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100 pomysłów dla nauczycieli szkół podstawowych  
i ponadpodstawowych : wspomaganie uczniów        
z autyzmem / Claire Bullock. - Gda ńsk : Harmonia 
Universalis, 2018. 

w 62409 
Niniejsza książka ma na celu pomóc nauczycielom we 
wdrażaniu strategii, opartych na podejściu inkluzyjnym, 
które stworzą środowisko nauki zapewniające uczniom  
z autyzmem odpowiednie wsparcie. Opisano tu 
kluczowe obszary, w jakich mogą się pojawić bariery        
w nauczaniu, i ponad 100 pomysłów na ich pokonanie – 
w sposób rzeczowy, klarowny i łatwy do zrealizowania. 
Pomysły te mają ściśle aplikacyjny charakter, ponieważ 
autorka, jako doświadczony praktyk, odnosi się do 
realiów kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi, podając przy tym odwołania do literatury 
przedmiotu oraz studiów przypadków. To poradnik dla 
każdego nauczyciela poszukującego w swojej pracy 
inspirujących i skutecznych rozwiązań. 

 
 
 
 

 
150 lat malarstwa polskiego / Maria Anna Potocka ; 
redakcja Edyta Podolska-Frej. - Olszanica : Bosz, 
2019. 

cz 62410 
150 lat malarstwa polskiego to bogato ilustrowany zbiór 
blisko pięćdziesięciu esejów poświęconych 
najwybitniejszym polskim artystom od drugiej połowy 
XIX wieku do czasów współczesnych. Każdy z tekstów 
koncentruje się na wskazaniu esencji twórczości danego 
malarza – od zarysowania tła biograficznego, często 
przez analizę psychologiczną twórcy, po podsumowanie 
jego dorobku artystycznego. Rozważania wzbogacone 
są w interpretacje wybranych dzieł sztuki, które 
niejednokrotnie wykraczają poza oczywiste przesłanie, 
jakie niesie obraz. Autorka umożliwia czytelnikom 
wnikliwe i bardzo subiektywne spojrzenie na dorobek 
artystyczny wielu polskich malarzy tłumacząc, że 
indywidualne relacje z czyjąś sztuką i zgłębienie jej        
w osobisty sposób pozwalają każdemu odbiorcy 
przeistoczyć się niejako w artystę. 



6 klocków : zbiór zada ń dla edukacji przedszkolnej     
i wczesnoszkolnej. - Pozna ń : Wydawnictwo Albus, 
2017. 

w 62411 
Książka 6 klocków ma służyć nauczycielom i rodzicom 
do uprzyjemnienia procesu nauczania w oparciu o klocki 
lego, które wzbudzają sympatię u dzieci. Książka została 
opracowana we współpracy z nauczycielami                     
i specjalistami z dziedziny dydaktyki i ma wspomagać 
proces edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. 
Znajdują się tam zestawy prostych ćwiczeń mających 
uatrakcyjnić dzieciom proces zdobywania wiedzy, 
umiejętności i kompetencji zgodnie z ich wiekiem 
możliwościami, rozbudzić umysł i skłonić dzieci do 
ruszania się, myślenia i zapamiętywania. Zamysłem 
autorów było nauczanie przez zabawę. Różnorodność 
proponowanych zadań pozwala na angażowanie 
wszystkich zmysłów przez co wykonywane zadania nie 
są nudne i dają dzieciom dużo satysfakcji. Nauczanie 
przez zabawę jest bardzo efektowne i efektywne.              

 
 
 
 
 
 
 

AAC dla ka żdego : poradnik dla rodziców                    
i terapeutów / Magdalena Nosko-Goszczycka. - 
Gdańsk : Harmonia Universalis, 2019. 

w 62412 

Poradnik AAC dla każdego przekazuje najważniejsze 
treści dotyczące wspomagających i alternatywnych 
metod komunikacji (AAC) oraz krok po kroku 
przedstawia etapy ich wdrażania. W książce znajdują się 
niezbędne informacje na temat: podstawowych 
zagadnień z zakresu komunikacji wspomagającej             
i alternatywnej, rozwijania umiejętności językowych, 
mitów i faktów dotyczących AAC, wybranych programów 
komunikacyjnych, pierwszych kroków, które muszą 
wykonać rodzice i terapeuci, zabaw komunikacyjnych      
i pomocy terapeutycznych, które możesz wykonać 
samodzielnie. Książka AAC dla każdego to zajmujące 
wprowadzenie w tematykę wspomagających                   
i alternatywnych metod komunikacji.  

 

 

 
 
 



Bitwa Warszawska : zwyci ęstwo ratuj ące Polsk ę             
i Europ ę / Dariusz Wizor, Lech Wyszczelski. - 
Ożarów Mazowiecki : Przedsi ębiorstwo 
Wydawniczo-Handlowe "Arti", 2019. 

w 62413 
Książka wydana z okazji zbliżającej się rocznicy 100-
lecia Bitwy Warszawskiej. Odzyskanie przez Polskę 
niepodległości w listopadzie 1918 r. było wstępem do 
ostatecznej rozgrywki o jej granice i pełną suwerenność. 
Szczególnie wielką batalię przyszło Polakom toczyć        
o granice odrodzonego państwa. Walczono                     
z Ukraińcami o Galicję Wschodnią i Wołyń, z Niemcami 
o Wielkopolskę i Śląsk, z Litwinami o Wileńszczyznę         
i Suwalszczyznę Południową, z Czechosłowacją o Śląsk 
Cieszyński, Spisz i Orawę. Najważniejsza była jednak 
batalia z bolszewicką Rosją. Ta niewypowiedziana 
wojna trwała od lutego 1919 do października 1920 r.        
i toczyła się tylko o granice obu państw. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Dydaktyka szkolna dla kandydatów na nauczycieli / 
Franciszek Bere źnicki. - Kraków : Impuls, 2018. 

w 62414 
Dydaktyka to jedna z najważniejszych nauk 
pedagogicznych w procesie kształcenia kandydatów na 
nauczycieli. Przyszły nauczyciel w trakcie studiowania 
dydaktyki rozumianej jako teoria kształcenia (nauczania 
– uczenia się i wychowania) powinien zdobyć 
podstawowe wiadomości i umiejętności dotyczące 
formułowania celów kształcenia, stosowania zasad, 
metod, form i środków dydaktycznych. [...] Mając na 
uwadze ułatwienie studentom pedagogiki i kierunków 
nauczycielskich nabycia niezbędnych kompetencji 
ułatwiających start zawodowy, niniejsza publikacja 
ujmuje podstawową wiedzę dydaktyczną i najważniejsze 
umiejętności w pracy nauczyciela. Zadaniem niniejszego 
podręcznika jest prezentacja podstaw wiedzy 
teoretycznej i praktycznej, która winna być uzupełniona   
i rozszerzona przy wykorzystaniu dorobku naukowego 
współczesnych dydaktyków.  
 
 

 
 



Dyslektyczne talenty : jak wydoby ć ukryty potencjał 
dyslektycznego mózgu / Brock L. Eide, Fernette F. 
Eide. - Gdańsk : Grupa Wydawnicza Harmonia. 
Harmonia Universalis, 2019. 

w 62415 
Opierając się na specjalistycznej wiedzy w dziedziny 
neurologii i pedagogiki, autorzy pokazują, że dyslektycy 
nie tylko inaczej odbierają słowo pisane, lecz także 
wyróżniają się wyobraźnią przestrzenną, dostrzegają 
ukryte związki, które umykają innym, myślą o świecie 
narracjami i przejawiają niezwykłą kreatywność. 
Dyslektyczne talenty dostarczają bezcennych 
wskazówek, jak rodzice, pedagodzy i sami dyslektycy 
mogą rozpoznać i wykorzystać dyslektyczne talenty: 
myślenie materiałowe (którym posługują się architekci     
i inżynierowie), integracyjne (naukowcy i projektanci), 
narracyjne (pisarze i prawnicy) oraz dynamiczne 
(ekonomiści i przedsiębiorcy). Oferując praktyczne 
zalecenia i inspirujące przykłady z życia, ta rewolucyjna 
książka udowadnia, że dysleksja zamiast ciężarem 
może być cennym zasobem. 

 
 
 
 
 
 
 

Dystrofie mi ęśniowe / Anna Kostera-Pruszczyk, 
Anna Radwa ńska, Barbara Ryniewicz. - Warszawa : 
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2010. 

w 62416 
Dystrofia mięśniowa i inne choroby neuromięśniowe 
rozpoczynają się najczęściej w dzieciństwie. Obecnie 
brak jest jakiejkolwiek kuracji lub efektywnej terapii, 
która by zatrzymała bądź odwracała rozwój większości 
znanych chorób neuromięśniowych. Niemniej są liczne 
sposoby postępowania, które mogą łagodzić niektóre      
z symptomów choroby lub spowolnić jej nieuchronny 
postęp. Autorki na co dzień pracują z dziećmi 
dotkniętymi tymi chorobami i w poradniku dzielą się 
swoją wiedzą prezentując wszelkie możliwe sposoby 
terapii. Radzą jak zorganizować codzienne życie i jak 
nie poddawać się w najtrudniejszych momentach. 
 
 
 
 

 
 
 
 



Jak wspiera ć rozwój przedszkolaka? / Monika 
Sobkowiak. - Warszawa : Edgard, 2019. 

w 62417 
Wiek przedszkolny to najlepszy czas na to, by wspierać 
wszechstronny rozwój dziecka. A zabawa to naturalna 
forma działania, dzięki której przedszkolaki uczą się, 
poznają świat, radzą sobie z trudnościami i odkrywają 
swoje zainteresowania – przekonuje Monika Sobkowiak 
– autorka bloga Pani Monia, inspirującego nauczycieli   
w ich codziennej pracy. Autorka prezentuje zabawy          
i aktywności, które pozwolą wszechstronnie                     
i harmonijnie wspierać przedszkolaki we wszystkich 
obszarach rozwoju: poznawczym, społeczno-
emocjonalnym i psychomotorycznym. Zachęca do 
kształtowania u dzieci kompetencji przyszłości, takich 
jak: umiejętność analitycznego myślenia, kreatywność, 
znajomość podstaw programowania, zdolność do 
komunikowania się w prosty i bezpośredni sposób czy 
inteligencja emocjonalna. Pokazuje również, jak 
ogromne znaczenie dla kształtowania pewności siebie     
i poczucia sprawczości ma rozwój pasji i próbowanie 
swoich sił w różnorodnych działaniach.  

 
 
 
 
 
 

Kształtowanie i wspieranie rozwoju 
psychoruchowego małych dzieci w żłobku / Aneta 
Jegier, Bo żena Kurelska. - Warszawa : Difin, 2019. 

w 62418 
Celem autorek prezentowanej publikacji jest ukazanie 
potencjału tkwiącego we współczesnych żłobkach 
publicznych. Pracownicy żłobków towarzyszą dzieciom 
w rozwoju, podziwiają ich dokonania i pomagają wtedy, 
gdy to konieczne. Absolwenci żłobków to samodzielni 
młodzi ludzie, radośni, pełni ciekawości poznawczej         
i chęci doświadczania nowych wrażeń. Dziecko 
żłobkowe ma dużą przewagę nad swoimi rówieśnikami: 
jest samodzielne, potrafi funkcjonować w grupie              
i w większości przypadków jest bardziej odporne na 
zachorowania. Żłobek może zbudować fundament 
przyszłej edukacji dziecka. Warunek jest jeden – musi to 
być dobry żłobek, z dobrym zarządzającym                      
i wykwalifikowaną kadrą. Jak organizować pracę żłobka   
i jak pracować z dziećmi, pokazane zostało w książce. 
Autorki omówiły w niej kwestie prawne i organizacyjne 
związane z funkcjonowaniem żłobków, a także 
przedstawiły scenariusze zajęć, rozwijających dzieci 
intelektualnie, sensorycznie, społecznie i emocjonalnie. 



Marka na cztery sposoby : branding percepcyjny, 
emocjonalny, społeczny i kulturowy / Jacek 
Pogorzelski. - [Warszawa] : Wydawnictwo 
Nieoczywiste - imprint GAB Media, copyright 2019. 

w 62419 
Marki są nie tylko przydatnym narzędziem zarządczym, 
lecz także subtelnym procesem dialogu między ich 
właścicielem a odbiorcą. Zachęcając do zakupu, tworzą 
też ideologie, wspierają określony styl życia i zmieniają 
kulturę ich użytkowników. Autor książki prezentuje 
zupełnie nowe, rewolucyjne ujęcie marki, zgodnie            
z którym nie ma jednego, uniwersalnego sposobu na 
wykreowanie marki. Przedstawia cztery takie sposoby 
dające w efekcie cztery zupełnie różne w swojej 
charakterystyce typy marek: opartą na percepcji 
odbiorcy, opartą na reakcji emocjonalnej, opartą na więzi 
społecznej, opartą na idei kulturowej. Książka zawiera 
najnowsze wyniki badań naukowych i wiele 
praktycznych przykładów kreowania marki.  

 

 

 
 
 
 
 
 

Nareszcie skoncentrowani : innowacyjny program 
leczenia ADHD / James Greenblatt, Bill Gottlieb ; 
tłumaczenie Agnieszka Kasprzyk. - Kraków : 
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiello ńskiego, 2019. 

w 62420 
To doskonała pozycja dla rodziców, nauczycieli                 
i terapeutów dzieci z ADHD. Opracowany przez Jamesa 
Greenblatta terapeutyczny Plan Plus-Minus łączy 
leczenie farmakologiczne z naturalnymi sposobami, co 
pozwala ograniczyć objawy ADHD: nadaktywność, 
deficyt uwagi, impulsywność czy skłonność do irytacji.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Ostatnie dziecko lasu / Richard Louv. - Warszawa : 
Mamania - Grupa Wydawnicza Relacja, 2016. 

w 62421 
W przeciągu ostatnich kilku dziesięcioleci radykalnie 
zmienił się sposób rozumienia i doświadczania przyrody 
przez dzieci. Dzieciaki są dziś świadome globalnych 
zagrożeń dla środowiska naturalnego, ale ich fizyczny 
kontakt i intymna relacja z przyrodą powoli odchodzą     
w zapomnienie. Choć z badań wynika, że kontakt            
z przyrodą wspomaga leczenie ADHD, poprawia 
koncentrację i koordynację ruchową, regeneruje umysł    
i ciało, na całym świecie – nie tylko w krajach 
rozwiniętych – wzrasta liczba osób, których kontakt         
z naturą ograniczony jest do minimum. „Ostatnie dziecko 
lasu” to książka, która radykalnie zmienia sposób 
myślenia o przyszłości – naszej i naszych dzieci. 
Richard Louv nie zachęca do powrotu do leśnej chaty, 
ale pokazuje, jak pogodzić wyzwania współczesnego 
świata z jego nowoczesnymi technologiami                      
z nienadążającymi za nimi potrzebami ludzkiego 
organizmu. 

 
 
 
 
 
 
 

Pierwsza pomoc dla uczniów z dysortografi ą : 
zestaw ćwiczeń dla dzieci z nasilonymi trudno ściami 
w nauce pisowni polskiej : [ró żnicowanie głosek 
nosowych ą, ę oraz poł ączeń om, on, em, en] / 
Joanna Baran. - Gda ńsk : Wydawnictwo Harmonia, 
2011. 

w 62422 
Zeszyt ten został przygotowany dla uczniów klas 
trzecich lub wyższych, którzy mają problemy                   
z różnicowaniem głosek nosowych ą, ę oraz połączeń 
om, on, em, en. Ćwiczenia w nim zawarte polegają 
między innymi na dzieleniu wyrazów na sylaby oraz 
łączeniu sylab w wyrazy. Na końcu znajdują się krótkie 
dyktanda. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Podró ż ludzi Ksi ęgi / Olga Tokarczuk. - Kraków : 
Wydawnictwo Literackie, 2019. 

w 62423 
Francja, rok 1685. Król Słońce ustanawia katolicyzm 
jedynym legalnym wyznaniem. Grupy hugenotów 
przemierzają kraj, by dotrzeć na północ, gdzie mają 
nadzieję znaleźć nową ojczyznę. Z okien karety banitom 
przygląda się grupa nietypowych podróżnych, 
zmierzających na południe. Porzucona przez 
narzeczonego kurtyzana Weronika, Markiz parający się 
alchemią, twardo stąpający po ziemi bogacz de Berle 
oraz Gauche – niemy woźnica z nieodstępującym go 
żółtym psem. Każde z nich opuściło Paryż z innego 
powodu. Ta podróż, momentami wręcz awanturnicza, 
może odmienić nie tylko ich losy, ale również dzieje całej 
ludzkości. Oto w Pirenejach, ku którym zmierzają,          
w trudno dostępnym górskim wąwozie, w murach 
małego klasztoru od wieków ukryta jest Księga. Teraz 
ma szansę zaważyć na przyszłości świata. Tylko czy 
świat jest gotowy na to, by Księga została odnaleziona? 

 
 
 
 
 
 
 
 

Prawie nic : Józef Czapski : biografia malarza / Er ic 
Karpeles ; przeło żył Marek Fedyszak. - Warszawa : 
Oficyna Literacka Noir sur Blanc, copyright 2019. 

w 62424 
Józef Czapski – żołnierz, postać publiczna, świadek 
historii, pamiętnikarz, pisarz i malarz. Jego życie objęło 
niemal cały wiek dwudziesty. W czasie Rewolucji był 
studentem w Petersburgu, w szalonych latach 
dwudziestych – malarzem w Paryżu. Jako polski oficer 
rezerwy wróciwszy do ojczyzny walczył z Niemcami na 
początku II wojny światowej, przez Sowietów został 
wzięty do niewoli i cudem ocalał z masakry tysięcy jego 
towarzyszy broni. Potem nie wrócił do Polski, pracował 
w powojennym Paryżu, zdając relacje z tragicznego 
położenia swojego kraju niszczonego przez totalitarny 
ustrój. Wydane tuż po wojnie, choć mniej znane, 
wspomnienia Czapskiego z sowieckiego obozu Na 
nieludzkiej ziemi, wyprzedzają Archipelag Gułag 
Sołżenicyna o ćwierć wieku. Czapski narzucił sobie 
również ścisłą dyscyplinę jako malarz – twórczość ta 
nadawała   sens   jego   życiu   i    przez   dziesięciolecia  

                                                                      zajmował się nią codziennie. 



Public relations : wizerunek, reputacja, to żsamość / 
Wojciech Budzy ński. - Warszawa : Wydawnictwo 
Poltext, 2018. 

w 62425 
Książka zawiera usystematyzowaną wiedzę w dziedzinie 
PR i praktyczne rady, jak organizować działalność PR-
owską, od czego zacząć, jak opracować program 
budowania wizerunku firmy czy wdrożyć system 
identyfikacji wizualnej. Wiele miejsca poświęcono 
zasadom współpracy z mediami. Przedstawiono wiele 
aktualnych przykładów radzenia sobie z trudnymi 
pytaniami dziennikarzy, zwłaszcza w sytuacjach 
kryzysowych. Ponadto autor omawia także 
przygotowanie i rozpowszechnianie wydawnictw 
firmowych, organizację imprez, zawieranie umów 
sponsorskich oraz prowadzenie działalności 
lobbingowej. Wykorzystanie w książce schematów           
i rysunków pomaga w szybkim zrozumieniu                     
i opanowaniu najważniejszych technik i metod PR w celu 
ich wdrożenia w praktyce. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Rodzeństwo : jak wspiera ć relacje swoich dzieci / 
Małgorzata Sta ńczyk. - Warszawa : Mamania, 
copyright 2019. 

w 62426 
Im więcej dzieci w rodzinie, tym więcej radości, ale             
i hałasu, skomplikowanych sytuacji oraz wyzwań. Jak 
poukładać relacje, aby każdy czuł się ważny                     
i potrzebny? Co wspiera więzi między dziećmi, a co je 
narusza? Po co dzieciom konflikty i jak im w nich 
towarzyszyć? Małgorzata Stańczyk w swojej książce 
pomaga przeprowadzić całą rodzinę przez niełatwą 
czasem sytuację pojawienia się w rodzinie kolejnego 
dziecka. Napisana z szacunkiem dla odmienności 
każdego członka rodziny książka pokazuje, jak 
wzmacniać każde z dzieci tak, aby miało przestrzeń na 
własny rozwój. Autorka nie zapomina również                 
o rodzicach, pokazując im, jak mogą zadbać o siebie, 
aby mogli być oparciem dla swoich dzieci i czerpać 
satysfakcję z rodzicielstwa. Uspokaja w obliczu 
niepokojów i pomaga nabrać zaufania do swoich 
rodzicielskich kompetencji. 

 



Samorz ąd terytorialny / Bogdan Dolnicki. - 
Warszawa : Wolters Kluwer, 2019. 

w 62427 
W podręczniku szczegółowo omówiono zagadnienia 
organizacji i funkcjonowania samorządu terytorialnego   
w Polsce, z uwzględnieniem przemian ustrojowych          
i funkcjonalnych, którym on stale podlega, w tym m.in: 
pojęcie i funkcje samorządu terytorialnego, struktura        
i organizacja gminy, ustrój powiatu oraz miasta na 
prawach powiatu, struktura organizacyjna województwa 
samorządowego, formy współdziałania jednostek 
samorządu terytorialnego, zadania samorządu 
terytorialnego, akta prawa miejscowego, dochody oraz 
mienie jednostek samorządu terytorialnego, 
ograniczenia antykorupcyjne dotyczące funkcjonariuszy 
samorządowych, nadzór nad samorządem terytorialnym. 
Dodatkowo uwzględniono aktualne zagadnienia 
dotyczące dostępu do informacji publicznej, 
obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej, odwołania 
wójta przed upływem kadencji, przyjmowania                  
i   rozpatrywania   petycji,   transmitowania   i  utrwalania  

                                                               obrad za pomocą urządzeń rejestrujących. 
 
 
 
 
 

 
Samorz ąd terytorialny w systemie administracji 
publicznej / Robert Gawłowski, Paweł Machalski, 
Krzysztof Makowski. - Warszawa : CeDeWu, 2019. 

w 62428 
W ciągu ostatnich kilkunastu lat sektor publiczny, w tym 
samorząd terytorialny, przechodzi zasadnicze 
przeobrażenia. W ich wyniku tradycyjnie rozumiana 
administracja publiczna, kojarzona głównie z naukami 
prawnymi, staje się także ważną dziedziną dla 
ekonomistów, specjalistów od zarządzania, a także        
politologów i socjologów. Tym samym do sektora 
publicznego przenikają rozwiązania, które oparte są na 
negocjacjach, aktywnym udziale społeczności lokalnych, 
nowych modelach instytucjonalnych realizacji zadań 
publicznych. Zarządzanie sieciowe, administracja 
responsywna, partycypacja społeczna, współtworzenie 
usług publicznych to tylko pewne z pojęć, które na trwałe 
wpisały się w debatę nad administracją publiczną. 
Celem książki jest przedstawienie uwarunkowań 
organizacyjno-prawnych, ale i funkcjonowania jednostek 
samorządu    terytorialnego    w    nowej    rzeczywistości  

                                                              społeczno-gospodarczej.  



Smart Hand Model : diagnoza i terapia r ęki u dzieci / 
Klaudia Piotrowska-Madej, Agnieszka Żychowicz. - 
Gdańska : Grupa Wydawnicza Harmonia - 
Wydawnictwo Harmonia, 2019. 

w 62429 
Książka jest kierowana do terapeutów zajęciowych, 
nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, 
pedagogów specjalnych, fizjoterapeutów, terapeutów SI 
oraz studentów tych kierunków, a także do rodziców 
dzieci z trudnościami w zakresie małej motoryki. Autorki 
przedstawiły holistyczny model postępowania 
diagnostyczno-terapeutycznego Smart hand model 
(SHM). Pierwsza część publikacji prezentuje założenia 
teoretyczne prowadzenia terapii ręki łączące podejście    
i wiedzę pedagogiczną oraz fizjoterapeutyczną. Druga 
część zawiera opis stworzonego modelu, a także bogato 
ilustrowane zestawy ćwiczeń z zakresu stabilizacji 
posturalnej, percepcji czuciowej i wzrokowej, koordynacji 
bilateralnej, manipulacji, kształtowania chwytu oraz 
grafomotoryczne. Ostatnią część książki stanowią karty 
diagnostyczne  oraz   karty   ćwiczeń   do  wykorzystania  

                                                              podczas prowadzenia terapii. 
 
 
 
 
 
 

Socjologia ciała / Chris Shilling. - Warszawa : 
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019. 

w 62430 
Starałem się opisać i czerpać z wielu istniejących już 
prac po to, aby zasugerować, jak może wyglądać zarys 
podejścia do ludzkiego ucieleśnienia, który socjologowie 
mogliby skutecznie wykorzystywać w przyszłych 
badaniach dotyczących ciała. Ciało jest w bardzo istotny 
sposób wplątane w kwestie tożsamości, tworzenia           
i podtrzymywania społecznych nierówności oraz 
formowania się i rozwoju społeczeństw. Temat ten jest 
dla socjologów zbyt istotny, by mieli go pozostawić 
naukom przyrodniczym. 

                                                                     Chris Shilling 

 
 
 
 
 



Trudne sytuacje w klasie szkolnej : identyfikacja, 
propozycje rozwi ązań / Aneta Paszkiewicz. - 
Warszawa : Difin, 2019. 

w 62431 
Publikacja ma na celu wskazanie trudności, jakie mogą 
pojawić się na gruncie klasy szkolnej oraz sposobów 
działań, jakie mogą podjąć nauczyciele w celu ich 
wyeliminowania. Omówiono w niej zagadnienia 
związane m.in. z : niezdyscyplinowaną klasą, agresją        
i przemocą w klasie, niską motywacją do nauki, 
niepowodzeniami w szkole, wagarami, mobbingiem 
elektronicznym oraz z uczniami różniącymi się kulturowo 
i językowo. Adresatami książki są wychowawcy, 
nauczyciele, studenci pedagogiki i psychologii, tj. osoby, 
którym zależy na dobrym funkcjonowaniu grupy 
społecznej, jaką jest klasa szkolna. Można w niej 
znaleźć wiele wskazówek, w jaki sposób polepszyć 
atmosferę panującą w klasie szkolnej, eliminować 
pojawiające się w niej trudności. Publikacja może być 
ponadto wykorzystana jako literatura uzupełniająca do 
wykładów z zakresu pedagogiki czy teorii wychowania. 

 
 
 
 
 
 

 
W co si ę bawi ć? / Odeta Moro. - Warszawa : 
Edipresse Polska, cop. 2017. 

w 62432 
Odeta Moro pomaga rodzicom przekonać dzieci, że bez 
smartfona też się można świetnie bawić. Na przykład 
grając w gumę, zbijaka czy bierki. Jej poradnik to nie 
tylko katalog gier i zabaw z dzieciństwa, ale i praktyczny 
poradnik, jak się w to bawić. Plus wywiady z fajnymi 
rodzicami, którzy wracają w nich do swojego 
dzieciństwa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



W pułapce my śli - dla nastolatków : jak skutecznie 
poradzi ć sobie z depresj ą, stresem i l ękiem / Louise 
Hayes, Ann Bailey, Joseph Ciarrochi. - Sopot : 
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2019. 

w 62433 
To wyczerpujący poradnik, który został skierowany do 
młodych ludzi. Wyróżnia go lekki i bezpośredni język,      
a zawarte w nim przykłady, wskazówki i ćwiczenia 
odpowiadają problemom i wyzwaniom, przed jakimi stają 
młodzi ludzie. W pułapce myśli dla nastolatków rozwija 
umiejętności potrzebne do radzenia sobie z trudnymi, 
czasem wręcz przytłaczającymi emocjami: stresem, 
brakiem wiary w siebie, wstydem, gniewem czy lękiem. 
Książka daje młodym ludziom jasny przekaz, że nie są   
w swoich uczuciach osamotnieni, a porady w niej 
zawarte pomagają przejść ten trudny etap życia             
z podniesioną głową. Terapia akceptacji                          
i zaangażowania, na której założeniach opiera się ta 
książka, uczy, jak zamiast koncentrować się na 
niepowodzeniach, problemach okresu dorastania czy 
codziennych zmaganiach, być bardziej uważnym, 
rozpoznawać  swoje myśli  i  uczucia, akceptować siebie  

                                                               i swoje emocje oraz rozwiązywać problemy.  
 

 

 

 

Więź daje sił ę : emocjonalne bezpiecze ństwo na 
dobry pocz ątek / Evelin Kirkilionis. - Warszawa : 
Mamania, 2016. 

w 62434 
Marzeniem wszystkich rodziców jest wychowanie dzieci 
na szczęśliwe, samodzielne i pewne siebie osoby, 
zadowolone ze swojego życia i zdolne do miłości. 
Książka Więź daje siłę pokazuje, że najlepszą drogą do 
osiągnięcia tego celu jest udana relacja rodziców           
z dzieckiem. Wbrew powszechnym przekonaniom, 
fizyczny dystans i przedwczesne usamodzielnianie 
wcale nie wspierają samodzielności dziecka. Udaną 
więź buduje bliskość i właściwe odpowiadanie na 
sygnały dziecka. Doktor biologii i badaczka rozwoju 
człowieka Evelin Kirkilionis twierdzi, że rodzice są 
ewolucyjnie wyposażeni w „intuicyjny program 
rodzicielski", który idealnie współgra z biologicznymi 
potrzebami dziecka. Jego odczytanie zakłócają jednak 
sprzeczne przekazy dotyczące opieki nad dzieckiem, 
brak wsparcia ze strony otoczenia czy stres. Książka 
przedstawia klucz do zrozumienia potrzeb małego 
dziecka  i  pomaga  rodzicom  zbudować   z   nim  trwałą 

                                                               i ufną więź od samego początku. 
 



Zaburzenia emocjonalne i behawioralne u dzieci / 
pod redakcj ą Tomasza Wola ńczyka - Warszawa : 
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2015. 

w 62435 
Autorzy zapoznają pediatrów i lekarzy rodzinnych           
z najczęstszymi zaburzeniami emocjonalnymi                  
i behawioralnymi u dzieci i młodzieży. W Polsce             
w związku ze zmianami w funkcjonowaniu rodziny              
i zmianami w systemie szkolnym częstość zaburzeń 
emocjonalnych wydaje się wzrastać. Lekarz tej 
specjalności powinien postawić wstępne rozpoznanie, 
przeprowadzić diagnostykę różnicową i podjąć decyzję 
co do dalszego leczenia lub skierować pacjenta do 
specjalisty.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaburzenia u dzieci i młodzie ży : co obci ąża nasze 
dzieci i jak mo żemy im pomóc / Michael Schulte-
Markwort. - Słupsk ; Warszawa : Wydawnictwo 
Dobra Literatura - Grupa Wydawnicza Literatura 
Inspiruje, 2019. 

w 62436 
Naszym dzieciom powodzi się lepiej niż jakiemukolwiek 
pokoleniu wcześniej, a mimo to ich troski są ogromne. 
Znany psychiatra dzieci i młodzieży, profesor Michael 
Schulte-Markwort, z empatią przedstawia perspektywę 
dzieci i zrozumiale wyjaśnia, jak kompetentnie                  
i troskliwie towarzyszyć im w życiu. Zwraca się do 
rodziców, wychowawców, nauczycieli i wszystkich osób 
mających do czynienia zarówno z najmłodszymi, jak        
i nastolatkami. Porusza szeroko zakrojone tematy – od 
zagadnień związanych z korzystaniem z komputerów, 
przez terapie dzieci po lęk przed rozwodem rodziców, 
fobie, natręctwa i ataki wściekłości.  

 

 

 

 



Zarządzanie siln ą mark ą / red. Nauk. Marzanna K. 
Witek-Hajduk. - [Warszawa] : Wydawnictwo 
Nieoczywiste - imprint GAB Media, copyright 2019. 

w 62437 
Znaczenie marki jako składnika wartości niematerialnych 
i prawnych różnych instytucji – nie tylko przedsiębiorstw, 
ale także m.in. pośredników handlowych, klubów 
sportowych, organizacji non profit, szkół wyższych – 
wciąż rośnie. Marka staje się też ważnym narzędziem 
konkurowania miast, regionów czy krajów. Skutkuje to 
wzrostem zainteresowania tematem kształtowania 
strategii dla danej marki, ukierunkowanej na tworzenie     
i utrzymywanie jej kapitału, siły i wartości.  Celem książki 
jest analiza wybranych czynników determinujących 
rozwój marek oraz strategie markowe, a także 
charakterystyka różnych aspektów zarządzania marką, 
w tym planowania i realizacji strategii marki i portfela 
marek instytucji, oraz identyfikacja atrybutów silnej 
marki.  

 

 

 

 

 

 

w – ksi ążka dost ępna w wypo życzalni 

cz – ksi ążka dost ępna w czytelni 

 
Opisy zostały zaczerpni ęte ze wst ępów ksi ążek oraz z opisów wydawców. 

 
 
 
 
Żródło opisów i zdj ęć okładek: 
 
https://bonito.pl/ 
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