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Uzależnienia 2.0 : dlaczego tak trudno się oprzeć nowym 

technologiom / Adam Alter ; tłumaczenie Aleksander 

Gomola. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu 

Jagiellońskiego, 2018. 

 

Skoczów: w 16 840 

Adam Alter przekonuje, że w odpowiednich okolicznościach 

każdy z nas może się uzależnić, a twórcy nowych mediów 

dbają o to, by takich pokus stworzyć jak najwięcej. 

Odsłaniając mechanizmy uzależnień behawioralnych, autor 

wyjaśnia, dlaczego jest nam tak trudno oprzeć się 

udogodnieniom oferowanym przez współczesne 

technologie.  

Uzależnienia 2.0 tłumaczą, w jaki sposób możemy bardziej 

świadomie korzystać z nowych mediów, a dzięki temu 

łatwiej się komunikować, zarządzać finansami i wytyczać 

granice miedzy pracą a rozrywką. A co najważniejsze, 

pokazują jak zmniejszyć szkodliwy wpływ nowych 

uzależnień na zdrowie nasze i naszych dzieci. 

 

Opis wg okładki 

Uroczystości szkolne "Na cztery pory roku" : wiersze, 

piosenki, przedstawienia / Elżbieta Buczyńska. - 

Wydanie 2 rozszerzone. - Rzeszów : Wydawnictwo 

Oświatowe "Fosze", 2019. 

 

Skoczów: w 16 868 

 

To zbiór starych i nowych utworów zebranych w jednej 

książce. To wiersze i scenariusze drukowane dotąd w 

pojedynczych wydaniach. Piosenki nagrywane przez lata na 

wielu płytach. Opowiadania i bajki zamieszczane w różnych 

czasopismach. To także utwory nowe. Nigdzie wcześniej 

niepublikowane. Zbiory wierszy czy piosenek, zawsze cieszą 

się wielką popularnością. Oferowane treści nigdy nie 

przestają być aktualne. Można je przekazywać kolejnym 

pokoleniom, ponieważ co rok spotykamy się w szkole z 

nowymi dziećmi. Z dziećmi, które dopiero zaczynają 

poznawać świat. 

Opis wg okładki 



Codzienne gry i zabawy dla dzieci z zaburzeniami 

przetwarzania sensorycznego : 100 zajęć 

wzmacniających dzieci z problemami sensorycznymi / 

Barbara Sher ; przekład Katarzyna Bereda-Rosołek. - 

Gdańsk : Harmonia Universalis, 2018.  

 

Skoczów: w 16 885 

 

W książce czytelnik znajdzie: 
sto prostych, wesołych i skutecznych zabaw dla dzieci i 
rodziców, krótkie omówienie zaburzeń przetwarzania 
sensorycznego w przyjaznej formie, niebanalne 
pomysły, jak zainteresować dzieci zabawą, 
wykorzystując materiały, które są łatwo dostępne w 
każdym domu, jasne wskazówki dotyczące wieku 
uczestników gier oraz modyfikacje wybranych zabaw 
dla starszych dzieci. 
 

Opis wg okładki 

 

Niepełnosprawność i zachowania pomocowe w 

procesie rehabilitacji : analiza jakości pomocy 

udzielanej osobom niepełnosprawnym / Grzegorz 

Bręczewski. - Warszawa : Difin, 2018. 

 

 

Skoczów: w 16 877 

 

Celem publikacji jest pokazanie różnorodnych 

możliwości działań w stosunku do osób 

niepełnosprawnych oraz scharakteryzowanie 

podejmowanych zachowań pomocowych o 

charakterze psychologicznym przez osoby z 

personelu medycznego. 

Monografia prezentuje również oryginalny projekt 

empiryczny weryfikujący stan świadomości 

personelu medycznego w kwestii niepełnosprawności 

oraz pomocy udzielanej pacjentom wraz z 

wynikającymi z tego wnioskami dla praktyki 

społecznej oraz badań naukowych.  

Opis wg okładki 

 


