniów do refleksji nad przeszłością, teraźniejszością i przyszłością.
Ewa Nowel
Źródło: http://wydped.pl

Na
Temat.
pomagających
2019 nr 1

Zeszyty

dla

profesjonalnie

Kwartalnik
„Na
Temat”
ukazuje
się
od
1999
roku.
Adresowany jest do pracowników socjalnych, terapeutów,
personelu
pielęgniarskiego i opiekuńczego.
Powstał
jako
odpowiedź na życzenia czytelników miesięcznika
„Wspólne
Tematy”. Każdy numer jest zamkniętą całością omawiającą
wyczerpująco tytułowe zagadnienie.

W tym numerze kwartalnika "Na Temat" kierujemy uwagę
ku
seniorowi
sprawnemu
poznawczo.
Jest
on
równoprawnym partnerem opiekunki / pielęgniarki /
terapeuty w komunikacji i we wszelkich innych formach
interakcji międzyludzkiej. Już sam ten fakt zakłada dążenie
do
optymalnego
zrozumienia
podopiecznego
a jednocześnie do wyraźnego przekazania mu, że on sam
także
został
zrozumiany
przez
profesjonalnie
pomagającego. […] Działania służące zrozumieniu seniora
muszą obejmować wiele płaszczyzn życia: płaszczyznę
opiekuńczo-pielęgnacyjną i medyczną, somatyczną, psychiczną, socjalną, a także ekologiczną (czyli
związaną ze środowiskiem życia).
Ze Wstępu

Poradnik bibliotekarza. Pismo dla bibliotek
publicznych, szkolnych i pedagogicznych
2020 nr 1
Czasopismo instruktażowo-metodyczne, o charakterze popularnym. Adresowane do bibliotekarzy bibliotek publicznych, szkolnych
i pedagogicznych. Swoje treści koncentruje wokół zagadnień
upowszechniania czytelnictwa, promocji biblioteki, jej działań
edukacyjnych i kulturalnych w środowisku lokalnym oraz wiedzy
niezbędnej współczesnemu bibliotekarzowi.

W numerze znaleźć można artykuł Marcina Blicharskiego
o Punktach Cyfrowego Wsparcia Seniorów, który działa
m.in. w bibliotece na warszawskim Mokotowie. Warto
zapoznać się z sukcesami POLONY, która ma już ponad
3 mln obiektów. Interesujące są relacje z Konferencji
Bibliotekarzy Euroregionu Nysa i z XXVIII Targów Książki
Historycznej. Ciekawy jest wywiad Moniki Simonjetz
z Agnieszką Lingas-Łoniewską dilerką emocji, która
określenie to zawdzięcza swoim czytelnikom. W numerze
znalazło się również wiele inspirujących tekstów np. o: dekoracjach świątecznych w bibliotekach,
jeżach, które promują Warmińsko–Mazurską Bibliotekę Pedagogiczną w Olsztynie, akcji „Podaruj
wiersz”, obchodach Dnia Filozofii, czy wystawie „60 lat Smerfów”. Odwiedzamy również nową
bibliotekę w Kartuzach. Jak zawsze felieton i scenariusz, tym razem propozycja zajęć dotyczy
Hobbita.
Źródło http://czasopisma.sbp.pl/poradnik-bibliotekarza
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