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Polecamy najnowsze książki: 

 
 
 
 

 
Edukacja małego dziecka : praca zbiorowa. T. 14, 
Konteksty społeczne i międzykulturowe / pod redakcją 
Ewy Ogrodzkiej-Mazur, Urszuli Szuścik, Anny Szafrańskiej. - 
Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls" ; [Cieszyn] : we 
współpracy z Wydziałem Etnologii i Nauk o Edukacji 
Uniwersytetu Śląskiego, 2019. 
Bielsko-Biała  w 121 297,  cz 121 298 
  
Tom 14 serii Edukacja małego dziecka, zatytułowany 
Konteksty społeczne i międzykulturowe, prezentuje kolejne 
rozważania teoretyczne i praktyczne nad współczesnymi 
problemami rozwoju twórczego dziecka. Kontekstom 
społecznym i międzykulturowym oraz tendencjom i problemom 
edukacji małego dziecka poświęcone są opracowania 
zamieszczone w tej publikacji. W poszczególnych tekstach 
znajdują się poglądy, propozycje oraz wyniki badań i studiów 
dotyczące różnych obszarów funkcjonowania dziecka w wieku 
przedszkolnym i wczesnoszkolnym we współczesnej 
rzeczywistości społeczno-kulturowej. 
 

Opis: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 

 
 
 
 
 
 
 

 
Edukacja osób zdolnych / redakcja naukowa Eugeniusz 
Piotrowski, Maria Porzucek-Miśkiewicz. - Poznań : 
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 
2019. 
Bielsko-Biała   cz 121 230 
 
Problematyka podjęta w pracy zbiorowej koncentruje się 
wokół teoretycznych oraz praktycznych aspektów edukacji 
osób zdolnych. Książka stanowi przestrzeń poszukiwań 
badawczych, ukazuje uwarunkowania szkolnego 
i pozaszkolnego funkcjonowania jednostek zdolnych oraz 
wybrane koncepcje pracy z uczniem zdolnym w kraju i za 
granicą. Jest zaproszeniem do dialogu o rozpoznawaniu 
i wyzwalaniu indywidualnych możliwości, aktywności oraz 
uwzględnianiu oczekiwań uzdolnionych dzieci i młodzieży. 
W publikacji oddano obraz środowiska, w jakim funkcjonują 
uczniowie wyróżniający się pod względem zdolności 
intelektualnych, wskazując jednocześnie na pilną potrzebę 
działań na rzecz rozwoju uzdolnionych na wszystkich etapach 
kształcenia. 

Opis z okładki 



 

 
 

 
Masz prawo do mediacji w szkole : mediacje 
rówieśnicze w praktyce szkolnej : implikacje 
i rekomendacje / Anna K. Duda, Wioletta Skrzypek, Anna 
Mróz, Paulina Koperna, Kinga Sobieszczańska, Ewa Zawisza-
Wilk. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2019. 
 
Bielsko-Biała   w 121 143 
 
Publikacja Masz prawo do mediacji w szkole. Mediacje 

rówieśnicze w praktyce szkolnej. Implikacje i rekomendacje to 
zbiór opracowań teoretycznych i praktycznych, stanowiących 
bazę programu szkolenia mediatorów rówieśniczych. Jest 
cennym źródłem informacji o uwarunkowaniach wprowadzania 
mediacji rówieśniczych do szkół. Autorki pokazują, w jaki 
sposób warsztaty mediacji dla uczniów mogą rozwijać ich 
kompetencje kluczowe, podnosząc wartość wychowania 
i jakość kształcenia. 

 
 

Opis z okładki 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nowa psychologia dysleksji / Grażyna Krasowicz-Kupis. - 
Warszawa : PWN, 2019. 
Bielsko-Biała  cz 121 289 
 
Nowa psychologia dysleksji nie jest drugim wydaniem 
Psychologii dysleksji, ale jej całkowicie nową wersją. Jej 
głównym celem jest przedstawienie czytelnikom najnowszych 
zmian w rozumieniu zjawiska, wyników nowych badań 
i aktualnych trendów dotyczących diagnozy i terapii tego 
zaburzenia. W Nowej psychologii dysleksji w porównaniu z jej 
pierwszą wersją czytelnik znajdzie: • rozbudowaną tematykę 
ryzyka dysleksji, zwłaszcza z uwzględnieniem rodzinnego 
ryzyka, dotychczas rzadko w Polsce omawianego, • część 
poświęconą mechanizmom czytania oraz prezentację modelu 
nabywania czytania i pisania w języku polskim, 
• rozbudowaną część dotyczącą diagnozowania i interwencji, 
szczególnie omówienie narzędzi diagnostycznych i procedur 
diagnozowania. Na nowo spojrzymy na dysleksję 
z perspektywy modelu biopsychospołecznego, modyfikując 
stosowany wcześniej model opisu zaburzeń rozwojowych 

autorstwa Uty Frith (1985), m.in. poprzez wprowadzenie modelu wieloczynnikowego Bruce’a 
F. Penningtona (2009).  

Z recenzji dr hab. Anety R. Borkowskiej, prof. UMCS 
 
 



 
 
O czym mówią rzeczy? : świat przedmiotów 
w literaturze dziecięcej i młodzieżowej / pod redakcją 
Anny Mik, Marty Niewieczerzał, Eweliny Rąbkowskiej 
i Grzegorza Leszczyńskiego. - Warszawa : Wydawnictwo 
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2019. 
 
Bielsko-Biała   cz 121 329 
 
Autorzy artykułów zamieszczonych w tym tomie poddali 
rzetelnej i solidnej analizie i interpretacji filologicznej wiele 
literackich przykładów, dokonując nie tylko ich wnikliwego 
oglądu historycznoliterackiego, ale także osadzając je 
w szerszych kontekstach pop-kulturowych, wykorzystując 
umiejętnie współczesne metodologie badań humanistycznych. 
Należy dodać, iż rozważania Autorek i Autorów artykułów – co 
niezwykle cenne – zakorzenione są mocno w kontekstach 
międzynarodowych. Publikacja jest oryginalna i świeża 
w swym naukowym pomyśle oraz nowatorska ze względu na 
sposoby jego ujęć.  

 
Z recenzji prof. Doroty Michułki 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Pokonać nałóg : metoda redukcji szkód w terapii 
uzależnień od alkoholu i narkotyków / Patt Denning, 
Jeannie Little ; tłumaczenie Maciej Wacław. – Kraków : 
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, copyright 2019. 
Bielsko-Biała  w 121 165 
 
Nie wszyscy uzależnieni od alkoholu czy narkotyków potrafią 
skutecznie odstawić substancje psychoaktywne. Wielu z nich 
zrywa z nałogiem, by po pewnym czasie do niego powrócić, 
inni chcą jedynie ograniczyć używanie tych substancji, 
a jeszcze inni pragną stopniowo wyjść z uzależnienia. 
Przedstawiona w tej książce metoda redukcji szkód stanowi 
efektywną alternatywę wobec licznych programów 
terapeutycznych zakładających natychmiastowe odstawienie 
substancji psychoaktywnych. Denning i Little stworzyły swoją 
metodę, opierając się na licznych źródłach – na badaniach 
akademickich dotyczących przyczyn nadużywania substancji 
psychoaktywnych i mechanizmów zmiany, rozległych 
analizach użytkowania narkotyków, wynikach badań 
terenowych oraz obserwacjach setek pracowników publicznej 
służby zdrowia. Na tej podstawie opracowały 12-stopniowy 

program, w którym terapeuta z empatią podchodzi do pacjenta, pomagając mu w zredukowaniu szkód 
wynikających z używania alkoholu i narkotyków oraz krok po kroku ułatwiając mu wyjście z nałogu.  
 

Z Wprowadzenia dra hab. n. med. Bogusława Habrata 

 
 



 
 
 

 
Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu nauczycieli / 
Jarosław Kordziński - Warszawa : Wolters Kluwer Polska 2019. 
Bielsko-Biała   w 121 171 
 
Książka ma na celu umożliwienie zdiagnozowania poziomu 
wypalenia i poszukania jego potencjalnych źródeł w codziennej 
pracy nauczyciela. Stanowi próbę odpowiedzi na takie pytania: 
 
- jak skutecznie wzmacniać chęć do działania? 
- jak radzić sobie ze stresem w pracy z uczniami? 
- jak stać się autorytetem w swojej dziedzinie? 
- jak zachować pasję do tego, co robimy? 
- jak efektywnie pracować nad własnym rozwojem? 
 
Publikacja jest przeznaczona dla nauczycieli, metodyków, 
szkoleniowców (trenerów, coachów, facilitatorów), a także 
studentów kierunków pedagogicznych.  

 
Opis z okładki 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Uczniowskie korzyści z funkcjonowania 
w rzeczywistości szkolnego pogranicza między 
światami mediów online i offline / Tomasz Huk. - Kraków 
: Impuls, 2019. 
Bielsko-Biała   w 121 272 
 
Tomasz Huk prowadząc badania starał się opisać 
rzeczywistość, w której funkcjonuje uczeń, umiejscowiony na 
pograniczu między światami online i offline. Korzyści, będące 
przedmiotem prezentowanych w książce badań, Autor 
rozpatruje w aspekcie funkcjonowania ucznia klasy czwartej, 
piątej i szóstej w świecie szkoły podstawowej, który jest 
również pograniczem światów mediów online i offline. Jest to 
szkolny świat pełen sytuacji, w którym zdarza się, że uczeń 
korzysta z mediów online i offline, aby poszukać informacji, 
zaspokoić swoją ciekawość, poczuć się bezpieczniej, odnaleźć 
wzorzec godny do naśladowania czy autorytet, zidentyfikować 
system wartości kształtujący jego tożsamość, odnaleźć grupę 
rówieśniczą, paczkę, mieć kontakt z innymi uczniami 
(koleżankami i kolegami), wypełnić sobie czas na rozrywce, 
relaksie, a nawet aby uciec od dręczących go problemów. 

 
Opis: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 

 

 



 
 

 
Wychowanie a sens życia : człowiek w obliczu 
dylematów egzystencjalnych / Jolanta Spętana. - Kraków : 
Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2018. 
Bielsko-Biała   w 121 276 
 
Niniejsza praca, stanowiąc studium teoretyczne zagadnienia 
sensu życia, wpisuje się w refleksję nad teoretycznymi 
podstawami współczesnych nauk kulturowych, a prowadzone 
w niej rozważania lokują się w obrębie nurtu 
personalistycznego, którego istotą jest podkreślanie znaczenia 
fenomenu duchowości uwzględnianego w naukach 
kulturowych. Badania nad problemem sensu życia 
w odniesieniu do młodego człowieka doby ponowoczesnej, 
odnosząc się do sfery wychowania rozumianego jako 
„stawanie się”, mają na celu ukazanie możliwości 
zastosowania kategorii pojęciowej sensu życia oraz teorii 
sensu życia w interdyscyplinarnym obszarze pedagogiki, a tym 
samym możliwość wzajemnego przenikania teorii z zakresu 
pedagogiki, filozofii i psychologii, aby dowieść 
komplementarności wymienionych nauk. 
W charakterystycznym dla pedagogiki podejściu 

wielopłaszczyznowym, filozofia, której zwykło się przypisywać pierwszeństwo we wskazywaniu sensu, 
kooperuje tu z wiedzą z zakresu nauk o wychowaniu, a także psychologią, socjologią, teologią czy 
antropologią, aby współtworzyć wspólny obszar badawczy, z jego centrum w postaci osoby.  

 
Opis: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 

 
 
 
 
 
 

 
Wyposażenie i aranżacja bibliotek na Śląsku : (do końca 
XIX wieku) / Rafał Werszler. - Warszawa : Wydawnictwo 
Naukowe i Edukacyjne Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich ; 
Wrocław : Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa 
Uniwersytetu Wrocławskiego, 2019. 
Bielsko-Biała   w 121 188 
 
Monografia jest pierwszym syntetycznym rozpoznaniem 
recepcji dla sprzętów do gromadzenia księgozbiorów na 
Śląsku. W pracy prześledzono stan wybranych pomieszczeń 
bibliotek byłych i tych, które do dziś funkcjonują w dawnych 
lokalizacjach, z wyposażeniem obecnym. Wykonano badania 
empiryczne, pomiarowe i fotograficzne. Całość scalono 
w historycznej strukturze, rozróżniającej podziały stylistyczno-
funkcjonalne sprzętów. Do badań z zakresu aranżacji 
architektury wnętrz bibliotek śląskich uwzględniono 
porównania ze sprzętami bibliotek europejskich. 
 

Opis z okładki 
 

 
 

 
Oprac. Wydział Informacyjno-Bibliograficzny i Czytelnia 


