Dziecko w świecie książki i mediów
międzynarodowa konferencja naukowa

Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Łódzkiego

oraz

Muzeum Miasta Łodzi

zapraszają do wzięcia udziału w międzynarodowej konferencji naukowej, której celem jest przegląd i ocena stanu badań nad wybranymi elementami kultury
literackiej dzieci i młodzieży oraz dyskusja na temat możliwości rozwoju zainteresowań i motywacji czytelniczych dzieci i młodzieży w XXI wieku. Jest to
drugie spotkanie z cyklu „Kultura czytelnicza młodego pokolenia”. Organizatorzy przewidują publikację artykułów.

Konferencja odbędzie się w Łodzi w dniach 10 – 11 maja 2012
Szczegółowe cele konferencji:
o
o
o
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

przegląd i ocena stanu badań nad wybranymi elementami kultury czytelniczej dzieci i młodzieży na początku XXI w.
przegląd i ocena stanu badań dotyczących wpływu mediów na kształtowanie kultury czytelniczej młodego pokolenia
dyskusja nad konkurencyjnością mediów wobec książki
analiza uwarunkowań towarzyszących kontaktowi dzieci i młodzieży z książką i mediami
diagnoza stanu kultury czytelniczej dzieci i młodzieży na początku XXI w.
wymiana doświadczeń uczestników konferencji w zakresie praktycznego wykorzystywania nowoczesnych technologii oraz form i metod pracy z
dziećmi i młodzieżą
przegląd współczesnych technologii pod kątem możliwości ich wykorzystania do rozbudzania zainteresowań i zamiłowań czytelniczych
przegląd praktyk bibliotek różnych typów w zakresie organizacji świąt związanych z biblioteką do propagowania książki i czytelnictwa
przegląd działań bibliotek i mediów na rzecz inicjowania i rozwoju kultury czytelniczej dzieci niepełnosprawnych
przegląd ofert bibliotek różnych typów na rzecz dzieci dyslektycznych i dysortograficznych
przegląd aktualnego stanu i możliwości w zakresie aranżacji wnętrz bibliotecznych pod kątem wykorzystania do działań kulturalnych i oświatowych
w środowisku dzieci i młodzieży
dyskusja nad możliwością wykorzystania bibliotek naukowych w krzewieniu kultury czytelniczej dzieci w wieku szkolnym
przegląd pomysłów i doświadczeń środowiska bibliotekarzy w zakresie wykorzystania Internetu do rozbudzania zainteresowań czytelniczych
przegląd współczesnych, pozytywnych praktyk środowiska rodzinnego w zakresie rozbudzania zamiłowań czytelniczych
inspiracja środowiska naukowego do dalszych badań nad kulturą czytelniczą dzieci i młodzieży i możliwościami wykorzystania mediów do jej
rozwoju

Szczegółowe informacje oraz formularze zgłoszeniowe on-line

www.dzieckoiksiazka.uni.lodz.pl

Zgłoszenia uczestnictwa w konferencji prosimy składać do 30 marca 2012 r.
Zgłoszenia wystąpień prosimy nadsyłać do 15 lutego 2012 r., zaś pełne teksty do 25 marca 2012 r. Zgłoszenie winno zawierać tytuł referatu,
abstrakt oraz 5 słów kluczowych (wszystko w języku polskim i angielskim); prosimy również o dostarczenie zdjęcia legitymacyjnego w formie
elektronicznej i podanie nazwy reprezentowanej instytucji.
Informujemy, że liczba miejsc jest ograniczona.

Wszelkich informacji w sprawie konferencji udziela
dr Mariola Antczak pod adresem e-mail: marant@uni.lodz.pl
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