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 Współczesne problemy resocjalizacji : w stronę integracji teorii z praktyką / pod redakcją 

naukową Wiesława Ambrozika i Marka Konopczyńskiego. - Kraków : Impuls, 2022. 

Wokół polskiego systemu profilaktyki społecznej i resocjalizacji narosło 

wiele mitów, nieporozumień i przekłamań. Narosło też wiele emocji. 

Źródłem większości z nich są medialnie rozpowszechniane poglądy 

osób nie mających ani wiedzy ani kompetencji w opisywanym 

przedmiocie, a wypowiadających się z głębokim przekonaniem 

własnych i jedynych racji. To właśnie przez medialne wypowiedzi 

wspomnianych "specjalistów" ukształtowane zostały poglądy zwykłych 

"zjadaczy chleba", obrócone w społeczne emocje. Owe, najczęściej 

negatywne emocje stają się ostatnio niestety coraz częściej 

politycznym pretekstem do tworzenia rozwiązań formalnoprawnych 

regulujących sferę działalności resocjalizacyjnej. Można nawet odnieść 

wrażenie, że niektóre media sprzyjające władzy, celowo prowadzą 

politykę medialną, która ma za zadanie stymulowanie kierunku 

zaostrzania kar i wykluczania osób podlegających penalizacji. 

 

cz 62843 

 

Terapia interdyscyplinarna : wybrane problemy / pod redakcją naukową Joanny Skibskiej. - 

Wydanie I.  - Kraków : Impuls, 2020. 

Książka jest skierowana do szerokiego grona czytelników związanych ze 

środowiskiem naukowym oraz z praktyką pedagogiczną – nauczycieli              

i specjalistów zajmujących się terapią dziecka, studentów kierunków 

pedagogicznych, którzy są zainteresowani problematyką 

interdyscyplinarnej terapii, oraz rodziców dzieci wymagających 

kompleksowego wsparcia.  Zainteresowania naukowo-badawcze 

koncentrują się na edukacji wczesnoszkolnej, edukacji dziecka ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przestrzeni szkoły 

ogólnodostępnej i integracyjnej, pracy z dzieckiem z trudnościami                  

w uczeniu się, procesie diagnozy i terapii oraz wykorzystaniu różnych 

metod w pracy terapeutycznej z dzieckiem z deficytami rozwojowymi.       

W publikacjach zajmuje się specyfiką funkcjonowania dzieci                                  

z trudnościami w uczeniu się w młodszym wieku szkolnym oraz 

możliwościami wsparcia ich rozwoju poprzez podejmowanie 

skutecznych działań edukacyjno-terapeutycznych z uwzględnieniem 

indywidualizacji i personalizacji edukacji oraz dostawania wymagań.  

cz 62842  



Profesjonalizacja rodzinnej pieczy zastępczej : teoria a praktyka / Natalia Harewska, Grażyna 

Gajewska. - Wydanie I.  - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2022. 

Przedmiotem badań autorki uczyniły profesjonalizację rodzinnej pieczy 

zastępczej. W książce prezentują analizę teoretyczną opisywanego 

zjawiska oraz diagnozę wybranych jego obszarów. Monografia składa            

z dwóch części: pierwszej, będącej w znacznej mierze fragmentem 

niepublikowanej rozprawy doktorskiej N. Harewskiej (2021), oraz 

drugiej, w której G. Gajewska prezentuje analizę literatury naukowej 

oraz wyniki badań i działań własnych związanych z kształtowaniem 

profesjonalizacji i świadomości społecznej dotyczącej pieczy zastępczej 

w szkole wyższej. Są one rozwinięciem i próbą nowego ujęcia 

publikowanych wcześniej przez autorkę wątków. Autorki są 

pracownikami Instytutu Pedagogiki na Wydziale Nauk Społecznych 

Uniwersytetu Zielonogórskiego.  

 

 
 
w 62846 
 

 
 

 
 

Kultura szkoły Montessori w XXI wieku : od teorii do praktyki w skali mikro / Anna 
Jaroszewska. - Wydanie I.  - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2022. 
 

 „Pomimo wyraźnej dychotomii poglądów na temat pedagogiki Marii 
Montessori lekturę tę polecam bez wyjątku wszystkim tym, którzy choć 
trochę interesują się współczesną edukacją, w szczególności zaś jej 
alternatywnymi modelami. (…) Dotyczy ona bowiem tego, co powinno 
być istotą życia każdego człowieka: indywidualności, podmiotowej 
sprawczości, kultury pracy, współpracy i wzajemnego szacunku, 
kreatywności, empatii, odpowiedzialności i samorealizacji. Kultura 
szkoły montessoriańskiej może stać się doskonałym miejscem, 
przestrzenią i medium, dzięki którym wartości te mogą być 
kolportowane w serca  i umysły kolejnych pokoleń – dla dobra każdej 
jednostki oraz społeczności, w której przyszło im realizować swój 
życiowy plan. Znajdując się  w centrum wydarzeń i mając już niemałe 
doświadczenie w kształtowaniu kompetencji oraz postaw dzieci, 
młodzieży i młodych dorosłych, także własnych, (…) opowiedzenie tej 
historii uznałam za konieczne. Przede wszystkim ze względu na tkwiącą 
w niej wartość dodaną do tego, co dotychczas na temat edukacji               
w systemie Montessori ogłoszono (…).”                                                                   
                                                                                            Anna Jaroszewska 

w 62845                                                          
 

 



Edukacja małego dziecka : praca zbiorowa. T. 17, Sytuacja społeczna dzieci w rodzinie, 

przedszkolu i szkole / pod redakcją Ewy Ogrodzkiej-Mazur, Urszuli Szuścik, Anny Szafrańskiej. 

- Wydanie I.  - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2022. 

Tom 17 serii Edukacja małego dziecka, zatytułowany Sytuacja 

społeczna dzieci w rodzinie, przedszkolu i szkole, prezentuje kolejne 

rozważania teoretyczne i praktyczne nad współczesnymi problemami 

rozwoju twórczego dziecka. Wiek przedszkolny i szkolny jest etapem 

mającym największe znaczenie z punktu widzenia rozwoju społecznego 

dziecka. Rozpoczęcie edukacji w przedszkolu i w szkole wiąże się 

bowiem ze znaczącymi zmianami w jego społecznym otoczeniu, a co za 

tym idzie – także w sposobie funkcjonowania. Charakter relacji, jakie 

dziecko nawiązuje na tym etapie rozwoju, w dużej mierze kształtuje 

przebieg jego dalszego życia w kontekście związków z innymi ludźmi, 

umiejętności współdziałania i stosunku do pracy. Tom został 

podzielony na pięć obszarów tematycznych: Aktualne konteksty 

edukacji małego dziecka, Różnorodność światów społecznych dziecka, 

Projekty edukacyjne w wychowaniu i kształceniu dziecka, Nauczyciel 

wobec aktualnych problemów edukacji małego dziecka oraz 

Działalność twórcza dziecka i nauczyciela.  

w 62847 

 

 

 

Aksjologiczne aspekty pracy w procesie resocjalizacji / redakcja naukowa Beata Mydłowska. 

- Wydanie I.  - Kraków : Impuls, 2021. 

Oddawana w Państwa ręce książka wpisuje się w trend europejskich 
inicjatyw mających na celu propagowanie idei pracy skazanych jako 
istotnego elementu zmiany podejścia do funkcji kary pozbawienia 
wolności i propagowania postulatów o resocjalizacyjnym charakterze 
pracy. Przedstawiając pracę jako efektywny środek wychowawczy, 
kształtujący postawy społeczne skazanych, i jako jedno                                      
z najskuteczniejszych narzędzi oddziaływania, autorzy przekonują, że 
nie tylko pomaga ona uchronić skazanego przed powrotem do 
przestępstwa, ale również sprzyja minimalizowaniu szkód 
wyrządzonych przez popełniających czyny zabronione. Całość książki 
stanowi wyrażony refleksją naukową apel do wszystkich, którzy mogą 
rozszerzać możliwości zatrudniania skazanych, aby motywowali osoby 
odbywające karę pozbawienia wolności do podejmowania oferowanej 
im pracy. Ułatwi to tym ludziom funkcjonowanie w społeczeństwie po 
opuszczeniu zakładu karnego, zwłaszcza w rolach zawodowych                    
i rodzinnych. 

w 62844 
 

 



Psychiatria / Katie Marwick, Steven Birrell ; redakcja [oraz tłumaczenie z języka angielskiego] 
wydania II polskiego Sławomir K. Sidorowicz ; konsultant merytoryczny Jeremy Hall. - 
Wydanie II polskie, dodruk.  - Wrocław : Elsevier Urban & Partner, copyright 2019. 

Seria podręczników Crash Course to idealne antidotum na stres 
egzaminacyjny. Formuła serii sprawdza się od ponad 15 lat. Niezwykle 
przejrzysta forma podręczników, liczne tabele, ryciny i zestawienia są 
tak przemyślane, aby zainteresować studenta i ułatwić mu naukę. 
Autorami są studenci i nauczyciele akademiccy, czyli osoby, które 
doskonale wiedzą, na czym polega zdawanie egzaminu i jaki zakres 
materiału należy przyswoić, aby ten cel osiągnąć. Podkreślają                        
i dowcipnie obrazują najważniejsze informacje, podają najczęściej 
spotykane pytania egzaminacyjne, pomijają zaś rzeczy zbędne                      
i nieistotne.  

 

  

 

w 62861 

 

 

 

 

Depresja : terapia poznawczo-behawioralna dzieci i młodzieży / Chrissie Verduyn, Julia 

Rogers, Alison Wood ; przekład Mateusz Jastrzębski. - Wydanie I.  - Warszawa : Difin, 2022. 

Prezentowana książka to przystępny przewodnik po rozpoznawaniu         
i terapii depresji u młodych ludzi. Bazując na cieszącym się 
powodzeniem podręczniku, opracowanym na potrzeby badań 
naukowych, publikacja ta przedstawia przegląd modelu poznawczo-
behawioralnego przeznaczonego do pracy z tą grupą wiekową. 
Poruszane tematy obejmują kwestie dotyczące sposobu 
rozpoczynania terapii, angażowania młodych ludzi, wyznaczania 
celów terapii, a także ocenę i formułowanie zachowań poznawczych, 
czy rozwiązanie problemów, z którymi mogą spotkać się terapeuci. 
Książka ta ma stanowić również zachętę dla rodziców i instytucji do 
wspierania terapii. W publikacji znajdziemy również przykłady 
konkretnych przypadków i praktyczne wskazówki, które przygotują 
terapeutę do pracy z młodymi ludźmi. Informacje przedstawione są    
w czytelnym i praktycznym stylu, co czyni tę książkę odpowiednią dla 
specjalistów pracujących w placówkach zdrowia psychicznego dzieci    
i młodzieży, a także dla tych, którzy się szkolą. Może okazać się ona 
również przydatną lekturą dla osób pracujących w środowiskach 
świadczących usługi dla dzieci i młodzieży.    

 w 62862 

 



Budżetowanie w przedsiębiorstwie : aspekty rachunkowe, finansowe i zarządcze / Marek 

Dylewski, Beata Filipiak, Piotr Szczypa. - Wydanie IV.  - Warszawa : CeDeWu, 2022. 

Publikacja stanowi kompendium wiedzy na temat budżetowania i jego 
wykorzystania w zarządzaniu finansami. Istotnym elementem 
wyróżniającym jest wykroczenie poza do tej pory przyjmowane ramy        
i pokazanie nowych trendów oraz możliwości zastosowania 
budżetowania w praktyce, zwłaszcza mikro- i małych przedsiębiorstw. 
Autorzy omawiają problemy i dylematy finansowe, rachunkowe                    
i zarządcze, przeprowadzają dyskusje teoretyczne, nie unikając jednak 
zamieszczenia praktycznych rozwiązań, a także przykładów 
doświadczeń zagranicznych, które z powodzeniem mogą być 
adaptowane na grunt polskiej praktyki finansowej i księgowej.                    
W książce szczegółowo omówione zostały:                                                                  
- system budżetowania w przedsiębiorstwie, 
- budżetowanie a funkcje zarządcze w przedsiębiorstwie,  
- procedura i metody budżetowania w przedsiębiorstwie,  
- budżetowanie przychodów i wpływów, kosztów i wydatków,   
- procedury budżetowania w mikro- i małych przedsiębiorstwach,  
- wpływ budżetowania na proces zarządzania finansami. 
 

 w 62860 
  

 

 

Buddyzm : monastyczna i świecka droga zbawienia / Dieter Schlingloff ; przeł. Leon Żylicz ; 

przekł. zweryfikował i oprac. Marek Mejor. - Warszawa : Dialog, 2004. 

W literaturze światowej niewiele jest opracowań poświęconych 

religijnym aspektom buddyzmu; większość prac podkreśla raczej jego 

wymiar filozoficzno-etyczny. Monografia Dietera Schlingloffa, 

światowej sławy profesora indologii, omawia buddyzm jako religię.       

W pierwszej części autor przedstawia buddyjską drogę zbawienia dla 

mnichów i mniszek, w drugiej części - dla osób świeckich. Dodatkowo 

opisuje postać Buddy, główne zasady jego nauki o zbawieniu, a także 

założoną przez Buddę wspólnotę religijną i jej członków – zakonników    

i osoby świeckie. Jest to bardzo cenna praca zarówno dla specjalistów 

indologów, jak i wszystkich zainteresowanych buddyzmem. 

 

 
 

 

w 62859 

 

 

 



Biblioteki : krucha historia / Andrew Pettegree, Arthur der Weduwen ; przekład: Agnieszka 

Nowak-Młynikowska. - Wydanie I.  - Sopot : Wydawnictwo Smak Słowa, 2022. 

Doskonała lektura dla miłośników książek – fascynująca opowieść            
o historii bibliotek i ludzi, którzy je budowali, od starożytności po erę 
cyfrową. Znane na całym świecie, zazdrośnie strzeżone przez 
prywatnych kolekcjonerów, budowane przez stulecia i niszczone              
w jeden dzień, ozdobione złoceniami i freskami albo wypełnione 
wygodnymi pufami i rysunkami dzieci – historia bibliotek jest bogata, 
różnorodna i obfitująca w nieoczekiwane zdarzenia. W książce 
historycy Andrew Pettegree i Arthur der Weduwen przedstawiają nam 
antykwariuszy i filantropów, którzy tworzyli wspaniałe księgozbiory, 
opowiadają o narodzinach i upadku gustów literackich i odsłaniają 
przed nami tajemnice zbrodni i wykroczeń popełnionych w pogoni za 
rzadkimi manuskryptami. Poprzez te opowieści autorzy pokazują, że 
chociaż same księgozbiory są niezwykle kruche i mogą popaść w ruinę 
w ciągu zaledwie kilku dekad, jednak idea biblioteki okazała się 
nadzwyczaj trwała i odporna, a każde pokolenie tworzy tę instytucję od 
nowa.  

 
w 62858 

 
 
 
 
Gorzka czekolada. T. 2, Nowe opowiadania o ważnych sprawach / Paweł Beręsewicz, 
Katarzyna Majgier, Katarzyna Ryrych, Kazimierz Szymeczko, Katarzyna Terechowicz ; ilustracje 
Anita Głowińska. - Warszawa : Prószyński Media : Fundacja "ABCXXI - Cała Polska czyta 
dzieciom", 2019. 

Gorzka czekolada, tom 2. Nowe opowiadania o ważnych sprawach to 
kolejny zbiór opowiadań dla nastolatków napisanych przez popularne 
autorki i autorów książek dla młodzieży. Każde opowiadanie podejmuje 
inny temat: skomplikowanych relacji oraz emocji, które czasem trudno 
opanować, konsekwencji naszych zachowań, więzi, które tworzą się      
w rodzinie i w grupie rówieśniczej. Znajdziemy tu historie o miłości, 
rywalizacji, brawurze i jej konsekwencjach, braku akceptacji dla 
odmienności i o poczuciu odpowiedzialności. Każda z nich to epizod         
z życia nastolatków i osób z ich otoczenia. Bohaterowie opowiadań są 
tak realistyczni, że mamy wrażenie, jakby żyli obok nas. Wszystkie 
opowiadania uzupełniono krótkimi rozmowami z psychologami -             
dr Teresą Jadczak-Szumiło i Jackiem Masłowskim, które przeprowadziła 
Irena Koźmińska, prezes Fundacji ABCXXI - Cała Polska czyta dzieciom. 
Poruszone w nich zagadnienia wynikają wprost z treści opowiadań. 
Psychologowie analizują źródła emocji, które wpływają na zachowania 
bohaterów i ich postawy życiowe; udzielają porad młodym czytelnikom 
- nie wprost - raczej dając preteksty do dalszych przemyśleń. 
 w 62870 

 

 



Autyzm w centrum uwagi : podręcznik z ćwiczeniami dla profesjonalistów / Tom Mckernan       

i John Mortlock ; tłumaczenie Elżbieta Krasodomska. - Dodruk.  - Kraków : Fundacja Wspólnota 

Nadziei Organizacja Pożytku Publicznego, 2020. 

Autyzm w centrum uwagi jest kursem szkoleniowym dla pracowników, 
którzy opiekują się osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. 
Przekłada on teorię na praktykę, umożliwiając rozwój umiejętności              
i kompetencji opiekunów oraz koncentruje się na tych dziedzinach,           
w których opieka nad osobami z autyzmem różni się od opieki nad 
innymi grupami ludzi. Podręcznik ten powinien znaleźć zastosowanie       
w podstawowym szkoleniu personelu w stałych i dziennych ośrodkach, 
gdzie mieszkają lub pracują dorośli z autyzmem.  
Tom McKernan i John Mortlock stworzyli pierwszy podręcznik do 
szkolenia personelu pracującego z dorosłymi osobami z autyzmem. Ich 
podejście do tematu jest jasne, praktyczne i systematyczne. Zajmują 
się triadą zaburzeń w zakresie rozwoju interakcji społecznych, 
komunikacji i wyobraźni oraz analizują powtarzające się wzory 
zachowań, które stanowią główne problemy obecne we wszelkich 
formach zaburzeń autystycznych. Podają jasne przykłady zachowania 
autystycznego, omawiają sposoby pomocy i przedstawiają ćwiczenia 
dla szkolących się, tak opracowane, aby stymulować i pogłębiać 
zrozumienie istoty autyzmu.  
w 62855 

 

 

 

Autyzm : przewodnik : 9 postaw wspierających rozwój dzieci w spektrum / Temple Grandin, 

Debra Moore ; tłumaczenie Agnieszka Liszka-Drążkiewicz. - Wydanie I.  - Kraków : Copernicus 

Center Press, 2022. 

Światowej sławy autorka i osoba autystyczna Temple Grandin oraz 
psycholożka Debra Moore przedstawiają dziewięć sposobów 
wspierania dzieci i nastolatków w spektrum autyzmu. Temple Grandin 
dzieli się swoim osobistym doświadczeniem i historiami opowiadanymi 
przez szukających jej wsparcia rodziców i specjalistów, a Debra Moore 
wykorzystuje doświadczenie psychologa, pracującego od wielu lat             
z dziećmi i nastolatkami w spektrum oraz ich opiekunami. I to właśnie 
do tej grupy skierowany jest Autyzm. Przewodnik. Nauczyciele, 
pedagodzy specjalni, psycholodzy, terapeuci zajęciowi, logopedzi,            
a przede wszystkim rodzice dzieci i nastolatków w spektrum znajdą        
w książce wiele przykładów i porad oraz szczegółowo opisane sposoby 
wsparcia. Listy pytań pomocniczych i krótkie streszczenia porad 
ułatwiają wprowadzenie tych metod w życie. Żadne dziecko nie może 
pokonać drogi do dorosłości samotnie. Pedagodzy, rodzice i terapeuci 
są wzorcami, kibicami i przewodnikami. To dary, które możemy 
przekazać każdemu dziecku. 

w 62856 
 

 



Akademia arteterapii - od praktyków dla praktyków : podręcznik arteterapii wraz ze 

scenariuszami zajęć / Anna Sikorska, Katarzyna Góralczyk, Monika Ostrowska-Cichy, Anna 

Wangin Dmyterko. - Wydanie I.  - Warszawa : Difin, 2022. 

Książka jest zbiorem doświadczeń arteterapeutów, którzy na co dzień, 
poprzez działania twórcze, pomagają innym. Podręcznik zawiera 
nieoczywiste spojrzenie na arteterapię i scenariusze pracy w obszarach 
nie poruszanych wcześniej szerzej w literaturze, m.in. takich jak: 
arteterapia w ramach TUS osób z autyzmem dziecięcym, teatroterapia, 
zaangażowanie rodziców w proces terapeutyczny dzieci, korelacja 
sztuki i muzyki na gruncie pracy z osobami chorującymi psychicznie.  
Wszystko to wraz z opisem pracy arteterapeuty „od kuchni” powoduje, 
że jest to dzieło niezwykle przydatne dla osób wchodzących w zawód 
arteterapeuty, mających obawy o skuteczność terapii i własne 
kompetencje, chcących zainspirować się i podeprzeć gotowymi 
materiałami do pracy z podopiecznymi - zarówno dziećmi, jak                        
i dorosłymi. Podręcznik ten ma być też realną pomocą dla praktyków - 
na co zwracać uwagę pracując w zawodzie arteterapeuty, jakie 
trudności można napotkać i jak można je rozwiązać.  

 

 w 62854 

 

 

 

Formy opieki długoterminowej nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi w Polsce / 

Małgorzata Paszkowska. - Wydanie I.  - Warszawa : Difin, 2022. 

W książce przedstawiono w sposób kompleksowy aktualną organizację 

i funkcjonowanie opieki długoterminowej w Polsce. Omówiono w niej 

uwarunkowania społeczne, w tym problematykę niepełnosprawności    

i starości, a przede wszystkim formy opieki długoterminowej formalnej, 

funkcjonujące obecnie zarówno w systemie ochrony zdrowia, jak                

i w systemie pomocy społecznej. Posługując się przystępnym językiem 

autorka wskazuje m.in.: 

- rodzaje i stopnie niepełnosprawności oraz tryby orzekania o niej, 
- podokresy starzenia i jego charakterystyka, 
- jak definiowana jest opieka długoterminowa i jakie są jej rodzaje, 
- jakie akty prawne regulują opiekę długoterminową, 
- jakie są prawa pacjenta w opiece długoterminowej, 
- jakie świadczenia gwarantowane przysługują w zakresie opieki 
długoterminowej z ubezpieczenia zdrowotnego, 
- jakie świadczenia w zakresie opieki długoterminowej przysługują            
z pomocy społecznej. 
 

w 62868 

 

 



Stymulacja komunikacji językowej dzieci z autyzmem / Katarzyna Sedivy-Mączka. - Kraków : 

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2019. 

Celem monografii było ukazanie, w jaki sposób terapia językowa 

wpływa na całościowe funkcjonowanie dzieci z autyzmem.                           

W osiągnięciu zamierzonego celu pomogło oparcie się na wiedzy 

neurologopedycznej, językoznawczej oraz psychologicznej oraz 

zastosowanie metody całościowej, odnoszącej się do 

naśladowania/powtórzenia rozwoju poznawczego i językowego 

dziecka zdrowego. Książka skierowana do terapeutów, logopedów, 

neurologopedów pracujących z dziećmi z autyzmem.  

„W opinii Katarzyny Sedivy-Mączki wśród rozmaitych deficytów 

występujących u dzieci z autyzmem największe są te dotyczące sfery 

zachowań językowo-komunikacyjnych i społecznych. Pomimo tego, iż 

dzieci autystyczne nie nabywają systemu językowo-komunikacyjnego   

w sposób naturalny, to przedstawione w monografii wyniki badań 

podłużnych pokazują możliwości jego budowania, będąc zarazem 

dowodem wysokiej skuteczności terapii prowadzonej z wykorzystaniem 

metody krakowskiej.”  

dr hab. Anita Lorenc  

w 62852 
 

 

 

 

Dziecko z zaburzeniami zachowania : metody i formy wsparcia / Barbara Cygan, Barbara 

Kurowska. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP, copyright 2021. 

Książka jest odpowiedzią na istniejące potrzeby i poszukiwania 

nauczycieli i specjalistów pracujących z dziećmi przejawiającymi 

nieprawidłowe zachowania. Przedstawia współczesny obraz wiedzy 

teoretycznej oraz praktyki umożliwiającej nauczycielom lepsze 

zrozumienie zarówno podłoża występujących trudności u dzieci, jak          

i adekwatne do przyczyn i indywidualnych potrzeb wspomaganie 

każdego z nich w procesie rozwoju, wychowania i uczenia się.  

„Publikacja Barbary Cygan i Barbary Kurowskiej jest próba 

poszukiwania odpowiedzi na pytania, jak można konstruować proces 

wsparcia dzieci z problemami/zaburzeniami w zachowaniu, by 

rzeczywiście uwzględniał możliwości, potrzeby i oczekiwania dzieci, 

często określanych przez nauczycieli mianem trudnych.”  

dr hab. Hanna Krauze-Sikorska 

 

w 62850 

 



Ekologia / Andrzej Misiołek, Edward Kowal, Jurand Bień. - Wydanie II zmienione.  - Warszawa: 

Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2021. 

Podręcznik został przygotowany z myślą o osobach studiujących na 

kierunku studiów „zarządzanie i inżynieria produkcji”, dlatego 

omawiane treści nie pokrywają się z systematycznym wykładem 

ekologii rozumianej jako nauka o zależnościach decydujących                      

o liczebności i rozmieszczeniu organizmów. Wybrane i omówione 

zostały te obszary ekologii i nauki o ochronie środowiska, które, 

zdaniem Autorów, stanowią podstawową wiedzę, jaką powinien mieć 

każdy inżynier. Podręcznik jest też dobrym źródłem wiedzy dla 

wszystkich zainteresowanych zagadnieniami zawiązanymi                             

z funkcjonowaniem środowiska i jego ochroną. Przyswojenie                        

i zrozumienie zawartych w nim treści dają możliwość samodzielnego 

wyciągania wniosków z obserwacji rzeczywistości przyrodniczej oraz 

wyczulają na dbałość o środowisko naturalne. Celem książki jest 

przekazanie studentom niezbędnej wiedzy oraz wskazanie na 

potrzeby działań ekologicznych i wdrażania zasad zrównoważonego       

i trwałego rozwoju we wszystkich aspektach działalności człowieka.  

w 62866  

 

 

 

 

E-learning : projektowanie, realizowanie i ocena / Renata Marciniak. - Stan prawny na                   

1 grudnia 2021 r..  - Warszawa : Wolters Kluwer, 2022. 

W książce przedstawiono e-learning jako proces edukacyjny składający 
się z następujących po sobie etapów: projektowanie, organizowanie, 
realizacja i ewaluacja. Wskazano działania, jakie powinny być podjęte 
na każdym z nich, aby e-learning był skuteczny i pozwolił na osiągnięcie 
celów edukacyjnych. Autorka wyjaśnia zagadnienia dotyczące 
metodologii opracowania projektu kursu e-learningowego, 
skutecznych strategii realizacji procesu nauczania on-line, metod                
i zasad efektywnej oceny osiągnięć uczestników kursów on-line, 
opracowania atrakcyjnych materiałów dydaktycznych. W książce 
znajdują się wskazówki: jak zaprojektować, zorganizować i zrealizować 
dobry jakościowo kurs on-line, który pozwoli na osiągnięcie celów 
kształcenia, dotyczące komunikacji i interakcji, organizowania pracy 
grupowej, orientowania i motywowania uczestników do nauki, jakie 
strategie i kryteria oceny postępów uczestników należy stosować, aby 
wesprzeć ich w procesie uczenia się i zachęcić do nauki. Publikacja 
wskazuje, jak zaprojektować i zrealizować kurs, szkolenie                               
e-learningowe, a także lekcje on-line oraz ocenić ich jakość.  

w 62867 

 



Dziennikarz, mediaworker, influencer : o kontekstach dziennikarskiej profesji / redakcja 
Karina Stasiuk-Krajewska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN SA, copyright 2019. 
 

 „W dyskursie naukowym pytanie o profesjonalizm zawsze będzie 
pytaniem podstawowym. Dlatego doceniam przedstawione w tomie tak 
różne perspektywy teoretyczne i metodologiczne, które prezentują 
Autorzy, oraz różne obszary tematyczne, do których się odnoszą. 
Pozwalają ująć problem granic współczesnego dziennikarstwa                     
w obszernej jego różnorodności, wielowątkowości, ale także 
niejednoznaczności. Proponują również rozwiązania systemowe, które 
– choć niełatwe – nawet jeśli nie przybliżają nas do wyczerpującej 
odpowiedzi – dziennikarz, mediaworker czy infuencer – projektują 
pytania o kolejne konfiguracje społeczeństw i ich mediów”. 

dr hab. Leszek Pułka 

 

 

 

w 62865 

 

 

 

 

Dobór, adaptacja, motywowanie i rozwój pracowników : psychologiczno-organizacyjne 

doradztwo dla firm / Wojciech Daniecki. - Warszawa : Difin SA, 2014. 

Książka zawiera część teoretyczną i opis doświadczeń z programów 

konsultacyjno-szkoleniowych prowadzonych przez autora dla 

przedsiębiorstw i instytucji. Omówiono profesjonalne metody 

przyjmowania nowych pracowników i organizowania ich adaptacji,          

a następnie planowanie karier i tworzenie rezerwy kadrowej. To 

wszystko powinno być realizowane przy pomocy odpowiednich 

systemów ocen wyników aktualnych i spełniania kryteriów 

przyszłościowych. Omówiono bardzo dokładnie projektowanie                     

i wdrażanie systemów motywacyjnych, zwracając szczególną uwagę na 

wspieranie twórczości. Jest też rozdział na temat wykwalifikowanego 

prowadzenia negocjacji oraz zarządzania swoim czasem i radzenia 

sobie ze stresem. Opisano także rolę konsultanta wspomagającego 

zarządzanie firmą/instytucją. Książka przeznaczona jest dla 

menedżerów i pracowników działów personalnych firm. Ponadto może 

być dobrze przyjęta przez psychologów pracy, którzy chcą pełnić role 

konsultantów. Powinna być przydatna studentom psychologii pracy. 

w 62863 

 



Pedofilia : psychoanaliza i świat pedofila / Cosimo Schinaia ; przekł. Ilona Jurkiewicz-Buchała. 

- Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2016. 

Pedofilia. Psychoanaliza i świat pedofila to najbardziej aktualne                     

i kompletne ujęcie pedofilii z różnych perspektyw, poczynając od jej 

kulturowych i społecznych korzeni, przez historyczny i literacki punkt 

widzenia oraz ewolucję pojęcia pedofilia w medycynie i psychiatrii, aż 

po psychoanalityczne badania jej struktury i terapie. Autor, opierając 

się na doświadczeniach sześciorga specjalistów psychologów                          

i psychiatrów praktyków, opisuje skuteczne interwencje terapeutyczne, 

przypadki perwersji i perwersyjności pedofilnej, a także specyfikę relacji 

terapeutycznej. Zwraca uwagę na fakt, że jedynie zrozumienie, kim jest, 

czego chce i co czuje pedofil oraz jakie są powody jego zachowania, 

pozwoli zbliżyć się do jego świata, a tym samym wdrożyć efektywne 

metody terapeutyczne i prewencyjne. Książka ta wypełnia lukę                   

w literaturze psychoanalitycznej dotyczącej psychopatologii pedofilii. 

 
 

w 62882 
 

 

 

 

 

Dzieci i młodzież w cyberprzestrzeni : wyzwania - profilaktyka - wychowanie / Dariusz 

Adamczyk, Wioleta Adamczyk-Bębas, Sylwester Bębas. - Kraków : WNUP, 2022. 

Publikacja jest ciekawym ujęciem tematyki związanej z problemami          

i funkcjonowaniem dziecka oraz młodego człowieka                                           

w cyberprzestrzeni. Podjęta przez autorów problematyka jest 

szczególnie ważna we współczesnym świecie z racji pedagogicznych         

i profilaktyki. Ten świat młodych ludzi, jakim jest cyberprzestrzeń, 

niesie ze sobą wiele rozmaitych zagrożeń, na wiele z nich wskazują             

i opisują je Autorzy publikacji, która przedstawia podstawowe kwestie 

dotyczące ryzykownych zachowań w sieci. Publikacja ma charakter 

interdyscyplinarny, co umożliwia pełniejsze ujęcie podejmowanych 

zagadnień oraz świadczy o dużym wyrobieniu naukowym piszących.    

Jej celem jest analiza wyzwań, a także kwestie profilaktyki                                 

i wychowania dzieci i młodzieży w kontekście ich uczestnictwa                   

w cyberprzestrzeni.   

 

 

w 62849 

 

 



Psychologia agresji na jawie i w marzeniach sennych / Malwina Dankiewicz. - Kraków : 

Wydawnictwo Naukowe UP, 2021. 

Autorka, opierając się na dobrze ugruntowanym teoretycznie                          

i empirycznie modelu agresji Jamesa i McIntyre’a, postawiła sobie 

ambitny cel – stworzenia narzędzia umożliwiającego badanie 

wszystkich form agresji interpersonalnej. Próbowała także ustalić 

związek pomiędzy agresywnymi treściami marzeń sennych                             

a agresywnością przejawianą na jawie. Książka zainteresować może 

zarówno badaczy zajmujących się podobną problematyką, jak                       

i dydaktyków planujących proces badawczy ze studentami psychologii 

i nauk pokrewnych.  

 

 

 

 

w 62851 

 

 

 

 

Odruchy, uczenie się i zachowanie : okno do umysłu dziecka : nieinwazyjne podejście do 

rozwiązywania problemów związanych z uczeniem się i zachowaniem / Sally Goddard Blythe; 

tłumaczenie Tomasz Śliwowski ; redakcja naukowa polskiego wydania Maria Matuszkiewicz. 

- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018. 

 Rozwój ruchowy dziecka na początkowych etapach życia ma wpływ na 
zachowanie i osiągnięcia szkolne w późniejszym dzieciństwie. Jeżeli 
wczesna niedojrzałość neuromotoryczna będzie się utrzymywać, 
istnieje ryzyko, że dziecko będzie doświadczać specyficznych trudności 
w nauce i zaburzeń zachowania na różnych etapach swojego życia. 
Autorka książki w przystępny sposób wyjaśnia prawidłowy przebieg 
rozwoju dziecka oraz pokazuje metody, za pomocą których można 
rozpoznawać nieprawidłowości rozwoju i minimalizować ich skutki. 
Celem tej książki jest nie tylko udzielenie wyjaśnień, dlaczego niektóre 
dzieci są zagrożone niedojrzałością neuromotoryczną, ale również 
zasugerowanie, jak ją rozpoznać i pomóc im pokonać przeszkody 
hamujące osiąganie sukcesów w szkole i w życiu. 

  

 

w 62880 

 



Nowe trendy w doradztwie personalnym i zawodowym / Izabela Stańczyk. - Warszawa : Difin, 

2019. 

Książka zawiera informacje odnoszące się do doradztwa personalnego     

i zawodowego w świetle aktualnych trendów obejmujących rynek 

pracy. Składa się z czterech rozdziałów. Pierwszy dotyczy definicji                  

i istoty kompetencji oraz wskazuje na kompetencje przyszłości, co 

stanowi podstawę uruchamiania odpowiedniej ścieżki edukacyjnej dla 

młodych osób. Drugi przedstawia doradztwo personalne rozumiane 

przez autorkę jako wsparcie HR w organizacjach, firmach 

konsultingowych. Pokazuje metody stosowane obecnie w doradztwie 

personalnym oraz opisuje nowe stanowiska pracy, które zostały 

powołane do wykonywania tych zadań. Trzeci rozdział poświęcony jest 

doradztwu zawodowemu i pokazuje poziomy jego realizacji - szkoła 

podstawowa, uczelnia i urzędy pracy. Omówiono także metody 

stosowane w doradztwie zawodowym. W ostatnim rozdziale 

przedstawione są postawy studentów wobec rynku pracy.  

 
w 62879 
 

 

 

 

 

Metody i techniki pracy z osobami bezrobotnymi, z niepełnosprawnościami, z osobami                  

z zaburzeniami psychicznymi / redakcja naukowa Ewa Grudziewska. - Warszawa : Difin, 2022. 

Publikacja zawiera wskazania metodyczne do pracy socjalnej z osobami 
bezrobotnymi, z niepełnosprawnościami oraz doświadczającymi 
zaburzeń psychicznych. Wśród wybranych metod i technik 
przedstawiono: konferencję grupy rodzinnej, dialog motywujący, 
podejście skoncentrowane na rozwiązaniach, kontrakt, projekt 
socjalny, Kręgi Wsparcia. Wybrane działania metodyczne nie są 
przypadkowe, ponieważ chodzi przede wszystkim o pokazanie, jak 
różne metody i techniki mogą być zastosowane w pracy z klientami 
pomocy społecznej i ich rodzinami w oparciu o ideę pomagania 
osobom, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej, doświadczając 
różnorodnych trudności, problemów czy też kryzysów. Książka 
adresowana jest do osób kształcących przyszłych pracowników 
socjalnych, asystentów rodzin, pedagogów, psychologów, opiekunów 
osób starszych i z chorobami otępiennymi, a także przedstawicieli 
zawodów medycznych – pielęgniarki, fizjoterapeuci, lekarze.                      
W szczególny sposób skierowana jest do członków rodzin seniorów           
i osób doświadczających chorób otępiennych. 

w 62877 

 

 



Metody badania emocji i motywacji / redakcja naukowa Henryk Gasiul. - Warszawa : Difin, 

2018. 

W ostatnich latach mamy do czynienia z pojawieniem się wielu nowych 

teoretycznych oraz empirycznych badań nad emocjami i motywacją 

ludzką. Proponowana pozycja prezentuje i opisuje wybrane sposoby 

badania różnych komponentów emocji oraz zasadniczych, szczególnie 

istotnych ludzkich motywów. Każda z części opracowania zawiera 

szeroką analizę teoretycznych podstaw wybranych metod, wśród 

których są narzędzia psychometryczne, techniki bardziej swobodne, 

metody eksperymentalne i psychofizjologiczne, zarówno już 

sprawdzone, jak i metody znajdujące się fazie tworzenia i weryfikacji. 

Praca jest napisana przez różnych znawców szczegółowej problematyki 

z zakresu psychologii emocji i motywacji.  
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Matematyka bez prądu : pomysły na atrakcyjne lekcje w szkole podstawowej / Jolanta 

Wysocka. - Wydanie I.  - Opole : WN, 2021.  

Jolanta Wysocka od 16 lat uczy matematyki w szkole podstawowej. 

Prowadzi – pełen pomysłów – profil na Facebooku: Matematyka na 

Wyso/c/kim poziomie. Zebrane w Matematyce bez prądu pomysły 

można wykorzystywać podczas lekcji matematyki na każdym poziomie 

nauczania, a także na zajęciach dodatkowych. Książka pomaga 

zaktywizować uczniów oraz urozmaicić lekcję bez użycia tabletów, 

tablicy multimedialnej i innych urządzeń. Można zaobserwować, że to, 

co kiedyś było atrakcyjne i zaciekawiało, aktualnie dla uczniów jest 

czymś naturalnym. Dodatkowo każde złamanie reguły, zmiana zasad 

bardzo pozytywnie wpływają na proces zapamiętywania i aktywność 

na lekcji.   
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Maria Montessori : historia aktualna / Grazia  Honegger Fresco ; przekład Jowita 

Maksymowicz-Hamann. - Warszawa : Wydawnictwo Mamania Grupa Wydawnicza Relacja, 

2020. 

Kanoniczna biografia kobiety, która zmieniła myślenie o wychowaniu      

i edukacji dzieci. Maria Montessori nie była zwyczajną kobietą. Zdolna 

budzić najbardziej entuzjastyczne poparcie i najbardziej złośliwą 

krytykę, była w swoich czasach przedmiotem spekulacji, oszczerstw          

i plotek, a jeszcze dziś jej poczucie wolności i niewygodne nowatorstwo 

poglądów budzą sprzeczne reakcje. Grazia Honegger Fresco                           

z wrażliwością i wyczuciem opisuje poszczególne etapy życia kobiety, 

która stworzyła nowy kierunek w pedagogice dziecięcej. Snuje 

opowieść o latach edukacji, naznaczonych trudnościami związanymi        

z faktem, że Maria Montessori była wówczas jedyną kobietą z tytułem 

lekarskim w Rzymie. Dowiadujemy się o bolesnych doświadczeniach 

skrywanego macierzyństwa; o budzącym się feminizmie, poczuciu 

sprawiedliwości społecznej i świadomości nowej roli kobiety. Śledzimy, 

jak rodził się innowacyjny projekt pedagogiczny, oparty na 

podkreślaniu zasobów i wolności dziecka. Dzięki cennemu wkładowi 

prawnuczki Marii, Caroliny Montessori, książka zawiera wiele 

nieznanych dotąd faktów z życia i pracy Marii.  

w 62874 

 

 

 

Zaburzenia psychiczne i rozwojowe u dzieci a szkolna rzeczywistość / red. nauk. Marta Jerzak. 

- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016. 
 

Zespół psychologów, pedagogów i psychiatrów specjalizujących się                       
w diagnozie i terapii zaburzeń wieku dziecięcego przygotował 
kompendium wiedzy dotyczące postępowania w środowisku szkolnym 
z dziećmi doświadczającymi zaburzeń: 
- depresyjnych (a także myśli i tendencji samobójczych); 
- więzi; 
- zachowania; 
- lękowych; 
- obsesyjno-kompulsyjnych; 
- odżywiania; 
- i wielu innych. 
Książka zawiera także propozycje działań wspierających dzieci                       
z zaburzeniami psychicznymi i rozwojowymi, możliwych do 
przeprowadzenia w środowisku szkolnym, m.in. budowanie 
ustrukturyzowanego i przyjaznego środowiska szkolnego, 
zastosowanie technik uczenia sprzyjających koncentracji, psycho-              
i socjoterapię oraz trening umiejętności społecznych. 
 

w 62896 

 

 



Dziennik / Anne Frank ; redakcja Mirjam Pressler ; przekład Alicja Oczko. - Wydanie IV.  - 

Kraków : Znak Horyzont, 2022. 

Jedna z najważniejszych książek XX wieku napisana przez nastolatkę.  

Trwa druga wojna światowa. W centrum Amsterdamu, w niewielkim 
mieszkaniu ukrywają się Żydzi. Wśród nich trzynastoletnia Anne Frank, 
która pisze dziennik. O codziennym życiu swojej rodziny i znajomych 
opowiada wyimaginowanej przyjaciółce Kitty. Z pozoru niewiele 
znaczące notatki dziewczynki stają się przejmującym zapisem ponad 
dwóch lat życia w ukryciu. Strach przed ujawnieniem kryjówki 
przeplata się z próbą prowadzenia normalnego życia, w którym nie 
brakuje sporów, ale i drobnych radości. Ostatni list do Kitty został 
opatrzony datą 1 sierpnia 1944 roku. Trzy dni później mieszkańcy 
kryjówki zostają aresztowani, a następnie przetransportowani do 
obozu koncentracyjnego. 

  

 

 

w 62864 

 

 

 

 

Lata / Annie Ernaux ; przełożyli Krzysztof Jarosz i Magdalena Budzińska. - Wydanie I.  - 

Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2022. 

Annie Ernaux to bez wątpienia jedna z najważniejszych współczesnych 
pisarek francuskich, a jej autobiograficzne Lata po raz pierwszy ukazują 
się po polsku. „Czy byłabym szczęśliwsza, mając inne życie?” – zdaje się 
stale pytać Ernaux, prowadząc nas przez kolejne dekady swej biografii, 
które w mistrzowskim laboratorium jej prozy stają się zarazem 
biografią całego pokolenia. Od czasów niedostatku po lata 
kapitalistycznego przesytu. Od powojennej młodości, kiedy rytm życia 
w małym normandzkim miasteczku wyznaczały święta religijne, po 
dorosłość, kiedy z religijną gorliwością czytało się Simone de Beauvoir. 
Od wstydu wychowania w robotniczej rodzinie po wstydliwe 
przyjemności klasy średniej. A wszystko to na tle wielkiej historii, której 
motywem przewodnim było wyzwolenie. Wyzwolenie polityczne, 
wyzwolenie seksualne, wyzwolenie z klasowych ograniczeń. Choć 
boleśnie odsłania własne korzenie, udaje się jej zachować dystans,           
a dzięki brawurowej formie literackiej i wielkiej pisarskiej odwadze 
oddaje czytelnikom dzieło wybitne i kompletne – opowieść o sobie, 
konkretnej kobiecie, i o całej generacji, o każdym z nas. 

w 62873 

 



Komunikacja w terapii / Herschel Knapp ; przełożyła Magdalena Trzcińska. - Wydanie I -                
1 dodruk.  - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2021. 

Książka jest niezbędnym źródłem informacji dla studentów psychologii 
i innych kierunków nauk społecznych, oraz dla profesjonalistów 
psychologów klinicznych, psychiatrów, terapeutów, pedagogów, 
doradców, pracowników służb społecznych i służb medycznych oraz 
osób zajmujących się poradnictwem i interwencją kryzysową. 
Komunikacja w terapii: 
- w atrakcyjny i przystępny sposób wprowadza tematykę 
komunikowania się w sytuacjach terapeutycznych; 
- omawia podstawowe cechy relacji terapeuta-klient (początkową fazę 
terapii, rozwój i postępy, komunikację emocjonalną i kierowanie 
rozmowami terapeutycznymi); 
- przedstawia przykładowe dialogi między terapeutą klientem oraz 
wskazówki dotyczące rozwijania umiejętności terapeutycznych; 
- ukazuje różnice między relacjami społecznymi a relacją terapeutyczną. 

 

w 62872 

 

 

Kobieta w doktrynie islamu / Bill Warner ; [przekład oraz wydanie Fundacja Centrum Studiów 
nad Politycznym Islamem]. - Wydanie I.  - Kraków : Fundacja Centrum Studiów nad 
Politycznym Islamem, 2018. 

Rola kobiety w islamie różni się znacząco od tej, jaką odgrywa ona           
w naszej cywilizacji. Zgodnie z wolą Allaha kobieta ma we wszystkim 
podporządkowywać się mężczyźnie i żyć zgodnie z doktryną spisaną      
w Koranie. Muzułmanie powinni traktować swoje żony i córki tak, jak 
traktował je Mahomet. Niniejsza książka opisuje szczegóły z życia 
Mahometa, również te intymne. Pokazuje zazdrość obecną w jego 
haremie. Wyjaśnia, jak doszło do tego, że po ucieczce proroka do 
Medyny bicie żon stało się częścią islamu. Ujawnia, w jaki sposób Koran 
zmienił prawa adopcji umożliwiając Mahometowi kontakty z jego 
pasierbicą. Wreszcie pokazuje źródła przymusowego wydawania 
dziewczynek za mąż. Warto wiedzieć, że proceder ten w kulturze 
islamu pojawił się w momencie, gdy Mahomet poślubił sześcioletnią 
Aiszę. Setki milionów kobiet na całym świecie podlega ideologii 
opisanej w tej książce. To z niej dowiecie się, jak wygląda ich życie pod 
rządami islamskiej doktryny. 

 

w 62871 

 

 



Zapobieganie samobójstwom : motywacja zachowań samobójczych / redakcja naukowa 

Brunon Hołyst. - Wydanie I.  - Warszawa : Difin, 2021. 

Nowa seria wydawnicza - Biblioteka Suicydologiczna - ma wypełnić lukę 
w dotychczasowym piśmiennictwie dotyczącym profilaktyki zamiarów 
samobójczych. Jej celem jest m.in. analiza procesów motywacyjnych        
i promocja nowych metod zapobiegających przypadkom dobrowolnej 
śmieci. Dzięki tej publikacji Czytelnicy będą mogli poznać samobójstwo 
jako zjawisko indywidualne i społeczne. Autorzy tomu I są specjalistami 
z różnych dziedzin nauki, którzy pracują na rzecz rozwiązywania 
problemów suicydalnych. Reprezentują filozofię, prawo, kryminologię, 
socjologię, psychologię, pedagogikę i medycynę. Książka jest 
skierowana do studentów kierunków psychologii, medycyny, socjologii 
i pedagogiki, do pracowników naukowych zainteresowanych 
zagadnieniami suicydologicznymi oraz do pracowników oświaty, służby 
zdrowia, którzy spotykają się w swojej pracy z takimi problemami. 

 

 

w 62897 

 

 

 

Psychologia odżywiania się : od zdrowych do zaburzonych zachowań żywieniowych / Jane 

Ogden ; przekł. Robert Andruszko. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 

2011. 

Napisana żywym i przystępnym językiem książka Psychologia 

odżywiania się. Od zdrowych do zaburzonych zachowań żywieniowych 

pozwala lepiej zrozumieć, dlaczego jemy to, co jemy, oraz stanowi 

bezcenne źródło informacji zarówno dla laików, jak i specjalistów 

pragnących poszerzyć swoją wiedzę na temat zachowań związanych       

z jedzeniem. Książka zawiera szczegółowe omówienie najnowszych 

badań dotyczących tej rozległej dziedziny. Chociaż w analizie różnych 

zachowań związanych z jedzeniem autorka nawiązuje do socjologii, 

psychiatrii i innych pokrewnych dyscyplin, kładzie ona nacisk przede 

wszystkim na psychologię odżywiania się ujmowaną z punktu widzenia 

społecznego, zdrowotnego i klinicznego. Zostały tu poruszone takie 

tematy, jak istota zdrowego odżywiania się, sposób dokonywania 

wyborów dotyczących jedzenia, stosowanie diet czy kwestia 

niezadowolenia z ciała, a także przyczyny otyłości, bulimii i anoreksji 

oraz metody ich leczenia. 

w 62894 

 



Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej w sieci : ochrona praw dziecka w przestrzeni 

Internetu / redakcja naukowa Błażej Kmieciak, Hanna Elżanowska, Justyna Kotowska. - 

Warszawa : Difin, 2022. 

Prezentowana publikacja posiada charakter interdyscyplinarny. Jej 

Autorami są specjaliści w zakresie prawa kryminologii oraz pedagogiki 

i resocjalizacji, na co dzień w swoich badaniach i działaniach 

zawodowych podejmujący m.in. temat ochrony praw dziecka. 

Redaktorami naukowymi są eksperci w zakresie psychologii, 

psychoterapii oraz socjologii prawa, pracujący jako terapeuci, badacze, 

biegli sądowi oraz urzędnicy państwowi. Specjalizują się oni  w temacie 

prewencji, edukacji oraz ochrony małoletnich przed przemocą, w tym 

przemocą seksualną.  

 

 

 

 

w 62893 

 

 

Przestępczość gospodarcza : system zwalczania. [Cz. 1] / redakcja naukowa Paweł Łabuz, Irena 

Malinowska, Mariusz Michalski. - Warszawa : Difin, 2020. 

Monografia jest odzwierciedleniem najaktualniejszego stanu wiedzy 

na temat przestępczości ekonomiczno-gospodarczej, informacji              

w obszarze podatków oraz skali zagrożenia w zakresie bezpieczeństwa 

ekonomicznego. Przeznaczona jest dla profesjonalnego odbiorcy, jak     

i Czytelnika, który na kanwie prowadzonych dyskusji zechce poszerzyć 

swoją wiedzę w tym zakresie jako praktyk i teoretyk (funkcjonariusz, 

wolne zawody prawnicze, naukowiec).  

 

 

 

 

 

w 62892 

 

 



Postępowanie administracyjne, postępowanie egzekucyjne w administracji i postępowanie 

sądowoadministracyjne / Zbigniew R. Kmiecik. - Wydanie 6, stan prawny na 1 lipca 2022 r.  - 

Warszawa : Wolters Kluwer, 2022. 

Podręcznik stanowi kompletny wykład z zakresu postępowania 

administracyjnego, postępowania w sprawach wydawania 

zaświadczeń, postępowania w sprawach skarg i wniosków, 

postępowania egzekucyjnego w administracji oraz postępowania przed 

sądami administracyjnymi. Całość uzupełnia omówienie 

najważniejszych zagadnień ogólnych, wprowadzających czytelnika           

w zasadniczą problematykę książki. Szóste wydanie uwzględnia 

zmienione oraz nowe regulacje prawne. Skondensowana forma                  

i przejrzysty układ podręcznika, liczne wyliczenia, przykłady, a także 

porównania i przeciwstawienia pokrewnych lub podobnych kwestii          

i pojęć uławiają zrozumienie i przyswojenie omawianych zagadnień. 

Szczegółowo przedstawione zostały problemy niejasne w świetle 

przepisów prawa oraz budzące kontrowersje w piśmiennictwie                    

i judykaturze. Prezentując takie kwestie przytoczono najbardziej 

reprezentatywne poglądy doktryny, orzeczenia sądów oraz stanowisko 

autora. 

w 62889 

 

 

 

Pomoc społeczna : idea - rozwój - instytucje / redakcja naukowa Elżbieta Bojanowska, 

Krzysztof Chaczko, Jerzy Krzyszkowski, Ewelina Zdebska. - Wydanie I.  - Warszawa : PWN, 

2022. 

Unikatowy podręcznik przedstawiający po raz pierwszy w Polsce 

interdyscyplinarną, całościową analizę pomocy społecznej. Podręcznik 

prezentuje m.in.: 

- genezę i rozwój pomocy drugiemu człowiekowi; 

- unormowania prawne, organizację, funkcje i świadczenia w pomocy 

społecznej; 

- działania pomocy społecznej w obszarze wsparcia rodzin, osób                   

z niepełnosprawnościami, seniorów, osób z uzależnieniami czy                   

w kryzysie bezdomności; 

- beneficjentów i kadry pomocy społecznej; 

- zarządzanie, diagnozowanie i międzynarodowy wymiar pomocy 

społecznej; 

- najnowsze tendencje w tym obszarze polityki społecznej.        
Autorzy poszczególnych rozdziałów tworzą grono niemal czterdziestu 

polskich naukowców i praktyków pomocy społecznej.  

w 62888 

 



Pokonać dziecięce ograniczenia : jak obudzić mózg dziecka ze specjalnymi potrzebami                     

i odmienić jego życie? : metoda Anat Baniel / Anat Baniel ; przekład Agnieszka Pałynyczko-

Ćwiklińska. - Wydanie I.  - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2021. 
 

W książce autorka przedstawia, jak można poprawić funkcjonowanie 

młodego mózgu. Autorka oraz wyszkoleni przez nią terapeuci pracują      

z dziećmi z różnorodnymi deficytami. Do każdego dziecka podchodzą 

holistycznie, traktując je jako odczuwającą i myślącą istotę ludzką. Pracę 

Anat Baniel aprobują lekarze i naukowcy z całego świata. 

„Ta przystępna, wnikliwa, praktyczna książka dla rodziców chłopców          
i dziewczynek ze specjalnymi potrzebami zdecydowanie pogłębi ich 
umiejętność pomagania własnym dzieciom. (…) Autorka pokazuje, że 
nasze dominujące podejście do dzieci z trudnościami często okazuje się 
niewłaściwe, czasem wręcz niszczące, ponieważ szkoli dzieci                           
w „małpowaniu” kamieni milowych rozwoju, których młodzi ludzie nie 
są jeszcze gotowi osiągnąć. Tymczasem przedstawione tu podejście jest 
o wiele mądrzejsze, subtelniejsze, prawdziwie holistyczne, daleko 
bardziej pomysłowe i zgodne z przebiegiem rozwoju mózgu. Pokazuje, 
jak zyskać dostęp do plastyczności własnej mózgu dziecka i przynosi 
lepsze efekty, tak że dzieci mogą spontanicznie rozwijać się od 
wewnątrz.” 

dr Norman Doidge, autor książki Mózg zmienia się sam 

 w 62887 
 
 
 
 
 
Podstawy teoretyczno-metodologiczne pedagogiki pracy jako dyscypliny naukowej / Barbara 
Baraniak. - Wydanie I.  - Warszawa : Difin, 2021. 
  

Książka systematyzuje pedagogikę pracy i osadza ją w nurcie 

naukowości, artykułując kryteria, które nadają charakter naukowo-

teoretyczny pedagogice pracy jako subdyscyplinie pedagogicznej. 

Nauka i jej wymagania wyznaczyły strukturę monografii, którą ujęto      

w cztery rozdziały. Rozdział pierwszy ukazuje swoistość pedagogiki 

pracy wpisaną w jej struktury wiedzy z układem pojęciowym, rozdział 

drugi - metodologii, rozdział trzeci poświęcony został teoriom 

pedagogiki pracy, zaś czwarty, teoretyczności, dyscyplinarności                   

i instytucjonalizacji tej dyscypliny pedagogicznej. Przyjęte holistyczne 

podejście łączy aspekty naukoznawcze z tematyką pedagogiki pracy          

i czyni monografię cenną pozycją dla środowisk naukowych, a także 

studentów specjalizujących się w obszarze pedagogiki pracy, ale 

również przydatną praktykom, w tym nauczycielom aktualnie 

starającym się o zatrudnienie w odbudowanym szkolnictwie 

zawodowym, a także doradców zawodowych oraz pracodawców                

i pracowników różnego szczebla zatrudnienia. 

cz 62886 



Podróż do świata uczuć : program edukacyjny i terapeutyczny dla dzieci / Bożenna 

Wardęszkiewicz, Elżbieta Zawadzka. - Wydanie I.  - Warszawa : Difin, 2023. 
 

Program pt. Podróż do świata uczuć jest narzędziem do pracy 

edukacyjnej i terapeutycznej z dziećmi w obszarze rozwoju 

emocjonalnego i społecznego. Uczestnictwo w zajęciach pomoże 

dzieciom rozwinąć pełniej swój potencjał i cieszyć się życiem i dobrymi 

relacjami z innymi. W publikacji można znaleźć:  

- scenariusze zajęć, 

- bajki i opowieści w tym ich wersje dźwiękowe,  

- karty pracy "Kartki z pamiętnika",  

- elementy diagnozy ericksonowskiej,  

- strategie i metody pracy z dziećmi,  

- opisy przypadków ilustrujące wybrane zagadnienia,  

- analizę procesu indywidualnego i grupowego,  

- zagadnienia dotyczące rozwoju emocjonalnego dzieci i znaczenia 

inteligencji emocjonalnej w rozwoju.  

 

cz 62885 

 

 

 

 

 

Podmiotowość samorządu terytorialnego a zakres jego zadań i kompetencji / redakcja 

naukowa Mirosław Stec, Katarzyna Małysa-Sulińska. - Stan prawny na 1 czerwca 2020 r.  - 

Warszawa : Wolters Kluwer, 2020. 
 

W publikacji omówiono zagadnienia prezentowane podczas XIII 

Seminarium Naukowego Katedry Prawa Samorządu Terytorialnego 

Uniwersytetu Jagiellońskiego w października 2019 r. w Krakowie. Jego 

celem było przeprowadzenie dyskusji na temat kształtu i zakresu,              

a także perspektyw podmiotowości poszczególnych jednostek 

samorządu terytorialnego. W niniejszym tomie ujęto teksty traktujące 

między innymi o podmiotowości samorządu terytorialnego:                         

w kontekście zaspokajania potrzeb wspólnoty samorządowej,                    

w procesie weryfikacji decyzji jego organów, w aspekcie statusu 

organów gminy w postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

Poruszono w nim również zagadnienia ograniczeń samodzielności 

gminy w kształtowaniu zagospodarowania przestrzennego oraz statusu 

prawnego jednostek samorządu terytorialnego jako członków 

stowarzyszeń. Książka przeznaczona jest dla pracowników organów 

administracji publicznej, przedstawicieli świata nauki, a także 

studentów studiów prawniczych i administracyjnych. 

w 62884 

 



Perswazja w social mediach czyli Jak sprzedawać tam, gdzie inni tylko zdobywają lajki / 

Mirosław Skwarek. - Gliwice : Helion S.A., copyright 2021. 

Internet to błogosławieństwo dla wielu biznesów. Okno na świat, które 

daje szansę dotarcia z ofertą do osób, z którymi normalnie, w świecie 

offline'owym nie byłoby okazji nawet się spotkać. O sprzedaży nie 

wspominając. Sklep internetowy, czat tego sklepu, sprawny system 

płatności, perfekcyjne zdjęcia produktów, szybka komunikacja                   

w każdym dostępnym kanale social mediów... I nic. Może nie nic, ale 

niewiele. Tyle się mówi i pisze o promocyjnej roli mediów 

społecznościowych, a tu proszę - nie działa. A może po prostu,                    

w mediach społecznościowych jest jak w życiu? Jak w handlowaniu face 

to face? Ten jest skuteczniejszy, kto jest bardziej perswazyjny? Kto 

potrafi lepiej wywierać wpływ? Bo social media to tak naprawdę nie są 

media. To współczesny "miejski ryneczek", na którym sprzedawcy 

spotykają się z potencjalnymi kupującymi, a spośród wielu "stoisk" 

sukces odnosi to, którego właściciel jest najbardziej przekonujący. 

Rzecz w tym, by przestać wrzucać na Facebooka posty  i zaprząc go do 

prawdziwej gry w sprzedawanie. Na 101 perswazyjnych sposobów.  

w 62883 

 

 

 

Opiekun medyczny w praktyce / Elżbieta Szwałkiewicz ; [współautorzy: Agnieszka 

Smrokowska-Reichmann, Miłosz Asmann]. - Wydanie II. zmienione i uaktualnione - 8 dodruk.  

- Warszawa : PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2022. 

Poradnik Opiekun medyczny w praktyce stanowi pomoc dla każdego, 

kogo los postawił wobec konieczności opieki nad kimś, kto sam sobą 

zajmować się nie może. Informacje w niej zawarte stanowią również 

bazę pod przygotowanie do zawodu, związanego ze sprawowaniem 

funkcji opiekuna medycznego. Ponieważ autorka jest doktorem nauk 

medycznych z długoletnim stażem, nie znajdziemy w książce informacji 

niesprawdzonych i niepraktycznych. Korzystając z doświadczenia 

autorki, możemy dowiedzieć się właściwie wszystkiego, co jest nam 

potrzebne, by w sprawny i profesjonalny sposób zaopiekować się chorą 

osobą. W książce znajdziemy informacje na temat sprzętów, 

przydatnych lub niezbędnych w czasie opieki nad chorym, zasady ich 

prawidłowego użytkowania i właściwego ustawienia w przestrzeni.       

W jaki sposób dobierać materiały, potrzebne do opieki nad chorym? 

Które odrzucić i od czego jest to uzależnione? W publikacji znajdziemy 

również przydatne informacje o tym, jak odnosić się do pacjenta, by 

interakcja z nim przebiegała bez zakłóceń. 

cz 62881 

 



Metody terapeutyczne stosowane w pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością : ruch                        

i rozwój / redakcja naukowa: Jacek Szmalec. - Wydanie I.  - Warszawa : Difin, 2021. 

Książka przedstawia metody terapeutyczne do pracy z dziećmi                      
z różnymi niepełnosprawnościami, instruktaże prawidłowego 
wykonania zabiegów oraz cele, jakie można osiągnąć, stosując daną 
metodę w terapii. Walorem publikacji jest opis instruktażu masażu 
Shantala Specjal Care, ćwiczenia na stymulację układu wzrokowego, na 
postawę, równowagę, motorykę dużą, a także na obustronną 
koordynację wzrokowo-ruchową. W publikacji przedstawiono metody 
terapeutyczne dotyczące: integracji sensorycznej w pracy z dzieckiem      
z niepełnosprawnością, nieprawidłowego rozwoju ruchowego dziecka 
(dogoterapia), diagnozy i metodyki pracy z dzieckiem z uszkodzeniem 
mózgu, wspierania nieprawidłowego rozwoju psychomotorycznego 
dziecka (metoda Peto), narzędzi diagnostyczo-terapeutycznych do 
oceny dzieci z jednostronnym dziecięcym porażeniem mózgowym      
(test Aha), terapii zajęciowej i metod psychomotorycznych w pracy             
z dzieckiem z przepukliną oponowo-rdzeniową, wspomagania      terapii 
dziecka z zaburzeniami mowy i komunikacji (arteterapia z elementami 
sensoplastyki), umiejętności komunikacyjnych z dzieckiem                               
z niepełnosprawnością, m.in. z autyzmem.  

cz 62878 
 

 

 

Godziny wychowawcze z nastolatkami : scenariusze zajęć / Anna Radwańska, Anita Sołtys. - 

Wydanie I.  - Warszawa : Difin, 2022. 

Książka została napisana z myślą o wychowawcach i pedagogach szkół 

ponadpodstawowych. Młodzież coraz częściej zmaga się z wieloma 

trudnościami, które powodują niepokój i stres. Sytuacje trudne 

zdarzają się w klasie, grupie społecznej, rówieśniczej bądź 

indywidualnie. Tematy godzin wychowawczych opracowane przez 

Autorki odnoszą się do sfer: zdrowia psychicznego, zdrowego 

odżywiania, konfliktów, komunikacji, motywacji, samoświadomości, 

samorealizacji, szacunku i godności. Każdy scenariusz został 

opracowany tak, aby angażował uczniów w pracę podczas lekcji. 

Młodzież zdobywać będzie wiedzę i umiejętności poprzez działanie. 

Książka zawiera 30 scenariuszy, a każdy z nich - ćwiczenia dla uczniów    

i krótką charakterystykę omawianego tematu.  

 

 

cz 62869 

 

 



BHP w firmie : bezpieczeństwo i higiena pracy od A do Z : praca zbiorowa. - Warszawa : Wiedza 

i Praktyka sp. z o.o., 2022. 

BHP w firmie. Bezpieczeństwo i higiena pracy od A do Z to jedyna taka 

publikacja dla pracowników służby bhp, która pozwoli stworzyć 

faktyczne bezpieczeństwo w zakładzie pracy. Można się z niej przede 

wszystkim dowiedzieć, jak rozmawiać z pracownikami, aby 

przestrzegali zaleceń, i jak przewidywać ich najbardziej 

niespodziewane zachowania. W BHP w firmie. Bezpieczeństwo i higiena 

pracy od A do Z znajdują się szczegółowe i zarazem praktyczne 

omówienia przepisów oraz zasad bhp, których znajomość jest 

niezbędna w codziennej pracy. 

 

 

 

 

cz 62857 

 

 

 

 

Profilowanie kryminalistyczne / Bogdan Lach. - Stan prawny na 1 grudnia 2013 r.  - Warszawa: 

Wolters Kluwer, 2014. 

Publikacja jest pierwszą na polskim rynku wydawniczym monografią 

dotyczącą profilowania kryminalistycznego oraz jego rozwoju w Polsce 

i na świecie. Autor ujawnia w niej tajniki swojego warsztatu, wskazuje 

czynniki, które wpływają na proces profilowania, opisuje metodykę 

pracy biegłego profilera oraz przedstawia efektywność profilowania 

kryminalistycznego w praktyce. Prezentuje także studia autentycznych 

przypadków różnych kategorii zbrodni (zabójstwa, zgwałcenia, 

pedofilii, podpalenia), które zostały ujawnione i osądzone. Książka jest 

przeznaczona przede wszystkim dla policjantów, prokuratorów, 

sędziów, adwokatów, detektywów oraz dziennikarzy śledczych. 

Stanowi kompendium wiedzy z zakresu profilowania dla studentów 

wydziałów prawa, psychologii oraz resocjalizacji. Będzie także cenną 

lekturą dla wszystkich zainteresowanych tematyką kryminalną.  

 

cz 62890 

 

 



Wymiar kryminologiczny i psychologiczny / Brunon Hołyst. - Wydanie I.  – Warszawa : 

Wydawnictwo Naukowe PWN, copyright 2019. 

Składająca się z czterech tomów seria wydawnicza Przeciwko życiu 
została poświęcona najbardziej fundamentalnym i nieustannie 
aktualnym problemom zagrożeń życia człowieka. Zagadnienie to 
dotyczy jednej z naszych podstawowych potrzeb: potrzeby 
bezpieczeństwa. Jej deprywacja uniemożliwia prawidłowy rozwój 
osobowy, emocjonalny i psychiczny. Jest zatem oczywiste, że kwestia 
zagrożeń ludzkiego życia nurtuje społeczność w skali globalnej, lokalnej, 
a także w wymiarze indywidualnym. Autor podejmuje próbę dokonania 
integracji i syntezy wiedzy dotyczącej problematyki zagrożeń życia, co 
stanowi przedsięwzięcie, które nie zostało dotąd w tak szerokim 
zakresie podjęte ani w literaturze polskiej, ani obcojęzycznej. 

W tomie 3 Autor dokonał analizy kwestii obejmujących działania 

jednostki przeciwko życiu innych (przestępczość przeciwko życiu, 

uwarunkowania sytuacyjne i kulturowe). 

 

cz 61217/3 

 

 

 

Życie przeciwko śmierci. T. 4, Refleksje kryminologa o wartości życia / Brunon Hołyst. - 

Wydanie I.  - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2020. 

Publikacja zawiera m.in. analizę postępów w zakresie nauk medycznych 
służących idei życia. Autor zwraca uwagę na istotne problemy 
psychologiczne i socjologiczne w życiu człowieka oraz na współczesne 
osiągnięcia nauki, które wpływają na przedłużenie życia. Ważną część 
tej pozycji wydawniczej stanowią aktualne kwestie ekologiczne                  
w wymiarze globalnym. 
„Recenzowane opracowanie naukowe stanowi cenną publikację                 
z zakresu nauk kognitywistycznych i obejmuje metaanalizę 
współczesnych zagadnień makrostrukturalnych odnoszących się do 
sfery transkulturowej. Jest to dzieło interdyscyplinarne i w całości 
wyrasta na gruncie naukowego wnioskowania i wartościowania 
właściwego dla sceptycyzmu krytycznego. Praca wybitna, wpisuje się     
w twórczość kulturową ukazującą problematykę przeszłości                             
i teraźniejszości na rzecz odkrywania i kreowania przyszłości dla 
jednostki, wspólnoty oraz cywilizacji rodu ludzkiego”. 

z recenzji prof. zw. dr. hab. Andrzeja Bałandynowicza 
 

cz 62898 

 

 



 Trening umiejętności emocjonalnych i społecznych dzieci : karty terapeutyczne i karty pracy/ 

Agnieszka Lasota ; [ilustracje Adam Lasota]. - Warszawa : Difin Sp. z o.o., copyright 2021. 

 Karty przeznaczone są dla psychologów, terapeutów, 
socjoterapeutów, pedagogów do pracy indywidualnej i grupowej              
z dziećmi, a także dla nauczycieli podczas lekcji wychowawczych, czy 
zajęć świetlicowych. Materiały te z powodzeniem mogą być 
wykorzystywane przez rodziców i opiekunów. Teczka zawiera: 
- 55 kart przeznaczonych do pracy z dziećmi dostosowane są do wieku                    
i możliwości poznawczych dzieci; 
- gotowe narzędzie do pracy terapeutycznej i profilaktycznej z dziećmi                 
w wieku przedszkolnym i szkolnym; 
- treści ujęte w atrakcyjnej formie graficznej, są niezwykle prostym 
sposobem pomocy uczniom w uświadomieniu sobie własnych 
przekonań poznawczych, stanów emocjonalnych czy zachowań; 
- karty będące propozycją pomocy w pracy nad rozwojem kompetencji 
emocjonalnych w oparciu o cztery podstawowe emocje, takie jak: 
smutek, strach, lęk i złość czy radość.  
- znajdują się w niej także karty przydatne do wspierania rozwoju 
pozytywnych postaw społecznych i dotyczą zachowań prospołecznych, 
takich jak: dziękowanie, proszenie, pomaganie, zapraszanie do zabawy, 
pocieszanie i dzielenie się. 

                                                              cz 62895 

 

 

Metody aktywizujące w kształceniu i doskonaleniu pedagogów / Bogusław Śliwerski. - 

Wydanie I.  - Kraków : Impuls, 2022. 

W praktyce edukacyjnej właściwy dobór metod aktywizujących 
wywoływał zawsze duże zainteresowanie uczestników i kadry różnych 
kursów, szkoleń, warsztatów, a także długie, niekończące się dyskusje. 
Przygotowanie i realizacja zajęć z wykorzystaniem metod 
aktywizujących nie wymagają wielkiego doświadczenia 
pedagogicznego, pod warunkiem że prowadzący szkolenie posiada 
wiedzę merytoryczną dotyczącą problemu, który chce wspólnie                  
z uczestnikami kursu rozwiązać. Dzięki zaś dużemu zainteresowaniu 
wykazywanemu przez nich oraz aktywności ma możliwość 
uruchomienia wrażliwości wszystkich na konieczność uwzględniania      
w relacjach społecznych nie tylko własnych potrzeb, interesów czy 
aspiracji, ale także tych, z którymi doświadcza nowych sytuacji 
autodydaktycznych. Najważniejszym zadaniem kadr kształcących jest 
zatem przygotowywanie i ciągłe ulepszanie koncepcji dydaktycznych. 
To one bowiem są głównym inspiratorem aktywizacji uczestników 
kursów. Natomiast prowadzący powinien koncentrować się nie tylko 
na logistycznych warunkach zajęć szkoleniowych, ale także na sztuce 
obserwacji uczestniczącej, jej analizy i interpretacji uzyskiwanych 
wyników. 

w 62848 
 



 
 
Sygnatury książek posiadają oznaczenia:  
 
cz – czytelnia,  
w – wypożyczalnia. 

Opisy zaczerpnięto od wydawców. Źródło opisów i zdjęć okładek:  

https://bonito.pl/  

https://www.taniaksiazka.pl  

https://www.impulsoficyna.com.pl 

 http://www.wydawnictwoup.pl 

 

 

 

 

przygotowała: Dominika Wiercigroch –                                                                                                               

nauczyciel bibliotekarz PBW Filia w Żywcu 

 


