Wychowanie przedszkolne:
1. Akademickie Centrum Kreatywności. Nauczanie języków obcych w przedszkolu i na etapie
wczesnoszkolnym na przykładzie języka niemieckiego : Podstawa programowa - założenia
teoretyczne - zasady nauczania - efekty - kompetencje nauczycieli - opinie / red. Jan Iluk. Katowice : Uniwersytet Śląski ; IBUK Libra, 2015.
Publikacja stanowi analizę badań w zakresie realizowanego projektu w ramach programu Ministra pn.
„Akademickie Centrum Kreatywności” w ramach projektu systemowego „Wsparcie systemu zarządzania badaniami
naukowymi oraz ich wynikami” (Priorytet I, Działanie 1.1., Poddziałanie 1.1.3. Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka, 2007–2013). Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007–2013. Publikacja jest dystrybuowana bezpłatnie.
Niniejsze opracowanie jest końcowym efektem projektu „Nauczanie języka niemieckiego metodą narracyjną w
przedszkolu i na pierwszym etapie edukacyjnym” zrealizowanego w 2015 roku w ramach programu „Akademickie
Centrum Kreatywności”. Składa się z publikacji książkowej i płyty CD, przedstawiających różnorodne aspekty
projektu oraz jego efektywność. Zawiera ono również istotne opinie studentów realizujących ten program w tzw.
szkołach ćwiczeń oraz ich dyrektorów i opiekunów grup. Publikacja ta została w całości sfinansowana ze środków
przeznaczonych na ten projekt. (Fragment Wstępu ). Wersja elektroniczna nie zawiera płyty CD
2. Diagnoza małego dziecka. Konteksty interdyscyplinarne / Barbara Cygan. - Piaseczno :
Uniwersytet Pedagogiczny Kraków ; IBUK Libra, 2019.
Właściwa diagnoza psychopedagogiczna jest ważna na każdym etapie rozwoju dziecka, ale szczególnie istotna,
gdy dziecko przygotowuje się do tranzycji z przedszkola do szkoły, ponieważ osiąganie gotowości do stawania się
aktywnym uczestnikiem procesu edukacji szkolnej nie jest związane z jedna lub kilkoma właściwościami
psychofizycznymi, ale opiera się na harmonijnym współgraniu wszystkich aspektów ogólnego rozwoju dziecka. […]
Barbara Cygan wpisuje się swą publikacją w obszar rozwiązań praktycznych ważnych dla pedagogiki, szczególnie
w kontekście znaczenia diagnozy interakcyjnej oraz wspomagania i wspierania dzieci ze specjalnymi potrzebami
rozwojowymi, co pokazuje w zamieszczonym w książce case study. dr hab. Hanna Krauze-Sikorska, prof. UAM
3. Dlaczego dzieci kłamią / Paul Ekman. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN ; IBUK
Libra, 2014.
Dlaczego dzieci kłamią? Jakie rodzaje kłamstwa stosują? W jakim wieku dziecko zaczyna kłamać świadomie?
Kiedy zaczyna rozumieć ideę kłamstwa? Czy dzieci, które kłamią, są bardziej, czy mniej inteligentne od
prawdomównych? Dlaczego kłamią nastolatki i jak rodzice mogą radzić sobie z tym problemem? Te i podobne
pytania nurtują chyba wszystkich rodziców. Odpowiedzi na nie dostarcza światowej sławy badacz emocji i kłamstwa
– Paul Ekman. Do współpracy przy pisaniu książki Autor zaprosił swoją żonę i siedemnastoletniego wówczas syna.
Efektem tej współpracy jest wartościowa, poparta pierwszorzędną wiedzą z zakresu psychologii, ale także
inspirowana codziennością życia rodzinnego, książka. Inna publikacja Paula Ekmana, Kłamstwo i jego wykrywanie
w biznesie, polityce i małżeństwie, wydana w PWN w 2003 roku, do dziś cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem
czytelników.
4. Dziecko do lat trzech w systemie opieki i edukacji : Źródła wsparcia i zagrożeń / red. Hanna
Krauze-Sikorska, Kinga Kuszak, Grażyna Rura, Katarzyna Sadowska. - Poznań : Wydawnictwo
Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza ; IBUK Libra, 2016.
H. Krauze-Sikorska, K. Kuszak, G. Rura i K. Sadowska w monografii pt. Dziecko do lat trzech w systemie opieki
i edukacji. Źródła wsparcia i zagrożeń podejmują tematykę opieki i edukacji dzieci najmłodszych. Książka ma
charakter wieloaspektowych analiz teoretycznych, opartych na pogłębionych studiach najnowszych teorii i ujęć
dotyczących rozwoju małego dziecka. Stanowi próbę aplikacji tych teorii do praktyki, opieki i edukacji małego
dziecka. Autorki zwracają uwagę na konieczność tworzenia wartościowego środowiska rozwojowego inicjowanego i
inspirowanego przez mądrego dorosłego, zorientowanego na zaspokojenie indywidualnych, zróżnicowanych potrzeb
dziecka. Monografia jest skierowana zarówno do studentów kierunków pedagogicznych, nauczycieli pracujących z
małym dzieckiem i opiekunów w żłobkach oraz do rodziców zainteresowanych tworzeniem korzystnego środowiska
edukacyjnego dla swoich dzieci.
5. Edukacja przedszkolna : W poszukiwaniu innych rozwiązań /
Karwowska-Struczyk. - Warszawa : Uniwersytet Warszawski ; IBUK Libra, 2012.

Małgorzata

Analiza istotnych aspektów instytucjonalnej edukacji i opieki przedszkolnej dla małych dzieci oraz prezentacja
wybranych rozwiązań koncepcyjnych. Autorka analizuje je na tle dwóch podejść: wywodzącego się z założeń
liberalizmu i oddolnego eksperymentowania, opartego na inicjatywach obywatelskich. Zastanawia się nad szansami
ich powodzenia, wskazuje jawne i ukryte niebezpieczeństwa, które wiążą się z rozbijaniem solidarności i jedności
społecznej, z dominacją indywidualizmu, rywalizacji i konkurencji. Odwołując się do teorii i praktyki, proponuje

przykłady konkretnych rozwiązań, które mieszczą się w przestrzeni państwa demokratycznego i wpisują w
obywatelską, wspólnotową aktywność, podyktowaną troską o wspólne dobro.
6. Edukacja społeczno-przyrodnicza dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym :
Podręcznik dla studentów / Alina Budniak. - Kraków : Oficyna Wydawnicza IMPULS ; IBUK
Libra, 2014.
Edukacja społeczno-przyrodnicza jako jeden z obszarów zintegrowanej edukacji dzieci przedszkolnych i w
młodszym wieku szkolnym obejmuje wiele różnorodnych treści: biologicznych, społecznych, geograficznych,
historycznych, fizycznych, związanych z higieną i bezpieczeństwem i wiele innych. Nauczyciel dzieci w wieku
przedszkolnym i wczesnoszkolnym, chcąc w sposób rzetelny wprowadzić podstawy wiedzy z wymienionych dziedzin i
przygotować fundament dla kształcenia systematycznego, winien odpowiednio przygotować się do swej pracy.Ze
względu na rozległość treści edukacji społeczno-przyrodniczej, obejmującej tak wiele różnorodnych zagadnień z –
czasem bardzo odległych – dyscyplin wiedzy, przygotowanie nauczyciela dzieci w wieku 3-10 lat wymaga
uwzględnienia w programie studiów równie wszechstronnego materiału merytorycznego i metodycznego. Niniejszy
podręcznik, opracowany z myślą o studentach kierunków pedagogicznych, przygotowujących się do pracy z dziećmi
przedszkolnymi i wczesnoszkolnymi, podręcznik zawiera zagadnienia teoretyczne, obejmujące podstawy nauczania o
otaczającym dziecko środowisku (przyrodniczym, geograficznym, społecznym i in.) oraz propozycje metodyczne
związane z przedszkolną i wczesnoszkolną edukacją środowiskową. Zakres materiału kształcenia studentów
obejmuje w sposób uporządkowany zagadnienia teoretyczne poznane w trakcie realizacji różnorodnych
przedmiotów kształcenia w szkole średniej, z punktu widzenia ich przydatności w pracy wychowawczej i
dydaktycznej z dziećmi w wieku 3-10 lat, prezentację tych informacji w takich powiązaniach, by jako nauczyciel
mógł je wykorzystać w kształtowaniu u dzieci zintegrowanego obrazu świata; ponadto w podręczniku zawarto
metodyczne podstawy edukacji środowiskowej dzieci. Ze względu na założony cel podręcznika – konieczność
połączenia zarówno podstaw nauczania o środowisku, jak i metodyki przedszkolnej i wczesnoszkolnej edukacji
środowiskowej treści pomieszczone w podręczniku dotyczą obu zakresów przygotowania studentów do zawodu
nauczycielskiego: merytorycznego i metodycznego. Po wyjaśnieniu i scharakteryzowaniu komponentów środowiska
człowieka, tekst podręcznik przybliża zagadnienia związane z poznawaniem przyrody przez dzieci: podstawowe cele,
zasady, metody i formy poznawania przyrody, omawia treści edukacji środowiskowej realizowane w przedszkolu i
klasach początkowych, planowanie zajęć zintegrowanych uwzględniających edukację środowiskową oraz
wykorzystywanie mediów dydaktycznych. Dalsza część podręcznika przybliża kolejne zakresy treści edukacji
środowiskowej takie, jak: higiena i bezpieczeństwo dziecka, zagadnienia geograficzne, ekologiczne i sozologiczne,
historyczne, zawodoznawcze, fizyczne i inne, omawiając zarówno zagadnienia programowe realizowane w pracy z
dziećmi przedszkolnymi i w młodszym wieku szkolnym, jak i ich znaczenie w edukacji dziecka.Praktyczne
przygotowanie studentów do pracy z dziećmi przedszkolnymi i w młodszym wieku szkolnym będzie się opierało na
zawartych w niniejszym podręczniku zagadnieniach teoretycznych w trakcie ćwiczeń, podczas których studenci będą
opracowywać metodyczne przykłady, praktyczne rozwiązania i zadania dotyczące poszczególnych tematów (niektóre
pomysły ćwiczeń metodycznych zamieszczone zostały w postaci Zadań do wykonania w poszczególnych rozdziałach
podręcznika). Podręcznik kieruję do nauczycieli dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym oraz studentów
kierunków pedagogicznych, szczególnie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej.Autorka Książka dostępna w
wersji elektronicznej w witrynie
7. Horyzonty dziecięcych znaczeń : Granice - rozpoznania - perspektywy / red. Monika
Wiśniewska-Kin, Jolanta Bonar, Anna Buła. - Szczecin, Bezrzecze : Wydawnictwo
Uniwersytetu Łódzkiego ; IBUK Libra, 2019.
Prezentowana publikacja jest zachętą do refleksji na temat napięć oraz nieoczywistości, istoty i znaczenia
współczesnych debat nad dzieciństwem i wczesną edukacją. Przedstawione rozważania dotyczą krytycznego
namysłu nad kondycją wczesnej edukacji, potencjału dziecka i jego sposobów doświadczania świata, środowiska
edukacyjnego rozwijającego potencjał i kompetencje dzieci, twórczego charakteru procesu uczenia się, a także
metodologicznych aspektów badań dziecka i dzieciństwa. Tom jest zapisem wielowątkowej dyskusji toczonej z dwóch
perspektyw - konstruktywistycznej i kognitywistycznej – wokół dzieciństwa jako zespołu dziecięcych doświadczeń,
przeżyć i działań. Obecna w książce idea podejścia jakościowego potwierdza po raz kolejny, że zainteresowanie
dziecięcymi znaczeniami nie ma prostych odniesień do zagadnień podejmowanych w tradycji ilościowych badań
pedagogicznych.

Innowacyjność w praktyce pedagogicznej. T. 1: Teoria i praktyka / red. Urszula Szuścik,
Renata Raszka. - Katowice : Uniwersytet Śląski ; IBUK Libra, 2017.
8.

Przedstawiona w dwóch tomach monografia, pt. "Innowacyjność w praktyce pedagogicznej. Teoria i praktyka".
T. 1 i "Innowacyjność w praktyce pedagogicznej. Refleksje pedagogiczne w teorii i praktyce", T. 2, stanowi
oryginalne opracowanie w zakresie szeroko rozumianej innowacyjności w praktyce i teorii pedagogicznej.
Publikacja zawiera rozważania dotyczące roli nauczyciela innowatora w kreowaniu procesu
dydaktyczno-wychowawczego, opiekuńczego i organizacyjnego funkcjonowania przedszkola i szkoły, a w związku z
tym potrzeby kształcenia przyszłych pedagogów do innowacyjnego myślenia o procesie edukacji. Publikacja zawiera

również przykłady innowacji z praktyki pedagogicznej w przedszkolu, klasach 1-11/ szkoły podstawowej, a także
kształcenia przyszłych nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. Publikacja jest
adresowana do szerokiej rzeszy nauczycieli, badaczy, którzy wrażliwi są na nieustannie zmieniające się otoczenie
społeczno-kulturowe, w którym stale i na nowo odnajdują się teoretycy, jak i praktycy zaangażowani w kreowanie
procesu edukacji dzieci. Stanowi ona kompendium wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu działań
innowacyjnych w pracy z dzieckiem. Monografia może stanowić źródło inspiracji do ciekawych propozycji
dydaktycznych z dzieckiem dla studentów, nauczycieli czy rodziców.

Inspiracje czytelnicze w życiu młodego pokolenia / red. Mariola Antczak. - Łódź :
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego ; IBUK Libra, 2016.
9.

Kolejny tom z serii „Nauka - Dydaktyka - Praktyka” jest poświęcony 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.
10. Kłopotliwe zachowania dzieci / Justyna Korzeniewska. - RM ; IBUK Libra, 2015.
Dzieci, będąc istotami niedojrzałymi, delikatnymi, naiwnymi, traktowane są jako obiekt troski, opieki, pomocy.
Posiadają jednak również zupełnie inne cechy. Bywają napastliwe, wymagające, bezkompromisowe. Potrafią
stawiać zdecydowany opór i wysokie wymagania, walczyć o wpływy i możliwość kontroli sytuacji. Takie kłopotliwe
zachowania i żądania dzieci zmieniają rodzicielski trud w ważne wyzwania i zmagania, a wytrzymałość i
cierpliwość opiekunów wystawiają na ciężką próbę. Książka przybliża skomplikowany świat dziecka, wyjaśnia
motywacje i przyczyny jego problematycznych zachowań oraz ich związek z tym, co robią i jak funkcjonują rodzice.
Zależność ta jest istotna, ponieważ często problemy wychowawcze z dzieckiem są nieświadomie prowokowane przez
rodziców. Publikacja podpowiada także, jak pokonać trudności z karmieniem, treningiem czystości, sprzątaniem
zabawek, a usypianie dziecka zamienić w sprawną procedurę ku radości maluchów i dorosłych. Zawiera też
przykłady konkretnych odpowiedzi na trudne żądania dzieci wynikające z pragnienia posiadania zabawek, z nudy i
frustracji, konfliktu z rodzeństwem i rówieśnikami. Lektura książki pomoże również rodzicom dzieci starszych
zaakceptować zachowania swojego nastolatka, którego bardzo kochają, ale nie lubią jego ostrych manifestacji
swojego „ja”. Nade wszystko jednak umożliwi mamom i tatom poczuć się kompetentnymi i spełnionymi rodzicami.
11. Kreatywność jako wymiar profesjonalizacji przyszłych nauczycieli wczesnej edukacji /
Józefa Bałachowicz, Irena Adamek. - Akademia Pedagogiki Specjalnej ; IBUK Libra, 2017.
Głównym przedmiotem badań prezentowanych w książce jest postrzeganie kreatywności jako wymiaru
profesjonalizacji przyszłych nauczycieli wczesnej edukacji. Zastosowana w tym celu procedura diagnostyczna miała
za cel główny rozpoznanie możliwości/prawdopodobieństwa nabycia przez studentów kreatywnych umiejętności, a
także ustalenie poziomu ich wiedzy o różnych aspektach twórczości, w tym ich autodiagnozy w odniesieniu do
profesjonalnych możliwości twórczych. Badania zostały przeprowadzone przez podzespół problemowy Zespołu
Edukacji Elementarnej przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN. Głównym zamierzeniem było rozpoznanie, jak
nauczyciele rozumieją kreatywność, rozpoznają swoje możliwości twórczego działania, jak prezentują je w
saomoopisie i jakie znaczenie nadają kreatywności w rozwoju dziecka i własnym rozwoju profesjonalnym. Badania
były prowadzone wśród studentów kierunków pedagogicznych, kończących studia licencjackie i magisterskie,
przygotowujące ich do pracy w przedszkolu i klasach I–III.
12.

Krok w kierunku kreatywności : Zabawy i ćwiczenia / Mariola Jąder. - Wyd. 3. - Kraków :
Oficyna Wydawnicza IMPULS ; IBUK Libra, 2008.
Prezentowany program jest jedynym programem z zakresu stymulowania twórczości dzieci przedszkolnych,
chociaż z powodzeniem mogą korzystać z niego nauczyciele klas początkowych. Stanowi integralną całość z książką
„Krok...w kierunku kreatywności. Zabawy i ćwiczenia”. Zasadność opracowania programu wypłynęła z potrzeb
społecznych, potwierdzonych założeniami reformy oświaty, w myśl której szkoła i przedszkole mają przygotowywać
dzieci do umiejętności pracy w zespole, samodzielnego myślenia, aktywności, a w przyszłości twórczej pracy.
Program powstał w oparciu o obserwację pozytywnych efektów własnej pracy Autorki z dziećmi przedszkolnymi i
uczniami. Zawiera on cele, treści, propozycje wykorzystania twórczych metod i technik pracy, zasady dydaktyczne i
organizacyjne, spodziewane efekty obserwowane u dzieci, sposób ewaluacji programu oraz literaturę metodyczną
dostępną w języku polskim

Mądrość dziecka : Predyspozycje, przejawy, perspektywy wspierania / Elżbieta
Płóciennik. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego ; IBUK Libra, 2018.
13.

Kolejna publikacja z serii „Edukacja dla Mądrości”, inspirowanej koncepcją i dokonaniami Roberta J.
Sternberga (teaching for wisdom), stanowi syntetyczne i zarazem nowe ujęcie kategorii mądrości dziecka. Oparta
została na wynikach badań własnych autorki przeprowadzonych wśród starszych dzieci przedszkolnych. Czytelnik
znajdzie tu przegląd zagadnień teoretycznych związanych z pojmowaniem kategorii mądrości - autorka ilustruje
wielość znaczeń przypisywanych temu pojęciu, a także liczne uwarunkowania procesu dochodzenia do mądrości.
Zagadnieniom teoretycznym towarzyszy część prezentująca wyniki własnych nowatorskich badań autorki opartych
na samodzielnie skonstruowanych narzędziach badawczych. Przedstawione wnioski stanowią bogaty, świetny i
poznawczo wartościowy materiał, także dla praktyki pedagogicznej, co odzwierciedlają umieszczone na końcu
postulaty, przydatne tym bardziej, że poruszany problem ma kluczowe znaczenie dla edukacji i dużą nośność dla
praktyki. Celne powiązanie uzyskanych wyników z postulatami pedagogicznymi daje świadectwo znajomości
realiów, problemów i sposobów funkcjonowania współczesnego przedszkola. Z recenzji prof. dr hab. Iwony
Czai-Chudyby W serii ukazały się: E. Płóciennik, Rozwijanie mądrości dziecka. Koncepcja i wskazówki metodyczne
E. Płóciennik, Rozwijanie mądrości w praktyce edukacyjnej. Scenariusze zajęć w przedszkolu i szkole podstawowej
E. Płóciennik, Rozwijanie mądrości w praktyce edukacyjnej. Scenariusze zajęć dla młodzieży Robert J. Sternberg,
Linda Jarvin, Elena L. Grigorenko, Mądrość, inteligencja i twórczość w nauczaniu. Jak zapewnić uczniom sukces
14.

Mądrość, inteligencja i twórczość w nauczaniu : Jak zapewnić uczniom sukces / Robert J.
Sternberg, Linda Jarvin, Elena L. Grigorenko. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego ;
IBUK Libra, 2018.
Robert J. Sternberg - klasyk amerykańskiej psychologii, twórca koncepcji edukacji dla mądrości, jeden z
najczęściej cytowanych autorów w naukach humanistycznych – wraz ze współautorkami przygotowali podręcznik
metodyczny dla nauczycieli wszystkich szczebli edukacyjnych. Przedstawili strategie dydaktyczne mające na celu nie
tylko kształtowanie tradycyjnych umiejętności analitycznych u uczniów, lecz także wychowywanie ich na szczęśliwe
osoby. Przy każdej prezentacji Czytelnik znajdzie zwięzły wstęp teoretyczny, cele ćwiczeń, zadania dydaktyczne z
prostymi instrukcjami, narzędzia do samooceny oraz przykłady lekcji z różnych etapów kształcenia. „Podręcznik jest
próbą dydaktycznej aplikacji wniosków z badań, które mają usprawnić nabywanie ważnych kompetencji
osobowościowych przez ucznia żyjącego w nowym tysiącleciu.” prof. dr hab. Krzysztof J. Szmidt W serii ukazały się:
E. Płóciennik, Rozwijanie mądrości dziecka. Koncepcja i wskazówki metodyczne E. Płóciennik, Rozwijanie
mądrości w praktyce edukacyjnej. Scenariusze zajęć w przedszkolu i szkole podstawowej E. Płóciennik, Rozwijanie
mądrości w praktyce edukacyjnej. Scenariusze zajęć dla młodzieży

Mutyzm wybiórczy - dzieci uwięzione w ciszy / Barbara Ołdakowska-Żyłka, Katarzyna
Grąbczewska-Różycka. - Poznań : Oficyna MM ; IBUK Libra, 2016.
15.

E-book„Mutyzm wybiórczy - dzieci uwięzione w ciszy” to opracowanie, które pomoże zrozumieć specyfikę
mutyzmu wybiórczego. Omawia przyczyny zaburzenia, jego skutki i podaje kryteria, które mogą pomóc w
postawieniu odpowiedniej diagnozy, a w rezultacie - przyspieszą proces leczenia. E-book jest omówieniem mutyzmu
wybiórczego, dzięki któremu klient: zyska kompendium wiedzy o mutyzmie wybiórczym przygotowane przez wybitne
specjalistki, pozna przyczyny występowania zaburzenia, jego przebieg oraz skutki dla dziecka i otoczenia, dowie się,
jakie objawy mogą świadczyć o mutyzmie, pozna metody, dzięki którym można pomóc dziecku cierpiącym na to
zaburzenie. Tekst jest profesjonalnym opracowaniem przygotowanym przez ekspertki. Pomaga zrozumieć specyfikę
mutyzmu wybiórczego i poradzić sobie z jego konsekwencjami.
16. O rozwoju mowy dziecka Dwa studia / Józef Porayski-Pomsta. - Warszawa : Elipsa ;
IBUK Libra, 2015.
Opracowanie składa się z dwóch powiązanych ze sobą merytorycznie studiów o charakterze przeglądowym:
Studium I Badania nad mową dziecka. Przegląd kierunków i teorii badań nad mową dziecka przedstawia stan,
historię oraz główne kierunki badań na tle kierunków głównie lingwistycznych; Studium II Zagadnienie normy
rozwojowej werbalnej. Problemy periodyzacji rozwoju mowy z kolei stanowi przegląd polskich badań nad mową
dziecka. Znajdują się w nim m.in. przykładowo zinterpretowane przez autora opracowania wyniki badań nad
wybranymi aspektami akwizycji systemu językowego dzieci polskich przedstawionych w wybranych pracach
wybitnych polskich autorów oraz propozycja autorska nowej periodyzacji rozwoju mowy dziecka. W przeglądzie tym
Autor starał się oddać główne kierunki i tendencje rozwojowe badań nad mową dziecka. Mowa dziecka to niezwykle
interesujący poznawczo obszar badań, daje bowiem możliwość zbliżenia się do bodaj jednej z najbardziej
tajemniczych właściwości istoty ludzkiej, jaka wiąże się z mową i myśleniem. Badając mowę dziecka, próbujemy
odpowiedzieć na pytania, które nurtowały ludzi od zawsze: jak ukształtował się język w rozwoju gatunku ludzkiego,
jaką rolę odegrał w rozwoju gatunku, jak przebiegał jego rozwój, jaki jest jego wpływ na kształtowanie się osoby,
społeczeństwa, kultury, jak język wpływa na rozwój gatunku ludzkiego, co się dzieje, kiedy człowiek mówi, jakie
mogą być skutki mówienia i inne. To wszystko możemy obserwować niejako in statu nascendi, obserwując proces
kształtowania się mowy małego dziecka. /ze Wstępu/

17. Praca dydaktyczna przedszkola w kontekście programowym i realizacyjnym / Bożena
Marzec. - Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej ; IBUK Libra, 2017.
Złożony i dynamiczny charakter zjawisk, które towarzyszą działaniom edukacyjnym, wymaga określenia
zależności i źródeł pracy nauczyciela. Przedszkole jest tutaj w szczególnej sytuacji – pierwszego etapu systemowego
kształcenia dziecka. Stanowi zatem podstawę jego doświadczeń edukacyjnych i może znacząco wpływać na
aktywność w szkole a w konsekwencji na działania zawodowe i społecznew dorosłym życiu. Znacząca część
możliwości intelektualnych człowieka kształtuje się w pierwszych latach życia. Większość wrodzonych predyspozycji
rozwija się intensywnie w wieku przedszkolnym, dotyczy to także zdolności uczenia się. Działania edukacyjne,
stymulowanie rozwoju intelektualnego i społecznego dziecka, przynoszą najlepsze rezultaty właśnie w okresie
przedszkolnym. Jest to także najlepszy okres na zapobieganie ewentualnym trudnościom w uczeniu się –
niwelowanie dysharmonii rozwojowych, terapię zaburzeń, wyrównywanie zaniedbań środowiskowych. Stąd wynika
znaczenie i rola organizacji pracy przedszkola i odpowiedzialność za nią.
18. (Przed)szkolne spotkania z lekturą / red. Bernadeta Niesporek-Szamburska, Małgorzata
Wójcik-Dudek, Aleksandra Zok-Smoła. - Katowice : Uniwersytet Śląski ; IBUK Libra, 2015.
Publikacja jest pokłosiem kolejnego spotkania badaczy literatury dla dzieci i młodzieży z ośrodków
uniwersyteckich z całej Polski, jak również z zagranicy, którzy dyskutowali nad problemem atrakcyjności
pierwszych spotkań dziecka z książką dobraną tak, by uwzględniała ona potrzeby młodych odbiorców. Zawartość
księgozbioru niedorosłego czytelnika, gromadzonego dzięki zgodzie rodziców, opiekunów czy nauczycieli, stanowi
bowiem najlepszy sprawdzian z demokracji czytania: w jakim stopniu młody człowiek decyduje o tytułach w swojej
biblioteczce czy o książkach wypożyczanych z biblioteki, a w jakim ten wybór jest podyktowany sentymentem,
gustem czy w końcu przyzwyczajeniami dorosłych. Zagadnienia te doczekały się szerszego ujęcia w niniejszej
publikacji. Autorzy tekstów, znawcy literatury dla dzieci i młodzieży, krytycy literaccy, dydaktycy, pedagodzy,
bibliotekoznawcy i nauczyciele, podjęli próbę rozpisania na głosy pojemnego hasła ‒ "(Przed)szkolne spotkania z
lekturą". Tak powstał polifoniczny charakter tomu: rezultat rozmaitych odczytań frazy zaproponowanej przez
redaktorki. I tak, przedrostek „przed” sprowokował do przyjęcia perspektywy pedagogicznej, związanej z
wychowaniem przedszkolnym i wczesnoszkolnym, często również pogłębionej refleksją terapeutyczną. Wokół
kolejnego elementu tytułu ‒ „szkolne” ‒ oscylowały przede wszystkim wypowiedzi dydaktyków, zarówno te
proponujące rozwiązania metodyczne, dotyczące konkretnych tekstów literackich, jak i te, mające ambicje
stworzenia szkicu historii recepcji lektury obecnej lub już nieobecnej w obowiązującym kanonie szkolnym. Ostatni
człon hasła: „spotkania” – skłonił badaczy do metodologicznego namysłu wspierającego interpretacje
„tradycyjnych” i „ponowoczesnych” tekstów pisanych z myślą o młodych odbiorcach oraz do interdyscyplinarnej
refleksji sytuującej czytanie na pograniczu epistemologii, ontologii i aksjologii. Tak zarysowana problematyka
publikacji, będącej pokłosiem kolejnego spotkania badaczy literatury dla dzieci i młodzieży z ośrodków
uniwersyteckich z całej Polski, jak również z zagranicy, z pewnością stanie się interesującą lekturą dla szerokiego
grona odbiorców: teoretyków literatury, pedagogów, bibliotekarzy, nauczycieli, a także rodziców.

Psychopedagogiczne aspekty rozwoju i edukacji małego dziecka / red. Teresy
Parczewskiej. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej ; IBUK Libra,
2010.
19.

Problematyka proponowanej publikacji w całości mieści się w edukacji dziecka. Stanowi zwarty, konsekwentny
blok tematyczny z odniesieniem w szczegółowych tekstach do różnych zagadnień związanych z rozwojem i edukacją
dziecka.
20. RODO w przedszkolu. Krok po kroku / Dariusz Skrzyński, Michał Łyszczarz, Krzysztof Zelga. - Poznań :
Oficyna MM ; IBUK Libra, 2018.
Przedstawiamy Państwu unikalną publikację skierowaną specjalnie dla dyrektorów placówek publicznych i
niepublicznych: przedszkoli, żłobków oraz klubów malucha. „RODO w przedszkolu. Krok po kroku" to miejsce, w
którym znajdują się wszystkie najważniejsze informacje potrzebne do przygotowania placówki oraz pracowników do
wdrożenia RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016_679 z dnia 27 kwietnia 2016
roku, które będzie obowiązywać od dnia 25 maja 2018 roku. DLACZEGO WARTO: wszystkie najważniejsze
informacje o wdrożeniu RODO w przedszkolu znajdują się w jednym miejscu – nie trzeba wyszukiwać ich w różnych
publikacjach czy w internecie, nasza publikacja jest kompleksowa, „Rodo w przedszkolu. Krok po kroku" to
publikacja do której zawsze można wrócić, skorzystać z załączonych wzorów i procedur, publikacja została
przygotowana przez Pana Dariusza Skrzyńskiego, eksperta w dziedzinie prawa oświatowego i ochrony danych
osobowych i naszego stałego współpracownika, co gwarantuje dyrektorowi zgodność opisanych regulacji ze stanem
faktycznym, sprawdzona i wygodna forma platformy/niezbędnika daje możliwość aktualizacji programu, jeśli pojawi
się taka konieczność i potrzeba. W publikacji znajdują się m.in. następujące materiały: szczegółowy opis różnic
pomiędzy aktualnie obowiązującymi zasadami, wymaganiami i zadaniami, a nowymi regulacjami RODO w
przedszkolu, cały dział poświęcony zupełnie nowemu stanowisku w placówce - Inspektorowi Ochrony Danych
Osobowych, a w nim m.in.: powołanie IOD – czy to obowiązek? jak postąpić, gdy w przedszkolu funkcjonuje już
ABI? czy można skorzystać z outsourcingu? kwalifikacje IOD, wymagania i zadania IOD. procedurę ustalania

nowych obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych, informacje o zabezpieczaniu i udostępnianiu danych
wrażliwych dzieci zgodnie z RODO, opis kwestii związanej z udzielaniem informacji o wychowankach, zasady
wykorzystania wizerunku dziecka w świetle nowych przepisów, propozycje zabezpieczenia danych osobowych
przekazywanych przez rodziców w karcie osób upoważnionych do odbioru dziecka z przedszkola, procedurę
wdrożenia RODO w przedszkolu w 17 krokach, procedurę zarządzania systemem informatycznym służącym do
przetwarzania danych osobowych, wzory dokumentów gotowych do edycji i wydruku, m.in.: listy kontrolne pomocne
przy wdrażaniu zmian, rejestr czynności przetwarzania danych osobowych, zgłoszenie w sprawie naruszenia
ochrony danych osobowych, komunikat o naruszeniu ochrony danych osobowych, procedurę korzystania z dziennika
zajęć.

Rozwijanie mądrości w praktyce edukacyjnej : Scenariusze zajęć w przedszkolu i szkole
podstawowej / Elżbieta Płóciennik. - Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego ; IBUK Libra,
2016.
21.

Kolejna publikacja w ramach serii „Edukacja dla Mądrości”, inspirowanej koncepcją i dokonaniami Roberta J.
Sternberga (Teaching for Wisdom) - praktyczny poradnik metodyczny dla nauczycieli, wychowawców i pedagogów,
pracujących w różnych instytucjach oświatowych, dla konsultantów i doradców metodycznych, a także rodziców.
Zawiera wprowadzenie teoretyczne oraz przykłady sytuacji edukacyjnych, służących rozwijaniu inteligencji
analitycznej, twórczej, praktycznej, refleksyjności, myślenia dialogicznego i dialektycznego oraz propozycje
konkretnych ćwiczeń. Czytelnik znajdzie również zestaw scenariuszy zajęć do pracy z dziećmi w przedszkolu i szkole
podstawowej. Poradnik uzupełniają gotowe do powielenia karty pracy.
22.

Rozwój dziecka. 46 największych mitów : 46 największych mitów / Stephen Hupp,
Jeremy Jewell. - Wydawnictwo Naukowe PWN ; IBUK Libra, 2018.
Każdy zna więcej mitów, niż mu się wydaje, ale każdy ma też zawsze do dyspozycji naukę, która podpowiada
właściwą drogę. Czy na podstawie kształtu brzucha ciężarnej kobiety można odgadnąć płeć dziecka? Czy
znieczulenie zewnątrzoponowe w trakcie porodu niesie ze sobą wysokie ryzyko powikłań? Czy wywołuje u dzieci
nadaktywność? Czy dzięki chodzikom dzieci zaczynają szybciej chodzić? Czy przemawianie do dziecka
pieszczotliwym językiem opóźnia moment, kiedy zaczyna ono normalnie mówić? Czy szczepionki powodują wzrost
zachorowań na autyzm? Czy zmuszanie dzieci do zjedzenia „wszystkiego, co mają na talerzu”, sprzyja rozwijaniu
zdrowych nawyków żywieniowych? Czy wyimaginowani przyjaciele są oznaką społeczno-emocjonalnych problemów
u dziecka? Stehen Hupp i Jeremy Jewell opisują najbardziej rozpowszechnione mity dotyczące rozwoju i
wychowania dziecka. Przedstawiają badania naukowe obalające niesłuszne i często szkodliwe przekonania
dotyczące różnych aspektów rozwoju, proponują oparte na dowodach naukowych praktyki i zalecenia. Objaśniają
źródła błędnych koncepcji i zachęcają do sceptycznego, krytycznego podejścia do literatury dla rodziców i
sensacyjnych medialnych doniesień. Chcielibyśmy, aby nasza książka była dla rodziców i studentów pomocą w
wyrobieniu sobie krytycznego podejścia do wyszukiwania wartościowych informacji, aby za jej przyczyną sięgnęli
po poradniki i inne źródła, które czerpią z badań naukowych. Mamy nadzieję, że w ten sposób rodzice (i przyszli
rodzice) będą mogli wykorzystać naszą książkę jako metaporadnik. Tradycyjne poradniki skupiają się na
szczegółach jednego tematu, tymczasem nasz metaporadnik omawia szeroki zakres tematów i odsyła czytelników do
poradników tradycyjnych (opartych na badaniach naukowych). Dużo miejsca poświęcamy tu tłumaczeniu, dlaczego
nie zgadzamy się z wieloma inteligentnymi ludźmi, i dołożyliśmy starań, aby nie zamieszczać tu twierdzeń, które inni
sceptycy mogliby obalić w przyszłości. Z tekstu
23. Rusz głową! Gimnastyka mózgu dla dzieci / Anne Lene Johnsen. - Wydawnictwo
Naukowe PWN ; IBUK Libra, 2018.
Czy kiedykolwiek myślałeś o tym, że mózg ludzki rozwija się najbardziej intensywnie w pierwszych latach życia?
Dzieci uwielbiają się uczyć i rozwijać swój umysł! W chwili narodzin są kłębkiem możliwości wypełnionym jeszcze
nieznanymi umiejętnościami. A rodzic jest pierwszym nauczycielem swojego dziecka. Zadaniem dorosłego jest
dostrzeżenie i rozpoznanie tego potencjału u dzieci oraz zrobienie wszystkiego, by mogły one rozwinąć swoje
możliwości. Nie zawsze łatwo jest zdobyć wiedzę o tym, co pomoże naszemu dziecku w rozwoju. Ale pomoc w
uczeniu się, inspirowanie do rozwijania umiejętności myślenia jest z pewnością ważną cegiełką. W aktywnym
dokonywaniu wyborów, które sprawią, że rozwiniemy się intelektualnie, nie chodzi o to, by zrobić z siebie samych i
swoich dzieci małych Einsteinów czy postawić sobie za cel zdobycie Nagrody Nobla. Wcale nie. Chodzi o to, że
zrobimy wszystko, co w naszej mocy, by nasze ciała i głowy funkcjonowały jak najlepiej, by rozwinęły się zgodnie z
naszą naturą i potencjałem. Staniemy się wówczas pełnymi, świadomymi siebie ludźmi. Pragniemy, by nasze dzieci
były ciepłe, kochane, szczere, dobre, pozytywne, odpowiednio przystosowane i radosne. Chcemy, by miały dobry
charakter, by potrafiły otaczać innych ciepłem i troską, były moralne, empatyczne, rozwinęły szczerość i poczucie
sprawiedliwości, żeby były hojne i oddane. Pomagając dziecku w odnalezieniu jego mocnych stron i własnych
wartości, pomagamy mu stać się mądrym i harmonijnym dorosłym, który będzie wnosił do świata coś dobrego. Rusz
głową to inspirujący przewodnik po dziecięcym mózgu i kolejnych etapach jego rozwoju. Książka zawiera
różnorodne ćwiczenia stymulujące poszczególne obszary mózgu, między innymi te, które odpowiadają za logiczne
myślenie, analizowanie informacji, liczenie, czytanie, komunikowanie się, kreatywność. Autorka podaje także

wskazówki dotyczące diety, ruchu, zabawek czy miejsca do pracy. Książka jest kierowana do dzieci w wieku 5–11 lat
i rodziców chcących rozpoznać indywidualny potencjał swojego dziecka i wspomóc jego dojrzewanie intelektualne.
24. Społeczne znaczenie muzyki / Ewa Zwolińska. - Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza
Wielkiego w Bydgoszczy ; IBUK Libra, 2015.
Z badań wynika, że warto więcej miejsca i czasu poświęcać na rozbudzanie u małych dzieci zdolności
muzycznych, które poszerzają i stymulują aktywność poznawczą już w pierwszych latach życia. Książka Ewy
Zwolińskiej wychodzi naprzeciw pilnym potrzebom w zakresie doskonalenia i rozbudowywania programów
kształcenia specjalistów do prowadzenia bardziej ustrukturowanych i dostosowanych do poziomu rozwoju i
preferencji dziecka zajęć w ramach wychowania przedszkolnego.

Śpiew jako wartość osobowa dziecka. T. 1: Stałość i zmienność rozwoju myśli naukowej
przełomu XX i XXI wieku / Jadwiga Uchyła-Zroski. - Katowice : Uniwersytet Śląski ; IBUK
Libra, 2015.
25.

Publikacja jest monografią pedagogiczną. Składa się z dwóch części obejmujących osiem rozdziałów. Część
pierwszą teoretyczną stanowią trzy rozdziały pracy, pozostałych pięć obejmuje całokształt badań empirycznych w
postaci założeń metodologicznych, prezentacji wyników badań, ich analizę i wnioski. Praca ukazuje śpiew i
kształcenie głosu dziecka w świetle wartości osobowych. Autorka w pierwszej teoretycznej części pracy odwołuje się
do odległych czasowo badań nad głosem dziecięcym i źródeł mało znanej literatury polskiej i zagranicznej. Praca w
tym ujęciu nabiera cech historyczności, rozległej penetracji teoretycznej problematyki badań. Przytoczone w pracy
poglądy badaczy poddane zostały ocenie i analizie porównawczej. W zamieszczonych rozważaniach niniejszej pracy
doszukać się można cech stałych, ale i zmiennych, które ukazane zostały głównie w poglądach na proces rozwoju i
kształcenia wokalnego dzieci, weryfikacji nowej metody nauczania śpiewu: "metody heurystycznej", właściwego
przygotowania studentów do ról nauczycielskich w świetle wartości i wartościowania, zadań uczelni artystycznych
w kreowaniu postaw twórczych studentów. Część teoretyczną dopełniają wyniki badań diagnostycznych i
komparatystycznych dzieci i studentów w części drugiej pracy. Proponowana metoda oparta na procesach
twórczych kierowana jest głównie do uczniów klas I–III, pomimo to jednak pewne jej elementy mogą być
realizowane w środowiskach rodzinnych przez rodziców i opiekunów, na zajęciach umuzykalniających i rytmiki w
przedszkolu, w placówkach oświatowych, a także w pracy z dzieckiem niepełnosprawnym. Z założeniami metody i jej
skutecznością dydaktyczno-wychowawczą powinni być zapoznani studenci edukacji muzycznej, zintegrowanego
nauczania, wychowania przedszkolnego, pedagodzy klas specjalnych oraz wychowawcy ośrodków dla dzieci
niepełnosprawnych.

Tablit. Innowacyjny program wychowania przedszkolnego / Anna Basińska, Teresa
Pietrala, Urszula Zielińska, Dawid Pietrala, Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk. - Poznań :
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza ; IBUK Libra, 2015.
26.

W programie wychowania przedszkolnego Tablit kontekstem wszelkiej działalności dziecka uczyniono świat
przyrody i nauki. Program jest skonstruowany w oparciu o 27 czterotygodniowych projektów edukacyjnych
realizowanych w ciągu trzech lat pobytu dziecka w przedszkolu. Integralną częścią programu są interaktywne
materiały dostosowane do użytku na tablicach multimedialnych i tabletach, takie jak: animacje oraz zbudowane w
oparciu o nie filmiki przybliżające dzieciom zjawiska przyrodniczo-naukowe, piosenki, banki słownictwa w języku
polskim i angielskim związane z teatrem oraz gry służące do nauki języka angielskiego. W programie pojawia się
także nieznana do tej pory w Polsce na szeroką skalę metoda dialogów „Questioning the Author”, dzięki której
dzieci są zachęcane do formułowania i wyrażania opinii na temat zjawisk przyrodniczych prezentowanych na
animacjach multimedialnych.

Techniki i metody relaksacyjne w wychowaniu, edukacji i terapii : Scenariusze pracy z
dziećmi i młodzieżą / Gabriela Dobińska, Angelika Cieślikowska-Ryczko. - Warszawa :
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego ; IBUK Libra, 2017.
27.

Przemiany społeczno-kulturowe, rozwój technologiczny, konsumpcjonizm oraz przeformułowanie hierarchii
wartości może generować zagrożenia dla młodych ludzi. Pedagodzy, nauczyciele i rodzice borykają się z wieloma
trudnościami, dylematami oraz wyzwaniami wychowawczymi. Autorki monografii prezentują bardzo cenne, ale
niedoceniane dotąd rozwiązanie - relaksacyjne metody oddziaływań pedagogicznych. Publikacja zawiera konspekty
zajęć, które można wykorzystać m.in. w szkołach, przedszkolach, świetlicach, placówkach resocjalizacyjnych i
opiekuńczo-wychowawczych oraz podczas indywidualnej pracy w domu. Autorskie warsztaty dedykowane są
dzieciom, młodzieży, a także osobom dorosłym. Mają zróżnicowany charakter: pierwszy typ stanowią ćwiczenia z
relaksacji neuromięśniowej fizycznie aktywnej, drugi rodzaj jest ukierunkowany na wypracowanie obrony przed
stresorami, pozostałe konspekty dotyczą dystansowania się od stresorów. Przygotowane propozycje uwzględniają
zarówno potrzeby i możliwości adresatów, jak i warunki oraz zasoby instytucji wychowawczych i edukacyjnych.
Stanowią gotowy „przepis” do realizacji konkretnych oddziaływań w grupie uczniów/wychowanków, a także w
pracy indywidualnej.

U progu czytelnictwa : Zainteresowania książką i przygotowanie czytelnicze dzieci
sześcioletnich w ujęciu temporalnym / Małgorzata Centner-Guz. - Lublin : Wydawnictwo
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej ; IBUK Libra, 2017.
28.

Publikacja U progu czytelnictwa. Zainteresowania książką i przygotowanie czytelnicze dzieci sześcioletnich w
ujęciu temporalnym autorstwa Małgorzaty Centner-Guz lokuje się w problematyce funkcjonowania dziecka w
złożonych przestrzeniach kultury, spotkaniach z książką i kształtowania zainteresowań czytelniczych. Recenzowana
książka jest pozycją niezwykle aktualną zarówno w kontekście teoretycznym, jak i praktycznym. Ponadto
podejmowana w publikacji tematyka ma duże społeczne znaczenie. Z recenzji dr. hab. Jolanty Andrzejewskiej
29. Wczesna alfabetyzacja i jej miejsce w działalności bibliotek publicznych / Agata
Walczak-Niewiadomska. - Piaseczno : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego ; IBUK Libra,
2019.
Monografia mieści się w obszarze bibliologii. Jest jedną z nielicznych publikacji zwartych dotyczących
bibliotekarstwa dla dzieci w Polsce i jedną z kilku książek na temat usług bibliotek dla dzieci w wieku 0–5 lat i ich
rodziców w skali europejskiej. Autorka prezentuje prekursorskie ujęcie tych zagadnień, skupiając się na ukazaniu
roli bibliotek publicznych w procesie wczesnej alfabetyzacji najmłodszych oraz nabywaniu przez nich umiejętności
prowadzących do nauki czytania i pisania. Książka rzuca nowe światło na bibliotekarstwo publiczne dla dzieci.
Dzięki niej można się przekonać, że biblioteki są przygotowane na przyjęcie czytelnika w każdym wieku.
Dostarczenie dowodów na rolę tych instytucji w nauce czytania i pisania poszerza pole badań bibliologicznych oraz
motywuje do szukania nowych rozwiązań i strategii czytelniczych lepiej dopasowanych do potrzeb odbiorcy.
30. Wczesne

wspomaganie rozwoju dzieci z niepełnosprawnościami w środowisku rodzinnym
/ Andrzej Twardowski. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza ; IBUK Libra, 2014.
Publikacja prezentuje autorski model wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z niepełnosprawnościami lub
zagrożonych niepełnosprawnością skoncentrowany na interakcjach rodzice – dziecko. Wyróżniono tu sześć cech,
którymi powinny charakteryzować się interakcje wspomagające rozwój: okazywanie dziecku miłości, wrażliwe
odpowiadanie na zachowania dziecka, podzielanie tematu interakcji, dopasowywanie oddziaływań do potrzeb i
możliwości dziecka, wzajemność oraz kierowanie zachowaniem dziecka.
31. Wczesnodziecięca edukacja w żłobku : Obraz i postrzeganie / Katarzyna Sadowska. Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza ; IBUK Libra, 2018.
Wczesnodziecięca edukacja w żłobku postrzegana jest przez autorkę jako edukacja koncentrująca się na
tworzeniu warunków do optymalnego rozwoju dziecka w wieku niemowlęcym oraz poniemowlęcym, edukacja
polegająca na stosowaniu niedyrektywnych form pracy, wyzwalająca i podtrzymująca zasoby rozwojowe. Autorka
przyjmuje, że kluczem w procesie wczesnej edukacji jest jakość animowanej dla dziecka przestrzeni społecznej oraz
fizycznej, mniej istotne jest natomiast miejsce oddziaływań dorosłego określone przez dylemat: dom czy placówka.
Prezentowana monografia mieści się w nurcie badań z zakresu pedagogiki humanistycznej, w tym pedagogiki
małego dziecka, z uwzględnieniem wiedzy z zakresu psychologii rozwojowej i humanistycznej, pedagogiki
społecznej, pedagogiki opiekuńczej, socjologii edukacji, filozofii, a także historii wychowania. Zawarta w niej
analiza jest także próbą ustrukturyzowania pewnych pojęć, tradycji, celów, metod, refleksji dorosłych nad
stymulowaniem rozwoju dzieci. Autorka zachęca również czytelnika do głębszego namysłu nad funkcjonowaniem
małego dziecka w procesie wczesnodziecięcej pozarodzinnej edukacji w Polsce.

Zabawa i zabawka : Konteksty, wartość, znaczenia / Barbara Bilewicz-Kuźnia. - Lublin :
Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej ; IBUK Libra, 2017.
32.

Niniejsze opracowanie prezentuje współczesne i historyczne ujęcie zabawy oraz przedstawia jej znaczenie z
różnych perspektyw. Jego celem jest zaktualizowanie wiedzy na temat walorów rozwojowych zabawy, budowanie
szacunku dla tej formy aktywności, a przez to dążenie do stwarzania dzieciom jak najlepszych warunków do
korzystania z przysługującego im prawa do zabawy. W opracowaniu głos zabiera dwanaście osób reprezentujących
różne dziedziny nauki: socjologię, filozofię, antropologię, psychologię oraz pedagogikę i jej subdyscypliny. Znajdują
się tu rozdziały przygotowane przez badaczy i praktyków, którzy na zabawę spojrzeli z różnych perspektyw: z
empirycznego, naukowego i praktycznego punktu widzenia. Monografia składa się z dwóch części. Pierwsza z nich
nosi tytuł "Interdyscyplinarność postrzegania zabawy", druga – "Wartość zabawy i zabawki".
Wybór i opracowanie:
Magdalena Gutowska
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