
 

 

Lista tytułów polecanych przez Sieć Organizacji Społecznych dla Edukacji 

 

Planując zakup książek do biblioteki, możecie (ale nie musicie!) wziąć pod uwagę pozycje z poniższej 

listy lektur uczących, czym jest demokracja i prawa człowieka, rekomendowanych przez ekspertów 

i ekspertki z Sieci Organizacji Społecznych dla Edukacji Listę potraktujcie jako inspirację do uzupełnienia 

własnych propozycji oraz tytułów poszukiwanych przez młode czytelniczki i czytelników, których 

brakuje w Waszych księgozbiorach. Darczyńcom zależy, aby pozycje zakupione z ich darowizny były 

wartościową literaturą, rozbudzającą wrażliwość i otwartość na świat i drugiego człowieka, uczącą 

odwagi i uwagi w formułowaniu sądów i opinii oraz krytycznego myślenia. 

 

• Equipo Plantel „Co to właściwie jest demokracja”, seria “Książki jutra”, wydawnictwo 

Tako (wczesne klasy szkoły podstawowej i starsi) 

• Equipo Plantel „Oto jest dyktatura”, wyd. Tako  

• Sassa Buregren „Mała książka o demokracji”, wyd. Wilga 

• Roksana Jędrzejewska-Wróbel, „Elementarz demokracji. Jak to działa?”, Świat Książki 

• Sztybor, Piotr Nowacki, Łukasz Mazur „W koronie”, wyd. Tadam 

• KaeLyn Rich, „Dziewczyny do boju. Poradnik młodej aktywistki”, wydawnictwo Nowa Baśń 

•  „Zbuntuj się. 101 sposobów, jak protestować skutecznie”, Wydawnictwo Prószyński i S-ka 

• Adam Bodnar, B. Bartosik, „Obywatel PL”, wydawnictwo Mando 

• Maja Krämer, Karolina Laube-Krämer „Obywatelska układanka polska. preteksty do myślenia, 

do rozmowy, do działania. Ponad podziałami, międzypokoleniowo”, Fundacja Kocham Polskę 

• Grzegorz Kasdepke, „Mam prawo, czyli wszystko co powinniście wiedzieć o prawach dziecka, 

a nie macie kogo zapytać”, wyd. National Geographic 

• Peter Ekberg, Sven Nordqvist, „Wielka księga młodego filozofa”, wyd. Czarna Owieczka  

• Joanna Olech i Edgar Bąk, „Mam prawo i nie zawaham się go użyć”, wyd. Wytwórnia 

• Ewa Łętowska i  Krzysztof Pawłowski, „Jak urządzić skrzatowisko”, Wydawnictwo Krytyki 

Politycznej 

• Paulette Bourgeois,  „Franklin pomaga koledze”, wyd. Debit 

• Andrea Gonzales i Sophie Houser, „Superkoderki”, wyd. Czarna Owca 

• Penelope Bagieu, „Tupeciary. O kobietach, które robią to, co chcą”,  vol.1 i 2, wyd. Fundacja 

Nowej Kultury Bęc Zmiana 

https://www.organizacjespoleczne.org.pl/


• Marshall B. Rosenberg, „Porozumienie bez przemocy. O języku życia”, wyd. Czarna Owca 

• Katharina von der Gathen, „Odpowiedz mi! Dzieci pytają o intymne sprawy”, wyd. Dwie Siostry 

• Anja Rubik, „#sexedpl. Rozmowy Anji Rubik o dojrzewaniu, miłości i seksie”, wyd. Wab 


