
100 pomysłów, jak dobrze zarz ądzać klas ą / 
Alain Corneloup ; przekład Katarzyna Panfil. - 
Gdańsk : Harmonia Universalis - Grupa 
Wydawnicza Harmonia, 2018.  
 

W   61866 
 

Poradnik skierowany do nauczycieli przedszkoli i 
szkół podstawowych, którzy napotykają problemy 
w zarządzaniu klasą – zarówno do dydaktyków 
początkujących, jak i bardziej doświadczonych, 
zmagających się z określonymi trudnościami w 
pracy. Każdy z przedstawionych tu pomysłów 
stanowi rezultat wielu lat pracy w nauczaniu, każdy 
z nich został poddany obserwacji i weryfikacji przez 
autora bądź też przez nauczycieli kształconych pod 
jego kierunkiem. Jak zarządzać klasą? Jak 
dostosować się do szkolnego środowiska? Czy 
wszystkie czynniki mające wpływ na 
funkcjonowanie klasy są równie ważne? Na te 
pytania i wiele innych niniejsza książka wskazuje 
odpowiedzi w formie rzeczowych, funkcjonalnych 
pomysłów, które skłaniają czytelnika do refleksji 
nad jego własną praktyką. 
 

 
 
 
 
 
 

Jak pomaga ć (a nie szkodzi ć) uczniom 
ocenianiem szkolnym / Bolesław Niemierko. - 
Sopot : Smak Słowa, 2018. 
 

W 61932 
 

Ocenianie osiągnięć uczniów jest najtrudniejszym 
zadaniem nauczyciela. Oczekiwania co do jakości 
oceniania w szkole są bardzo wysokie. Uczniowie, 
ich rodzice, władze szkolne i opinia publiczna chcą 
wierzyć, że nauczyciel uznaje wartość wszystkich 
swoich obowiązków, potrafi zdobyć pełną 
informację o wynikach nauczania i skutecznie 
unika jakichkolwiek uprzedzeń wobec uczniów. 
Niełatwo sprostać tym oczekiwaniom. Ocena 
szkolna powinna być jednoznaczna dla wszystkich 
jej odbiorców. Wielu uczniów potrzebuje sukcesów 
i zachęt, które mogłyby w nich obudzić 
zainteresowanie przedmiotem. Ocena, jak wiedzą 
nauczyciele, pełni dla nich funkcję głównego 
motywatora. Oceniając osiągnięcia uczniów, 
nauczyciel ocenia zarazem swoją pracę. Autor 
wciąga czytelnika w dyskusję edukacyjną, która 
dotyczy wpływu nauczyciela na ucznia. Ocenianie 
daje szansę wzmocnienia tego wpływu, ale by to  

                                                                       uzyskać, trzeba wiedzy i doświadczenia.  
 
 



Sztuka oceniania : motywowanie uczniów do 
rozwoju / Bo żena Kubiczek. - Opole : 
Wydawnictwo Nowik, 2018. 
 

W 61948 
 

Ocenianie to fundamentalne narzędzie motywacji w 
procesie uczenia się ucznia. Jeśli spełnić ma swoją 
diagnostyczną i kształtującą funkcję i przyczynić 
się do pełnego wykorzystania i rozwoju potencjału 
każdego ucznia, musi być prowadzone z 
uwzględnieniem prawidłowości, które mu 
towarzyszą. Od nauczyciela zależy, jakie funkcje 
będzie spełniać w procesie edukacji szkolnej, czy 
stanie się narzędziem służącym głównie 
klasyfikacji ucznia i uczyć go będzie strategii 
przetrwania czy wzbudzać będzie motywację 
wewnętrzną, wyrażającą się w gotowości ucznia do 
poznawania siebie i swoich możliwości, 
samodzielnego planowania ich rozwoju i 
ponoszenia za ten rozwój odpowiedzialności. 
Ocenianie to zadanie niełatwe. Stawia przed 
nauczycielem szereg trudności, dylematów i 
wyzwań.  

 
 
 
 
 
 
 

Kręć się, biegaj, baw si ę z nami : zestaw kart do 
terapii integracji sensorycznej / Marta Baj-
Lieder, Agnieszka Borowska-Kociemba. - 
Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2016. 
 

W 61884 
 

Jest to pomoc dla wszystkich terapeutów integracji 
sensorycznej. W publikacji znajdują się karty ze 
zdjęciami i rysunkami najczęściej 
wykorzystywanych w terapii sprzętów oraz opisy 
możliwości ich użycia na zajęciach. Przedstawione 
materiały idealnie nadają się do terapii dzieci z 
zaburzeniami rozwojowymi. Różnorodne 
zastosowanie kart nie tylko wzbogaci zajęcia 
terapeutyczne, ale również ułatwi komunikację z 
dziećmi. 
 
 
 
 
 



Łamanie j ęzyka dla lektora i laika czyli Tre ści 
wierszowane mniej lub bardziej połamane / 
rymami opowiedział Piotr Kostecki. - Gda ńsk : 
Wydawnictwo Harmonia, 2017. 
 

W 61886 
 

Publikacja składa się z 53 wierszy – łamańców 
językowych oraz 4 płyt CD z nagraniami tekstów w 
dwóch wersjach: jako standardowe nagrania 
lektorskie oraz nagrania zawierające przerwy. 
Książka zawiera także praktyczne porady 
dotyczące ćwiczeń z tego typu tekstami oraz 
odautorskie komentarze do niektórych utworów 
zawierające wyjaśnienia zagadnień będących 
osnową treści. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Choroba : instrukcja zachowa ń / Diana Aksami, 
Ewelina Młynarczyk-Karabin. - Warszawa : PWN 
Wydawnictwo Szkolne, copyright 2017.  
 

W 61940 
 

Publikacja zawiera instrukcje w formie tekstu 
łatwego do czytania oraz zdjęcia dotyczące: 
• rozpoznawania pierwszych objawów choroby 
• przestrzegania zasad higieny podczas kataru, 
kaszlu 
• przyjmowania leków, a także sposobów 
zapobiegania chorobie. 
Celem publikacji jest pomoc uczniom w 
zwiększeniu ich samodzielności. Proponujemy 
następującą formę pracy z materiałami: 
• wprowadzenie - nauczyciel omawia instrukcje z 
uczniem w szkole. 
• ćwiczenie - uczeń stara się stosować instrukcje w 
naturalnych sytuacjach, z pomocą nauczyciela lub 
rodzica. 
• wdrożenie - uczeń samodzielnie wykonuje 
określone czynności, z pomocą instrukcji. 
 

 
 
 
 
 



Dobre maniery : instrukcja zachowa ń / Diana 
Aksamit, Ewelina Młynarczyk-Karabin. - 
Warszawa : PWN Wydawnictwo Szkolne, 
copyright 2017. 
 

W 61942 
 

Publikacja zawiera instrukcje w formie tekstu 
łatwego do czytania oraz odpowiadające im zdjęcia 
dotyczące powitań, pożegnań, zwrotów 
grzecznościowych, zachowań wobec innych osób. 
Treści zawarte w książeczce - instrukcje oraz 
zdjęcia - zostały opracowane i dobrane z 
uwzględnieniem możliwości i potrzeb dzieci. 
Publikacja może być wykorzystywana jako pomoc 
dla dziecka w czynnościach dnia codziennego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Nagłe zdarzenia : instrukcja zachowa ń / Diana 
Aksami, Ewelina Młynarczyk-Karabin. - 
Warszawa : PWN Wydawnictwo Szkolne, 
copyright 2017.  
 

W 61941 
 

Publikacja zawiera instrukcje w formie tekstu 
łatwego do czytania oraz odpowiadające im zdjęcia 
dotyczące zachowań w niebezpiecznych 
sytuacjach, udzielania pierwszej pomocy, 
ewakuacji, numerów alarmowych. Treści zawarte w 
książeczce - instrukcje oraz zdjęcia - zostały 
opracowane i dobrane z uwzględnieniem 
możliwości i potrzeb dzieci. Publikacja może być 
wykorzystywana jako pomoc dla dziecka w 
czynnościach dnia codziennego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Jak sobie radzi ć z uczuciami : pozna ć i 
zrozumie ć uczucia : poradnik pozytywny / 
Izabela Fornalik, Katarzyna Pachniewska, 
Joanna Płuska. - Warszawa : PWN 
Wydawnictwo Szkolne, copyright 2018. 
 

W 61943 
 

Poradnik jest przeznaczony dla osób z 
niepełnosprawnością intelektualną i spektrum 
autyzmu. Zawiera 14 sposobów radzenia sobie z 
emocjami, podzielonych na ćwiczenia. Ćwiczenia 
prezentowane są przez bohaterów - Olę i Jacka, 
którzy już wiedzą, jak opanować swoje reakcje, 
rozluźnić ciało i po chwili wzburzenia znowu 
poczuć się dobrze i spokojnie. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Uczucia w nas i w relacjach ze światem : 
pozna ć i zrozumie ć uczucia : historyjki 
społeczne / Izabela Fornalik, Katarzyna 
Pachniewska, Joanna Płuska. - Warszawa : 
PWN Wydawnictwo Szkolne, copyright 2018. 
 

W 61944 
 

Materiały przeznaczone przede wszystkim dla osób 
z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum 
autyzmu. Zestaw historyjek społecznych to 30 
ilustrowanych tekstów dotyczących kwestii 
związanych z życiem uczuciowym człowieka. 
Każda historyjka zawiera podstawową wiedzę na 
temat danego uczucia, sposobów jego 
rozpoznawania oraz radzenia sobie z uczuciami. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Bezpiecze ństwo na drodze : instrukcja 
zachowa ń / Diana Aksami, Ewelina Młynarczyk-
Karabin. - Warszawa : PWN Wydawnictwo 
Szkolne, copyright 2017. 
 

W 61939 
 

Publikacja zawiera instrukcje w formie tekstu 
łatwego do czytania oraz zdjęcia przedstawiające 
krok po kroku prawidłowe zachowania podczas 
przejścia przez ulicę na przejściu dla pieszych z 
sygnalizacją świetlną oraz bez niej, jazdy na 
rowerze i poruszania się pieszo. Treści zawarte w 
książeczce - instrukcje oraz zdjęcia - zostały 
opracowane i dobrane z uwzględnieniem 
możliwości i potrzeb dzieci. Publikacja może być 
wykorzystywana jako pomoc dla dziecka w 
czynnościach dnia codziennego. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
10 minut uwa żności : jak pomóc dzieciom 
radzi ć sobie ze stresem i strachem / Goldie 
Hawn, Wendy Holden ; [przekł. Michał Lipa]. - 
Warszawa : MT Biznes, 2013. 
 

w   61865 
 

Niestety – dziś nasze dzieci są przytłoczone, 
zestresowane i nadmiernie pobudzone. Wiele z 
nich zmaga się z depresją i innymi problemami 
psychicznymi. Potrzeba rozwiązań umożliwiających 
jednoczesne Założona przez autorkę książki 
fundacja Hawn Foundation opracowała program 
MindUP realizowany przez nauczycieli z całego 
świata, który służy przekazywaniu dzieciom wiedzy 
na temat funkcjonowania mózgu oraz tego, jak 
myśli i uczucia wpływają na zachowanie. Książka 
„10 minut uważności” jest równie praktyczna, jak 
inspirująca. Stanowi odzwierciedlenie niezwykłego 
sukcesu programu MindUP, który promuje proste 
techniki, takie jak świadome oddychanie, 
odczuwanie i myślenie, w łatwych krokach 
pokazuje rodzicom i dzieciom, jak skupiać się na 
wdzięczności, uprzejmości i optymizmie w celu 
poprawy relacji międzyludzkich, pokazuje, jak 
zwiększyć wydajność dzięki lepszej koncentracji  

oraz prowadzić zdrowe emocjonalnie, szczęśliwe życie! 
 



 
Jak wychowa ć szczęśliw ą i pewn ą siebie 
dziewczynk ę : 100 porad / Elisabeth Hartley-
Brewer ; [tł. Robert Wali ś]. - Warszawa : 
Wydawnictwo K. E. Liber, 2007. 
 

w   61867 
 

Pewna siebie córka to marzenie każdego rodzica. 
Pewność siebie to przepustka do szczęśliwszego i 
pełniejszego życia oraz gwarancja sukcesów na 
polu nauki, zabawy, miłości i komunikacji 
międzyludzkiej. Poziom pewności siebie zmienia 
się na różnych etapach życia dziewczynki. Rodzice 
mogą pomóc swojemu dziecku, jeśli zrozumieją, 
kiedy należy się spodziewać trudniejszych 
okresów. W tym praktycznym i mądrym poradniku 
Elizabeth Hartley-Brewer pokazuje rodzicom, jak 
zrozumieć wyzwania i możliwości stojące przed 
dziewczynkami w dzisiejszym świecie, pomagać im 
rozwijać wewnętrzną siłę niezbędną do radzenia 
sobie z wymaganiami w szkole, życiu towarzyskim i 
społecznym, panować nad ich zachowaniem w 
sposób rozwijający w nich pewność siebie, z 
wyczuciem reagować na problemy oraz wspierać w 
nauce samodyscypliny umożliwiającej osiąganie  

                                                                       życiowych celów. 
 
 
 
 

Jak wychowa ć szczęśliwego i pewnego siebie 
chłopca : 100 porad / Elisabeth Hartley-Brewer ; 
[tł. Robert Wali ś]. - Warszawa : Wydawnictwo K. 
E. Liber, 2007. 
 

w   61868 
 

Pewny siebie syn to marzenie każdego rodzica. 
Pewność siebie to przepustka do szczęśliwszego i 
pełniejszego życia oraz gwarancja sukcesów na 
polu nauki, zabawy, miłości i komunikacji 
międzyludzkiej. Poziom pewności siebie zmienia 
się na różnych etapach życia chłopca. Rodzice 
mogą pomóc swojemu dziecku, jeśli zrozumieją, 
kiedy należy się spodziewać trudniejszych 
okresów. W tym praktycznym i mądrym poradniku 
Elizabeth Hartley-Brewer pokazuje rodzicom, jak 
zrozumieć wyzwania i możliwości stojące przed 
chłopcami w dzisiejszym świecie, pomagać im  
rozwijać wewnętrzną siłę niezbędną do radzenia 
sobie z presją grupy rówieśniczej, panować nad ich 
zachowaniem w sposób rozwijający w nich 
pewność siebie, z wyczuciem reagować na 
problemy oraz wspierać w nauce samodyscypliny 
umożliwiającej osiąganie życiowych celów. 

 
 
 



Czy mam depresj ę i co mog ę na to poradzi ć? : 
poradnik dla nastolatków / Shirley Reynolds i 
Monika Parkinson ; przeło żyła Gra żyna 
Chamielec. - Wydanie I. - Pozna ń : Dom 
Wydawniczy REBIS, 2018. 
 

W 61926 
 

Rozmowy o depresji nie przychodzą łatwo, 
zwłaszcza młodym ludziom. Warto więc, żebyś 
wiedział, że nie jesteś z tym problemem sam. Może 
cię to zaskoczy, ale szacuje się, że z różnymi 
formami przygnębienia i utrzymującego się 
pogorszenia nastroju boryka się około 10% 
nastolatków. Są jednak sprawdzone sposoby, z 
których możesz skorzystać, by poczuć się lepiej. 
Niniejszy poradnik powstał z myślą o was, młodych 
ludziach, i został napisany tak, by w zajmujący i 
przystępny sposób odpowiedzieć na wasze 
pytania. Treść opiera się na aktualnych badaniach i 
najlepszych praktykach leczenia. W książce 
znajdziesz historie osób, z którymi możesz się 
utożsamić, pomocne na co dzień, interaktywne 
ćwiczenia, wskazówki, dokąd się zwrócić po 
dodatkowe wsparcie. Jeśli czujesz się 
przygnębiony, nasza książka wprowadzi cię w 
podstawowe pojęcia związane z depresją i pomoże  

                                                                       ci rozpocząć proces zdrowienia 
 
 
 

13 rzeczy, których nie robi ą silni psychicznie 
rodzice : jak wychowywa ć dzieci, aby wyrosły 
na szcz ęśliwych i spełnionych dorosłych/ Amy 
Morin ; przeło żył Piotr Cie ślak. - Łód ź: 
Galaktyka, copyright 2017. 
 

W 61946 
 

Nie dajesz dziecku popełniać błędów? Pozwalasz, 
by dziecko tobą rządziło? W rodzicielstwie 
kierujesz się poczuciem winy? Jeśli tak, nie jesteś 
w tym osamotniony. Każdy rodzic chce zapewnić 
dziecku jak najlepszą i najbezpieczniejszą 
przyszłość. Ale w dzisiejszym świecie wielu 
rodziców idzie o krok za daleko, wychodząc z 
mylnego przekonania, że tylko próbując uchronić 
dzieci od krzywdy i rzeczywistości, można dać im 
największą szansę na udane życie. Autorka 
pokazuje, jak nie należy postępować – przedstawia 
niezdrowe sposoby myślenia, zachowania i 
uczucia utrudniające dorosłym wychowywanie 
silnych psychicznie dzieci. Autorka przedstawia 
opisy przypadków, praktyczne porady, konkretne 
strategie i sprawdzone ćwiczenia, które pomagają 
dziecku w każdym.  

 
  



Akademia wychowania : dowiedz si ę, jak 
pokona ć wszystkie problemy wychowawcze i 
zapewni ć dziecku wła ściwy rozwój / Michał 
Kędzierski. - Warszawa : Buchmann - Grupa 
Wydawnicza Foksal, copyright 2018. 
 

W 61922 
 

Poradnik dla rodziców niesfornych dzieci. Mówili ci, 
że dzieci to najlepsze, co ci się w życiu zdarzy. Że 
nic nie daje takiej satysfakcji, jak bycie rodzicem. 
Nie to, żeby kłamali… ale jakoś zapomnieli 
wspomnieć, że choć droższe niż życie, dzieci 
potrafią czasem zaleźć za skórę. Jeśli czujesz, że 
rodzicielstwo cię przerasta, nie panikuj i nie kupuj 
biletu w jedną stronę, by uciec na koniec świata. 
Michał Kędzierski udowadnia, że nawet niesforne 
pociechy tak naprawdę da się okiełznać! Prosto, 
praktycznie i z pełnym zrozumieniem dla 
wszystkich trudów rodzicielskiego życia. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Dzieci przedwcze śnie urodzone : mo żliwo ści 
wsparcia i pomocy / pod redakcj ą Małgorzaty 
Wójtowicz-Szefler. - Warszawa : Difin, 2018. 
 

W 61928 
 

Książka stanowi przewodnik we wspomaganiu 
rozwoju dziecka urodzonego przedwcześnie – od 
momentu przyjścia na świat do rozpoczęcia nauki 
w szkole. Poruszane w niej tematy dotyczą 
zagadnień, o których mówi się zbyt rzadko po 
opuszczeniu przez wcześniaka szpitala. 

Książka może być przydatna dla opiekunów 
małego dziecka, rodziców, osób pracujących w 
ośrodkach pomocy rodzinie, poradniach 
specjalistycznych, żłobkach, przedszkolach czy 
szkołach. 

 
 
 
 



12 ważnych opowie ści : polscy autorzy o 
warto ściach / ilustrowała El żbieta Kidacka. - 
Poznań : Publicat, 2017. 
 

W 61869 
 

Ważne słowa: miłość, odpowiedzialność, 
uczciwość, szczęście, samodyscyplina, piękno, 
sprawiedliwość, przyjaźń, odwaga, dobroć, 
szacunek, mądrość. Znakomici autorzy napisali 
niebanalną, bez nadęcia i patosu, niezwykle ciepłą 
książkę dla dzieci o ważnych sprawach. Wszystkie 
historyjki opatrzone są urokliwymi, pełnymi detali 
ilustracjami. To doskonała pomoc dla rodziców, 
nauczycieli, którzy na co dzień spotykają się z 
mnóstwem pytań swoich podopiecznych. Czasami 
dzięki zabawnej opowieści trudne sprawy stają się 
proste i zrozumiałe. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
Kłopoty Tymona : historyjki społeczne o tym, 
jak si ę zachowa ć w ró żnych sytuacjach życia 
codziennego / Magdalena Gut. - Gda ńsk : 
Wydawnictwo Harmonia - Grupa Wydawnicza 
Harmonia, 2018. 
 

W 61934 
 

Kłopoty Tymona to publikacja skierowana zarówno 
do rodziców, jak i nauczycieli oraz terapeutów 
pracujących z osobami z zaburzeniami ze 
spektrum autyzmu. Może być również 
wykorzystana na zajęciach z dziećmi prawidłowo 
rozwijającymi się na lekcjach o prawidłowym 
zachowaniu. Ma pomóc w dostrzeganiu błędów i 
wzbudzić refleksję, jak powinno się zachowywać, 
by ich uniknąć. Historyjki można podzielić na trzy 
kategorie – dom, szkołę i miasto. W każdej części 
znajduje się siedem opowiadań, w których tytułowy 
Tymon popełnił błąd mający swoje konsekwencje w 
reakcji otoczenia. Zadaniem dziecka 
zapoznającego się z tekstem jest odpowiedzenie 
na pytania sprawdzające zrozumienie tekstu i 
sprawdzające zrozumienie sytuacji. Dzieci 
odpowiadają na pytanie, jak Tymon mógł postąpić, 
by uniknąć kłopotów. Na koniec zapoznają się z 

przykładowym rozwiązaniem i porównują je ze swoją odpowiedzią. 
 
 
 



Patrz mi w oczy : moje życie z zespołem 
Aspergera / John Elder Robison ; [przedm. 
Augusten Burroughs] ; przeł. Jarek Szubrycht. - 
Warszawa : Wydawnictwo Linia, 2013.  
 

W 61938 
 

U J.E. Robisona w wieku dorosłym zdiagnozowano 
zespół Aspergera. Jego biografia to gorzka, ale 
również zabawna historia człowieka, który ze 
swoich słabości potrafił uczynić ogromne zalety. 
Młodość autora przypadła na lata 60-te. Po 
wyrzuceniu ze studiów związał się ze znanymi 
grupami muzycznymi, dla których tworzył efekty 
dźwiękowe i wizualne. Na sprzęcie, który tworzył 
Robison grali Judas Priest, Talking Heads, Blondie. 
Przez jakiś czas związał się z firmą Microvision 
tworzącą pierwsze gry telewizyjne. Obecnie 
prowadzi firmę zajmującą się renowacją 
samochodów. Jego opowieść, to historia 
człowieka, który mimo problemów ze społecznym 
przystosowaniem, potrafił skoncentrować się na 
swojej pasji i dzielić ją z innymi. Pozwala też 
czytelnikowi zrozumieć świat osób komunikujących 
się w nieco odmienny sposób. 

 
 
 

 
Edukacja zdrowotna z elementami teorii 
wychowania : przewodnik dydaktyczny / 
redakcja naukowa Paweł Chru ściel, Wiesław 
Ciechaniewicz. - Warszawa : PZWL 
Wydawnictwo Lekarskie, 2018. 
 

W 61929 
 

Zdrowie i z nim związana edukacja zdrowotna jest 
współcześnie przedmiotem zainteresowania nie 
tylko medycyny, ale również przedstawicieli nauk 
społecznych, tj. pedagogika, psychologia i 
socjologia. Niebywałą zaletą proponowanej pozycji 
jest połączenie zagadnień edukacji zdrowotnej z 
teorią wychowania. Tematy opracowano w sposób 
skondensowany i schematyczny, przy zachowaniu 
zasady przejrzystości, co umożliwi studentom 
systematyczne przygotowywanie się do zajęć. 
Dodatkową zaletą niniejszego opracowania jest 
możliwość wykorzystania zawartych w nim treści w 
sposób aktywizujący wychowanków i 
edukowanych. Na końcu każdego rozdziału 
zamieszczono pytania sprawdzające zakres 
opanowania przez czytelnika prezentowanych 
treści.  

 
 
 
 



Debiutant czy ekspert? : indentyfikacja i 
samoocena uzdolnie ń uczniów / Janina 
Uszyńska-Jarmoc, Beata Kunat. - Kraków : 
Oficyna Wydawnicza Impuls, 2018. 
 

W 61927 
 

Pakiet narzędzi, który zaprezentowano w tej 
książce, umożliwia ocenę i samoocenę poziomu 
uzdolnień uczniów. Składa się on z 13 odrębnych 
Skal Identyfikacji Uzdolnień – SIU oraz 
odpowiadających im Skal Samooceny Uzdolnień – 
SSU. Zastosowanie tych narzędzi może ułatwić 
proces rozpoznawania wewnętrznych zasobów 
uczniów niezbędnych do dobrego funkcjonowania 
w życiu szkolnym i poza nim. Wykorzystanie 
proponowanego pakietu skal może ułatwić 
poznanie obrazu różnic indywidualnych w zakresie 
poziomu uzdolnień w określonej grupie uczniów, 
rozpoznanie mocnych i słabych stron ucznia oraz 
stworzenie indywidualnego, niepowtarzalnego dla 
niego profilu uzdolnień. 
 
 
 

 
 
 
 

Wybrane narz ędzia do programu 
psychostymulacji dzieci w wieku 
przedszkolnym z deficytami i zaburzeniami 
rozwoju / Anna Franczyk, Katarzyna Krajewska. 
- Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2017. 
 

W 61951 
 

Integralną częścią pracy terapeutycznej jest 
postawienie diagnozy, która stanowi bazę danych o 
tym, co dziecko lubi robić, jakie czynności dają mu 
radość, co potrafi, a co może sprawiać mu 
trudność. Diagnozowanie umiejętności i możliwości 
dziecka powinno odbywać się przede wszystkim 
poprzez zabawę. Dzięki różnym formom i rodzajom 
zabaw mamy szansę zbliżenia się do dziecka, 
stworzenia mu poczucia bezpieczeństwa, 
pozyskania jego zaufania i dostrzeżenia jego tzw. 
punktów pozytywnych. Możemy również poznać 
najskrytsze tajniki dziecięcej psychiki – ukryte lęki, 
trudności, budzące się zdolności, zainteresowania, 
bazę wszelkich jego możliwości. W niniejszej 
książce przedstawiono przykładowe zabawy i karty 
pracy do wykorzystania w procesie diagnozowania. 
Opracowane przez autorki propozycje mogą być 
zastosowane w różnorodnych sytuacjach, w  

                                                                       zależności od inwencji nauczyciela terapeuty.  
 
 



Jak zerwa ć ze swoim smartfonem / Catherine 
Price ; z j ęzyka angielskiego przeło żyła 
Katarzyna Ró życka. - Katowice : Wydawnictwo 
Sonia Draga, 2018. 
 

W 61933 
 

Książka ta jest niezbędnym, odmieniającym życie 
przewodnikiem dla każdego posiadacza smartfona 
Dzisiaj większości z nas trudno zjeść posiłek, a 
nawet przejechać kilka pięter windą bez 
wyciągania telefonu. Jednak najnowsze badania 
dowodzą, że spędzanie zbyt długiego czasu z 
komórką w ręce wpływa na zdolność tworzenia 
nowych wspomnień, kontemplacji, skupienia i 
przyswajania czytanych treści. Jednocześnie 
hormony wydzielane na dźwięk dzwonka telefonu 
lub wibracji podwyższają poziom naszego stresu i 
są oznaką uzależnienia. Autor analizuje wpływ 
bezustannego korzystania ze smartfonów na 
mózg, ciało, relacje oraz po prostu społeczeństwo. 
Następnie przeprowadza czytelnika przez okres 
„zerwania”, pomagając wyznaczyć cele i priorytety, 
zrobić porządek w aplikacjach, ograniczyć ilość     
e-maili i odpocząć od technologii. Pokazuje, jak  

                                                                       stworzyć nowy, zdrowszy związek z telefonem. 
 
 
 
 

Diady, kliki, gangi : młodzie ż nieprzystosowana 
społecznie w perspektywie współczesnej 
pedagogiki resocjalizacyjnej / Krzysztof 
Sawicki. - Kraków : Oficyna Wydawnicza 
"Impuls", 2018. 
 

w   61853 
 

Gdzie należy poszukiwać utopii dla młodzieży 
społecznie nieprzystosowanej, obszarów 
umożliwiających im samorealizację? Na jakich 
elementach ekosystemu należy opierać 
resocjalizacyjne praxis służące minimalizacji 
ryzyka powrotu do antyspołecznej przeszłości? 
Jakie działania należy podejmować, aby 
postulowane modele przestały być utopią zgodnie 
z potocznym jej znaczeniem, czyli miejscem 
(przestrzenią), które nie istnieje? Odpowiedzi na te 
oraz inne pytania dotyczące dystopii i utopii 
młodości w kontekście nieprzystosowania 
społecznego poszukiwano, konstruując założenia 
projektu badawczego, studiując literaturę 
przedmiotu oraz analizując zebrany materiał 
badawczy.  

 

  



Codzienny czas w szkole : fenomenograficzne 
studium do świadcze ń nauczycieli / Alicja 
Korzeniecka-Bondar. - Kraków : Oficyna 
Wydawnicza "Impuls", 2018. 
 

W   61874 
 

Książka jest o tym, jak nauczyciele doświadczają 
codziennego czasu w szkole. Przedstawia 
wielowymiarowość codziennego czasu szkolnego 
nauczycieli – to, jak postrzegają tempo, planowanie 
i kontrolę czasu w szkole oraz jego urozmaicenie i 
wypełnienie. Pokazuje aktywności, którymi 
wypełniają poszczególne dni, oraz emocje i 
refleksje rodzące się w związku z ich 
wykonywaniem. Ponadto opisuje nauczycielskie 
postrzeganie siebie w szkolnym świecie życia 
codziennego. Kwestie te zostały zaprezentowane 
w kontekście problematyki czasu społecznego i 
jego współczesnych przemian. Ukazując ten 
szeroki kontekst, kierowałam się stwierdzeniem 
socjolog czasu Elżbiety Tarkowskiej, że większość 
zjawisk zachodzących w społeczeństwie ma 
wymiar temporalny, a pojawienie się nowych 
fenomenów pociąga za sobą zmiany w podejściu 
do czasu, przekształcając czasową organizację  

                                                                       życia codziennego. 
 
 
 

Chybotliwa łód ź : losy wychowanków placówek 
opieku ńczo-wychowawczych : analiza 
socjologiczna / Agnieszka Golczy ńska-
Grondas. - Łód ź : Wydawnictwo Uniwersytetu 
Łódzkiego, 2016. 
 

W   61872 
 

Książka dotyczy losów dorosłych osób, które w 
latach 1970-1990 były wychowankami placówek 
opiekuńczo-wychowawczych, przede wszystkim 
domów dziecka. Autorka charakteryzuje w układzie 
chronologicznym kolejne fazy życia narratorów 
wraz z uwarunkowaniami tych faz oraz ukazuje 
zróżnicowanie przebiegu biografii badanych w 
okresie dorosłości. Udowadnia przy tym, że dość 
powszechne przekonanie o klęsce życiowej 
stanowiącej nieuchronny efekt instytucjonalizacji w 
dzieciństwie, nie jest prawdziwe. Opracowanie 
osadzone jest w tradycjach socjologii jakościowej w 
szczególności socjologii biografistycznej. W jego 
zakończeniu zamieszczono rekomendacje dla 
instytucji polityki społecznej i organizacji 
pozarządowych.  
 

 
 
 



Psychologia l ęku przed przyszło ścią / Zbigniew 
Zaleski. - Warszawa : Difin, 2018. 
 

W 61945 
 

Narastające zagrożenia w skali makro (polityczne, 
ekologiczne, terroryzm) i w otoczeniu osobistym 
wywołują niepokój o własną przyszłość (o status, 
pracę, powodzenie, szczęście osobiste). Autor 
naświetla naturę tego niepokoju, gdy człowiek 
uświadamia sobie niepewność przyszłości na 
różnych polach życia. Pokazuje, na czym on 
polega, co go wywołuje, jak wpływa na 
funkcjonowanie w życiu zawodowym i osobistym. 
Wskazuje na sposoby radzenia sobie z tym 
kłopotliwym stanem emocjonalnym. Sugeruje 
pozytywne aspekty tego lęku, gdy ma on 
odpowiednie nasilenie, aby zapobiegać 
(prewencja) niekorzystnym zdarzeniom w 
przyszłości. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Strategiczne zarz ądzanie zasobami ludzkimi : 
studium systemu / Hubert Witczak. - Warszawa 
: Wydawnictwo Naukowe PWN, copyright 2017. 
 

Cz 61947  
 

Przedmiotem studium są: całość Strategicznego 
Zarządzania Zasobami Ludzkimi (SZZL) w 
dowolnych systemach z udziałem ludzi, zwłaszcza 
w przedsiębiorstwach; najwyższy poziom struktury 
wewnętrznej SZZL; jego rola w otoczeniu. Książka 
jest próbą syntezy wiedzy o kształtowaniu SZZL na 
poziomie między zarządzaniem politycznym a 
taktycznym i operacyjnym. Twierdzenia zawarte w 
publikacji są dedykowane wszystkim 
zainteresowanym specjalistom branżowym, w tym 
naukowcom i studentom. Szerzej pojęte nauki o 
zarządzaniu i nauki o ekonomii odkryją tu istotne 
wskazania teoretyczne i metodologiczne. Nie 
zawiodą się też wybitni praktycy społeczno-
gospodarczy – przedsiębiorcy, główni przywódcy i 
liderzy oraz sztabowcy najwyższych szczebli – 
znajdując odniesienia dla rozwiązywania swoich 
szczególnie złożonych 

 
 
 



Transport : nowe wyzwania / redakcja naukowa: 
Krystyna Wojewódzka-Król, El żbieta Załoga. - 
Wydanie 6. - Warszawa : Wydawnictwo 
Naukowe PWN, copyright 2016. 
 

Cz 61949 
 

Aktualna, kompleksowa wiedza ekonomiczna o 
transporcie w Polsce i Unii Europejskiej. Nowe 
wydanie kompendium wiedzy o transporcie 
dostosowane do nowych wyzwań, takich jak 
globalizacja i regionalizacja, innowacyjność i 
zrównoważony rozwój, obejmuje najnowsze 
problemy i tendencje w transporcie polskim i Unii 
Europejskiej. Książka łączy wiele walorów: 
uniwersalność i kompleksowość, aktualność i 
walory aplikacyjne, wysoki poziom merytoryczny. 
Podręcznik polecamy zarówno studentom 
studiującym transport, logistykę czy ekonomię, jak i 
praktykom – pracownikom przedsiębiorstw 
transportowych, spedytorom i operatorom 
logistycznym, ekonomistom i inżynierom, 
pracownikom administracji centralnej i 
samorządowej. 
 

 
 
 
 

 
Logistyka i transport w uj ęciu systemowym / 
Zdzisław Kordel, Andrzej Kuriata. - Warszawa : 
CeDeWu, 2018. 
 

W 61935 
 

Do rąk Czytelników trafia interesujące 
opracowanie, które prezentuje szereg problemów 
związanych z teoretycznymi zagadnieniami 
logistyki oraz możliwościami zastosowania takich 
rozwiązań teoretycznych w praktycznej działalności 
gospodarczej. Przedstawia także charakterystykę 
transportu samochodowego, który w zdecydowanej 
większości realizuje przewozy ładunków we 
współczesnych łańcuchach dostaw. Zakres 
publikacji ma charakter zarówno teoretyczny, jak i 
aplikacyjny. Jest przystępny dla każdego 
Czytelnika zainteresowanego tą problematyką. 
Stąd też może mieć zastosowanie zarówno wśród 
teoretyków, praktyków gospodarczych, jak również 
może stanowić materiał dydaktyczny dla studentów 
studiów licencjackich, magisterskich, 
doktoranckich, a także studiów podyplomowych. 
 
 

 
 
 



Czesław Miłosz : los / Tomasz Garbol. - Łód ź : 
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018. 
 

W 61924 
 

EGZYSTENCJA I LITERATURA to seria 
poświęcona wybitnym polskim pisarzom - ich 
twórczości ujmowanej przez nich samych i 
interpretowanej przez krytyków jako projekt 
egzystencjalny. 
Miłosz w tej książce to ktoś, kto ma bardzo silne 
poczucie szczególności własnego losu, ale 
zarazem doświadcza go jako tajemniczej zagadki, 
zmuszającej do niekończącej się walki o siebie i 
sens własnego istnienia. Wprowadzając Czytelnika 
w świat Miłosza, Tomasz Garbol tropi tę 
zasadniczą sprzeczność, powraca ona bowiem na 
różnych poziomach myśli poety i zapisanego w 
jego twórczości doświadczenia. Miłosz z jednej 
strony afirmuje życie, a z drugiej wyczuwa ukrytą 
pod powierzchnią świata grozę pustki. Jest 
zafascynowany historią i historycznością ludzkiej 
egzystencji, ale też przerażony okropnością XX-
wiecznych doświadczeń. Odsłaniając te paradoksy, 
Tomasz Garbol przybliża zasadniczą treść 
myślenia poety o sobie samym i o świecie, w 
którym przyszło mu żyć.  

 
 

 
Witkacy : etyka / Agnieszka Kałowska. - Łód ź : 
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016. 
 

W 61950 
 

Dzięki publikacji Czytelnik przeżyje nowe spotkanie 
z Witkacym: ujrzy go jako rozmówcę i teoretyka 
rozmowy; podważającego religię poszukiwacza 
Absolutu; obywatela podbitego państwa 
pozującego do zdjęć w stroju kolonialisty, 
człowieka współczującego cierpiącej musze i psom 
na łańcuchach, o krok od konwersji na buddyzm. 
Najważniejsze problemy etyczne dwudziestego 
wieku – dialog, stosunek do religii, kolonializm, 
ekologia, wielokulturowość – znajdują odbicie w 
biografii i twórczości Stanisława Ignacego 
Witkiewicza: nie tylko w powieściach i dramatach, 
ale i w listach, komentarzach, tekstach 
publicystycznych. Autorka podejmuje temat 
dotychczas niezbadany: rekonstruuje poglądy 
etyczne artysty, wnikliwie śledząc ich rozwój, 
złożoność, ukazując źródła i artystyczne 
konsekwencje. Wydobywa szczeliny między 
deklaracjami a poglądami wynikającymi z tekstów, 
sytuuje na tle najważniejszych twórców epoki, 
pokazuje dramatyczne zwroty, a wreszcie i to, że 

etyka Witkacego rodziła się w dialogu z Innymi – i tylko dzięki sztuce ich głosy mogły 
wybrzmieć. 
 



Bandyci z Armii Krajowej : ile jest prawdy w 
czarnej legendzie polskiego podziemia? / 
Wojciech Lada. - Kraków : Znak Horyzont - 
Spoleczny Instytut Wydawniczy Znak, 2018 .  
 

W 61923 
 

Mieli Bronić Polski. A Bronili swoich interesów. 
Poznaj prawdziwą historię tych, którzy źle 
zrozumieli słowo Ojczyzna. Prawda nie zawsze jest 
wygodna. Armia Krajowa zapisała wspaniałą kartę 
w historii Polski. Ale jak w życiu – także w AK były 
czarne owce. Antysemici. Zdrajcy. Mordercy. 
Zwyrodnialcy. Złodzieje. Duzi chłopcy, którzy 
chcieli pobawić się w wojnę. Zabijać i zarobić. 
Ale bandyci nie byli bezkarni. Nawet gdy Państwo 
nie istniało, działały podziemne sądy. Wykonywano 
wyroki. Likwidowano konfidentów. Armia Krajowa 
czyściła swoje szeregi ze zdrajców. Czasem 
oznaczało to śmierć niewinnych osób. Gdzie 
jednak kończy się patriotyzm, a zaczyna zwyczajny 
bandytyzm? Wojciech Lada po raz kolejny 
podejmuje kontrowersyjny temat i podąża tropem 
bandytyzmu w Armii Krajowej.  
 

  
 
 
 

 
Holokaust : nowa historia / Laurence Rees ; 
przeło żył Łukasz Praski. - Warszawa : 
Prószy ński i S-ka - Prószy ński Media, 2018. 
 

W 61931 
 

Jak i dlaczego zostało wymordowanych niemal 
sześć milionów Żydów przy użyciu przemysłowych 
metod, pod nadzorem aparatu państwowego 
Trzeciej Rzeszy? Po setkach rozmów z ocalałymi z 
Zagłady, z jej sprawcami i naocznymi świadkami, 
przeprowadzonych w ciągu dwudziestu pięciu lat, 
Laurence Rees łączy w książce ich świadectwa, w 
większości nigdy niepublikowane, z najnowszymi 
ustaleniami historyków, tworząc chronologiczną 
opowieść o największej zbrodni popełnionej w XX 
wieku w Europie. Dowodzi, że choć fundamentem 
ideologii nazistowskiej była nienawiść do Żydów, to 
nie sposób zrozumieć ich tragedii w oderwaniu od 
hitlerowskich planów systematycznej likwidacji 
milionów innych ludzi: niepełnosprawnych fizycznie 
i intelektualnie, komunistów, Romów, Polaków, 
Rosjan..  
 
 
 



Historia powszechna : staro żytno ść / Adam 
Ziółkowski. - Wydanie 1., 3 dodruk. - Warszawa 
: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 2014. 
 

Cz 61930 
 

Nowoczesna synteza historii starożytnej oparta na 
najnowszych wynikach badań. Paralelny i jednolity 
wykład obejmujący Europę, basen Morza 
Śródziemnego, Egipt oraz Bliski i Środkowy 
Wschód. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
Angielski dla zaawansowanych nie gryzie! / 
[autorzy Marcin Frankiewicz, Eliza Grendel, 
Kevin Hadley]. - Warszawa : Wydawnictwo 
Edgard, 2014. 
 

W 61870 
 

Kompleksowy trening słownictwa, rozumienia ze 
słuchu i gramatyki. Kurs przeznaczony jest dla 
osób, które opanowały język angielski na poziomie 
średnio zaawansowanym (C1-C2). Jest idealną 
pomocą dla uczniów, studentów i wszystkich 
przygotowujących się do egzaminów językowych 
CAE i CPE. Książka opiera się na unikalnej 
metodzie aktywnej nauki, która dzięki licznym 
ćwiczeniom leksykalnym trenuje wszystkie cztery 
kompetencje językowe: słownictwo, trudniejsze 
konstrukcje gramatyczne, czytanie i rozumienie ze 
słuchu. W 17 rozdziałach znajdziesz ciekawe 
teksty pisane przez angielskiego native speakera, 
zaawansowane zagadnienia gramatyczne, liczne 
ćwiczenia i testy, ciekawostki o kulturze 
anglosaskiej, a także informacje o niuansach 
języka angielskiego, takie jak: różnice między 

odmianą brytyjską a amerykańską czy językiem formalnym i nieformalnym. Dla ułatwienia nauki 
na końcu każdego rozdziału umieszczono praktyczny słowniczek. Do kursu dołączono płytę CD, 
na której znajdziesz 130 min nagrań w wykonaniu profesjonalnych lektorów (Brytyjczyka i 
Amerykanina). 



Metodyka nauczania j ęzyka niemieckiego : 
podr ęcznik dla studentów germanistyki i 
początkuj ących nauczycieli / Zofia Chłopek. - 
Wydanie I. - Warszawa : Wydawnictwo 
Naukowe PWN, 2018. 
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Praktyczny i interaktywny podręcznik 
przygotowujący do nauczania języka niemieckiego. 
Niezbędnik dla początkujących nauczycieli oraz 
studentów germanistyki lub lingwistyki stosowanej, 
do wykorzystania na ćwiczeniach z metodyki. 
Główną ideą książki jest zgromadzenie w jednym 
miejscu wiadomości na temat najważniejszych 
problemów, z którymi styka się nauczyciel. 
Publikacja łączy rozmaite perspektywy 
metodologiczne i dyscyplinarne: językoznawczą, 
psychologiczną, dydaktyki i komunikacji, 
przyswajania języka. Książka zawiera podstawowe 
informacje z zakresu glottodydaktyki, ale też skupia 
się na indywidualnych doświadczeniach zdobytych 
w trakcie uczenia się i nauczania języków obcych.  
 
 

 
 
 
 
 
 

Adobe Flash Professional CS6/CS6 PL 
Professional / [tł. Irmina Lubowiecka]. - Gliwice 
: Wydawnictwo Helion, cop. 2013.   
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Oficjalna wiedza na temat Adobe Flash CS6!  

Adobe Flash to technologia, która tchnęła życie w 
strony internetowe. Adobe Flash CS6 to kolejna 
odsłona genialnego narzędzia pozwalającego 
tworzyć animacje, aplikacje i strony internetowe 
wyjątkowo atrakcyjne zarówno pod kątem 
wizualnym, jak i dźwiękowym. Niniejsza książka 
należy do bestsellerowej serii podręczników na 
temat oprogramowania firmy Adobe. Starannie 
wybrany zespół specjalistów z Adobe Creative 
Team dostarczy Ci wiedzy najwyższej jakości. 
Każda strona tej książki zawiera ogromną dawkę 
informacji podanych w przystępny sposób. Sięgnij 
po tę książkę i zdobądź: podstawowe wiadomości 
o Flashu, wiedzę na temat osi czasu i klatek 
kluczowych, umiejętność tworzenia i edytowania 
symboli, wiadomości na temat wykorzystania filtrów 
do tworzenia zaawansowanych efektów 
specjalnych.  



Adobe Premiere Pro CC / Maxim Jago ; 
[tłumaczenie Maksymilian Gutowski]. - Gliwice : 
Wydawnictwo Helion, copyright 2016.  
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Adobe Premiere Pro CC jest doskonałym 
narzędziem do edycji filmów, cenionym zarówno 
przez amatorów, jak i profesjonalnych 
montażystów. Ten wydajny i precyzyjny program 
obsługuje szeroki zakres formatów wideo oraz 
umożliwia szybką i prawdziwie kreatywną pracę. 
Zapewnia też szeroką gamę niepowtarzalnych 
narzędzi, dzięki którym użytkownicy Premiere 
mogą tworzyć dzieła najwyższej klasy. W tym 
podręczniku znajdziesz między innymi: krótkie 
wprowadzenie do pracy z Premiere i opis 
elementów jego interfejsu, podstawy edycji filmów, 
sposoby dodawania przejść i korzystania ze 
znaczników, techniki edycji, miksowania i 
dopracowywania dźwięku, omówienie 
zaawansowanych efektów wideo oraz technik 
kompozytowania, metody zarządzania projektem, 
eksportowania i importowania klatek, klipów i  

                                                                       sekwencji. 

 

 

 

 

 

Gantry : tworzenie szablonów dla Joomla! / 
Sławomir Pieszczek. - Gliwice : Wydawnictwo 
Helion, copyright 2017. 
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Joomla! jest dziś jednym z najpopularniejszych na 
świecie systemów zarządzania treścią. Napędza 
ogromną liczbę rozmaitych serwisów WWW, 
począwszy od prostych stron osobistych, a 
skończywszy na rozbudowanych aplikacjach 
korporacyjnych. System zawdzięcza to prostocie 
konfiguracji i używania, lecz również 
przeogromnym możliwościom dostosowania 
wyglądu serwisów do indywidualnych potrzeb 
użytkownika. Takie efekty można osiągnąć dzięki 
zastosowaniu szablonów. Ta książka praktycznie i 
w przystępny sposób pokaże Ci, jak krok po kroku 
budować własne szablony za pomocą 
frameworków Gantry 4 i Gantry 5.  

 
 
 
 

 



Inkscape : zaawansowane funkcje programu / 
Krzysztof Cie śla. - Gliwice : Wydawnictwo 
Helion, cop. 2013. 
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Wykorzystaj Inkscape do granic możliwości! 
Zaawansowana obróbka grafiki wektorowej w tym 
programie jest samą przyjemnością, szczególnie 
jeśli opanowałeś już podstawowe funkcje. Jeśli 
chcesz poszerzyć horyzonty o wiedzę tajemną, 
zarezerwowaną dla profesjonalistów, i nie 
wystarcza Ci umiejętność stworzenia prostego 
wykresu czy schematu, to książka dla Ciebie! W tej 
książce znajdziesz opis trudniejszych zagadnień 
związanych z pracą w Inkscape oraz przydatnych 
rozszerzeń, które ułatwią Ci tę pracę. Dzięki niej 
zrozumiesz, na czym polega wektoryzacja grafik 
bitmapowych. Dowiesz się, jak stworzyć 
skomplikowany diagram czy kompletne logo. 
Poznasz najważniejsze elementy języka SVG - 
odpowiedzialne za efekty wizualne, kolorystykę, 
przycinanie, maskowanie czy filtrowanie - i 
nauczysz się wykorzystywać je w swoich 

projektach. Autor wprowadzi Cię także w świat bardziej złożonych funkcji programu i języka 
SVG.  

 
 
 
 

 
Joomla! 3.x : praktyczny kurs / Sławomir 
Pieszczek. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, 
copyright 2016. 
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Joomla! to jeden z najpopularniejszych i najszybciej 
rozwijających się systemów zarządzania treścią na 
świecie. Umożliwia tworzenie dynamicznych 
serwisów WWW oraz ich łatwą edycję, aktualizację 
i rozbudowę — i to bez konieczności posiadania 
specjalistycznej wiedzy programistycznej. 
Tworzenie i edycja treści w serwisie powstałym na 
podstawie CMS Joomla! odbywa się za pomocą 
łatwego w obsłudze interfejsu użytkownika 
(prostego edytora online i panelu 
administracyjnego). Joomla! 3.x. Praktyczny kurs! 
To książka napisana językiem zrozumiałym także 
dla osób niezwiązanych z informatyką. Dzięki niej 
poznasz podstawy pracy z systemem Joomla! bez 
zbędnego teoretyzowania, w serii praktycznych, 
jasno opisanych ćwiczeń. 

 
 

 
 



Joomla! / Ric Shreves ; [tł. Tomasz Walczak]. - 
Wydanie 2. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, 
copyright 2014. 
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Joomla! to nowoczesny i popularny system 
zarządzania treścią. Joomla! charakteryzuje się 
wyjątkowo prostym sposobem instalacji i konfiguracji 
oraz przyjazną obsługą. Duże możliwości i darmowy 
dostęp sprawiły, że jest to dziś lider wśród CMS-ów. 
Książka ta należy do popularnej i cenionej serii 
„Biblia”, charakteryzującej się profesjonalnym i 
kompleksowym podejściem do wybranego 
zagadnienia. W tym podręczniku znajdziesz 
omówienie wszystkich aspektów związanych z 
pracą w systemie Joomla!, takich jak instalacja, 
konfiguracja, zapewnienie bezpieczeństwa i wiele 
innych. Dowiesz się ponadto, jakie wymagania musi 
spełniać serwer, jak zarządzać użytkownikami oraz 
jak zbudować strukturę strony wraz z zawartością. 
Kolejne rozdziały zawierają obszerną wiedzę na 
temat dodatków oraz modułów, dzięki którym da się 
rozszerzać możliwości systemu. Niniejsze wydanie 
zostało uzupełnione o zmiany wprowadzone w 

wersji 3.0. Niezbędne kompendium ka żdego administratora systemu Joomla!  

 

 

 

Joomla! / Jennifer Marriott, Elin Waring ; [tł. 
Piotr Pilch]. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, 
cop. 2012. 
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Joomla! to system CMS tak prosty w instalacji, że 
praktycznie każdy może go zainstalować. Potem 
jest już tylko łatwiej. Niezliczona ilość dodatków 
rozszerzających jego funkcjonalność, szeroki 
wachlarz "skórek" pozwalających na dostosowanie 
wyglądu i ogromna oraz chętna do pomocy 
społeczność to tylko niektóre z atutów systemu.Ten 
unikalny podręcznik poprowadzi Cię za rękę przez 
proces instalacji oraz konfiguracji tego CMS-a. 
Zobaczysz, jak zarządzać treścią, dodawać nowe 
rozszerzenia oraz skonfigurować witrynę tak, żeby 
spełniała Twoje oczekiwania. W trakcie lektury 
przekonasz się, że Joomla! sprawdzi się doskonale 
i jako zwykła strona internetowa, i jako platforma 
do handlu lub zarządzania relacjami z klientami 
(CRM). Dzięki tej książce staniesz się 
zaawansowanym użytkownikiem, przed którym 
Joomla! nie będzie miała żadnych tajemnic! 

 



Kompendium DTP : Adobe Photoshop, 
Illustrator, InDesign i Acrobat w praktyce / 
Paweł Zakrzewski. - Wydanie 3. - Gliwice : 
Wydawnictwo Helion, copyright 2015. 
 

W 61860 
 

Poznaj cztery potężne filary nowoczesnego DTP w 
pakiecie Adobe CC: Photoshop, Illustrator, 
InDesign i Aprobat. Trzecie wydanie tej znakomitej, 
cieszącej się sporym wzięciem książki pozwoli Ci 
poznać najważniejsze zagadnienia związane z 
codzienną pracą operatora DTP lub grafika 
komputerowego. Dowiesz się stąd, jak używać w 
praktyce narzędzi DTP z pakietu programów Adobe 
Creative Cloud. Odkryjesz tajniki edycji i korekcji 
zdjęć, tworzenia obiektów wektorowych, 
stosowania kolorów i efektów specjalnych w taki 
sposób, by Twoje dokumenty doskonale wyglądały. 
W najnowszym wydaniu autor uwzględnił 
nowoczesne techniki pracy, najlepsze narzędzia i 
możliwości programów, ulepszone mechanizmy 
retuszu, a także specyfikę pracy w chmurze. Jeśli 
fascynuje Cię świat DTP, koniecznie musisz mieć 
tę książkę! 

 

 

 

 

 

WordPress i Joomla! : zabezpieczanie i 
ratowanie stron WWW / Paweł Frankowski. - 
Gliwice : Wydawnictwo Helion, copyright 2017. 
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Odkryj techniki zabezpieczania i ochrony serwisów 
WWW! Jeśli jesteś twórcą witryn WWW lub osobą 
administrującą serwisami działającymi w oparciu o 
WordPress oraz Joomla! i leży Ci na sercu 
bezpieczeństwo Twoich stron, sięgnij po tę 
książkę. Dowiesz się dzięki niej, co należy zrobić, 
aby Twoje serwisy były właściwie chronione, 
zapoznasz się z rodzajami zagrożeń i metodami 
zabezpieczania się przed nimi, nauczysz się 
korzystać z narzędzi, które ułatwiają wykonywanie 
związanych z tym czynności, przekonasz się, jak 
ważne jest regularne tworzenie kopii zapasowych, 
oraz poznasz sposób szybkiego przywracania 
serwisów do działania. Nauczysz się także 
ograniczać zbędny ruch na stronie i przenosić ją 
pomiędzy serwerami oraz otrzymasz garść 
przydatnych informacji prawnych. 

 
 

 



Minecraft : kreatywna nauka i zabawa : odkryj 
świat ukochanej gry twoich uczniów i 
wykorzystaj jego potencjał na zaj ęciach! : gotowe 
scenariusze zaj ęć, kompletny poradnik gracza, 
nauka przez zabaw ę / Katarzyna Czekaj-Kotynia, 
Bartosz Danowski. - Gliwice : Wydawnictwo 
Helion, copyright 2016. 
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Odkryj świat ukochanej gry Twoich uczniów i 
wykorzystaj jego potencjał na zajęciach! Gotowe 
scenariusze zajęć lekcyjnych. Kompletny poradnik 
gracza. Nauka przez zabawę. Minecraft to kraina, w 
której ogromna liczba dzieci spędza mnóstwo czasu. 
Ta gra komputerowa wyróżnia się spośród innych, 
niezbyt wymagających intelektualnie gier — otóż w 
Minecrafcie to użytkownik decyduje o kierunku 
rozwoju akcji, a jego wybory determinują przebieg 
gry. Gracz musi się tu wykazać najróżniejszymi 
umiejętnościami i kompetencjami: od przewidywania 
konsekwencji swoich posunięć i szacowania ryzyka, 
przez zdobywanie potrzebnych zasobów, aż po 
przeliczanie parametrów do konstruowania narzędzi 
czy całych budynków. Te właściwości gry oraz jej 

popularność już jakiś czas temu zainteresowały pedagogów, którzy zaczęli używać Minecrafta 
w ramach nauczania wielu przedmiotów szkolnych. Sprawdź, jak realizować z jej pomocą 
podstawę programową. Zorientuj się w możliwościach, technikach i trikach tego niebanalnego 
świata.  

 
 
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 opisów wydawców. 
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