
Szanowni Państwo,

od swego zarania książki dla dzieci i młodzieży przechodziły szereg transformacji ideologicznych, formalnych oraz 
artystycznych, które miały na celu jak najlepsze dopasowanie ich do potrzeb i oczekiwań najmłodszych odbiorców. 
Niezwykle interesujące zmiany na tych polach możemy obserwować w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat – w dobie po-
stępującej rewolucji cyfrowej – kiedy to twórcy książek dla dzieci zaczęli ochoczo korzystać z rozwijających się nowych 
technologii. Przeobrażenia te objawiają się zarówno w treści, jak i formie publikacji dla najmłodszych, które nierzadko 
przekraczają granice jednego medium. Prowadzi to do szeregu szans i zagrożeń, ale także otwiera pole na wiele nowych 
badawczych perspektyw. Jak zmieniły się książki dla dzieci po przełomie cyfrowym? Czy nowe technologie wpłynęły 
tylko na ich formę, czy również na treść? Czego dziś oczekujemy od publikacji dla najmłodszych? Jak oddziaływanie 
rewolucji cyfrowej zmieniło ich odbiorców i twórców? To jednie niewielka część pytań, na które chcielibyśmy odpowie-
dzieć podczas organizowanej przez Koło Naukowe Bibliotekoznawców działające przy Instytucie Informacji Naukowej 
i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego studenckiej konferencji naukowej 

Do udziału wydarzeniu zachęcamy studentów, doktorantów i młodych naukowców,  
którym bliska jest tematyka związana z szeroko pojętą książką dla dzieci. Zależy nam, aby 
w obradach wzięli udział przedstawiciele różnorodnych perspektyw badawczych: biblio-
logii, literaturoznawstwa, nauk o komunikacji społecznej i mediach, językoznawstwa i in-
nych. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych zaproponowaną tematyką. 
W trakcie konferencji chcielibyśmy poruszyć, między innymi, następujące zagadnienia: 
funkcje i formy publikacji dla najmłodszych w dobie rewolucji cyfrowej, społeczne i kul- 
turowe znaczenie książek dla dzieci, książka dla młodych odbiorców a nowe me-

dia, rynek publikacji dla dzieci i młodzieży (wydawnictwa, repertuar, obieg), 
cyfrowe publikacje dla dzieci (rodzaje, przemiany, trendy etc.), rozwój apli-

kacji książkowych dla dzieci w Polsce i na świecie, współcześni twór-
cy i odbiorcy książek dla młodych czytelników, rodzaje  

i gatunki książek dla dzieci oraz ich tematyka.

Z pozdrowieniami
Koło Naukowe Bibliotekoznawców Uniwersytetu Wrocławskiego

Termin konferencji: 10 czerwca 2022 r.  
Miejsce: Instytut Informacji Naukowej  

i Bibliotekoznawstwa UWr
pl. Uniwersytecki 9/13, 50-137 Wrocław
Termin zgłoszeń upływa 15 maja 2022 r.

Brak opłaty konferencyjnej
Kontakt: ibikonak@gmail.com

Więcej informacji i formularz zgłoszenia:  
http://knb.ibi.uni.wroc.pl/2022/02/07/

kddwdrc/

Książka dla dzieci 
w dobie rewolucji cyfrowej
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