
CZERWIEC 2021 
Polecamy najnowsze książki: 

 

 

 

 
Aplikacje mobilne w systemach informacyjnych : teoria 

i praktyka / Grzegorz Gmiterek. - Warszawa : Wydawnictwo 
Naukowe i Edukacyjne Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 
2020. 
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Powszechny dostęp do szerokopasmowej transmisji danych za 
pomocą urządzeń mobilnych to współcześnie jeden 
z najważniejszych impulsów przeobrażeń kulturowych, spo-
łecznych i gospodarczych. Aplikacje mobilne odgrywają coraz 
większą rolę w życiu codziennym. Książka autorstwa Grzegorza 
Gmiterka kierowana jest przede wszystkim do osób 
zainteresowanych szeroko pojętą problematyką 
funkcjonowania systemów informacyjnych i wykorzystania 
w ich ramach urządzeń oraz aplikacji mobilnych. Jej 
potencjonalnymi odbiorcami powinni być bibliolodzy 
i pracownicy bibliotek zainteresowani wykorzystaniem 
urządzeń i aplikacji mobilnych w ramach realizacji usług 
informacyjno-bibliotecznych. 

Źródło: http://www.sbp.pl 
 

 

 

 

 

 

 

Dorosłość osób wychowywanych w rodzinie 
alkoholowej : wsparcie społeczne oczekiwane 
i otrzymywane / Dorota Anna Dolata. - Poznań : 

Wydawnictwo Naukowe UAM, 2019.  
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Jak funkcjonują DDA i jak postrzegają siebie w różnych 

relacjach społecznych; jakie mają trudności indywidualne, 

w związkach intymnych, relacjach z rodzicem uzależnionym 

i niepijącym, jak oceniają wsparcie społeczne i jakiej pomocy 

wciąż oczekują. We współczesnej literaturze przedmiotu nie 

ma wielu odwołań do wątku związanego z funkcjonowaniem 

dorosłych osób wychowywanych w rodzinie alkoholowej. 

Autorka przedstawia podstawy teoretyczne oraz wyniki badań 

własnych związanych z funkcjonowaniem DDA, charakteryzuje 

poszczególne osoby tworzące rodzinę alkoholową oraz rodzinę 

taką jako całość. Przedstawia analizę postrzegania przez 

dorosłe dzieci alkoholików swojego funkcjonowania w różnych 

relacjach społecznych, a przede wszystkim ich ocenę 

otrzymanego wsparcia społecznego i obszarów, w których 

wciąż oczekują pomocy. Wiedza dotycząca dorosłego życia osób wychowywanych w rodzinie 

alkoholowej, zwłaszcza ich percepcja związana z efektywnością wsparcia im (nie)udzielanego, może 

być wskazówką do pracy specjalistów z tą grupą osób w celu podejmowania jak najefektywniejszych 

działań pomocowych. 
Źródło: https://press.amu.edu.pl 



 

 

 

 

Edukacja przedporodowa / redakcja naukowa dr hab. n. 

med. Grażyna Iwanowicz-Palus, dr hab. n. med. Agnieszka 

Bień. - Warszawa : PZWL, copyright 2020. 
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Kompendium wiedzy dla położnych realizujących edukację 
przedporodową oraz studentów kierunku położnictwo 
i uczestników różnych rodzajów kształcenia podyplomowego. 
To jedyna tego rodzaju pozycja na rynku wydawniczym 
przygotowana przez znane i cenione autorki z wielu ośrodków 
akademickich. Praktyczna, usystematyzowana publikacja 
stanowiąca wsparcie informacyjne dla położnych realizujących 
edukację przedporodową, wynikającą z zapisów nowego 
standardu opieki okołoporodowej. 
 

Opis z okładki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Jąkanie w wieku szkolnym : terapia metodą 
Tarkowskiego / Zbigniew Tarkowski, Agnieszka Okrasińska. 

- Gdańsk : Harmonia Universalis ; Elbląg : PWSZ w Elblągu, 
2020. 
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Tematem niniejszej książki jest jąkanie – widziane inaczej, 

w ujęciu systemowym. Jest to spojrzenie oparte na wynikach 

badań, w tym własnych, oraz wieloletnim doświadczeniu 

w prowadzeniu terapii skoncentrowanej na problemie osoby 

jąkającej się. Skupiono się na przyczynach jąkania oraz 

ukazano je w kontekście innych zaburzeń. Omówiono wyniki 

eksperymentów zmierzających do zmiany postaw wobec osób 

jąkających się i ich terapii. W książce podano różne metody 

rozwiązywania problemów dzieci i młodzieży jąkającej się oraz 

ich otoczenia szkolnego i rodzinnego. Przedstawiono warunki 

i determinanty prowadzenia efektywnej terapii, opartej na 

połączeniu treningu płynnego mówienia, psychoterapii 

i socjoterapii. Wyróżniona w podtytule monografii metoda 

Tarkowskiego została przedstawiona w sposób wyjątkowy. 

Ukazano bowiem przebieg i dynamikę procesu 

terapeutycznego, którego fundamentem jest dialog. Opis zawiera liczne przykłady rozmów 

z pacjentami. 
Opis z okładki 

 
 
 
 



 
 

 

 

 

Nauczanie teorii umysłu : program nauczania dla dzieci 
z wysoko funkcjonującym autyzmem, zespołem 
Aspergera i pokrewnymi zaburzeniami społecznymi / 
Kristina Ordetx ; przedmowa: Susan J. Moreno ; przekład: 

Agnieszka Pałynyczko-Ćwiklińska. - Gdańsk : Harmonia 
Universalis, 2020. 
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W książce przedstawiono skuteczny, łatwy do wprowadzenia 

program nauczania, dzięki któremu dzieci z wysoko 

funkcjonującym autyzmem, zespołem Aspergera 

i pokrewnymi trudnościami społecznymi mogą rozwinąć 

rzetelne podstawy teorii umysłu (inaczej: czytania umysłu lub 

wnioskowania społecznego), czyli zdolności wyciągania 

wniosków na temat stanów umysłu innych osób 

i przewidywania na tej podstawie ich zachowania. Program 

jest przeznaczony do stosowania w niewielkich grupach dzieci 

i młodzieży w wieku 7–16 lat. W książce czytelnik znajdzie 

informacje, jak przeprowadzić kolejne zajęcia krok po kroku, 

a także kolorowe materiały do wykorzystania oraz wzory 

listów do rodziców, zawierające wskazówki, jak ćwiczyć 

w domu. 
Opis z okładki 

 

 

 
 
 
 

 
Nauka o informacji w okresie zmian : rewolucja 
cyfrowa : infrastruktura, usługi, użytkownicy : praca 

zbiorowa / pod redakcją naukową Barbary Sosińskiej-Kalaty, 
Marcina Roszkowskiego i Zuzanny Wiorogórskiej. - Warszawa 
: Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne Stowarzyszenia 
Bibliotekarzy Polskich, 2020. 
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Niniejsza książka zawiera wybór artykułów, które dotyczą 

wpływu rewolucji cyfrowej na współczesne społeczeństwo oraz 

funkcjonujące w nim jednostki i instytucje. Artykuły te są 

pisemną wersją referatów wygłoszonych na konferencji lub 

powstały już po jej zakończeniu jako rozwinięcie tematu, 

który autorzy przedstawili na konferencji. […] Zebrane 

w książce artykuły zostały podzielone na trzy grupy: 

Społeczne aspekty rewolucji cyfrowej, Edukacja informacyjna 

– kompetencje informacyjne – kultura informacyjna oraz 

Technologie cyfrowe i nowe praktyki ich wykorzystania 

w usługach informacyjnych. 

 

Ze Wstępu 

 

 
 



 
 

 
"Rzeka, która cierpi" : o poezji Czesława Miłosza / Lech 
Giemza. - Kraków: Instytut Literatury, 2021. 

PBW Bielsko-Biała   w 122 403 

 

Inaczej niż większość opracowań poświęconych poezji 

Czesława Miłosza, książka Lecha Giemzy adresowana jest nie 

tylko do środowisk akademickich, ale także – a może nawet 

przede wszystkim – do szerokiego grona miłośników poezji 

współczesnej. Jej zaletami są więc przede wszystkim jasność 

wywodu, klarowność stylu oraz syntetyczność. Ta ostatnia 

cecha zasługuje na szczególne podkreślenie, bo autor 

opracowania zmierzył się przecież nie tylko z rozległym 

dorobkiem Noblisty, ale także z niezmierzonymi obszarami 

komentarzy, które otaczają dziś dzieła poety. Co z nich 

wybrać? Jakiego Miłosza pokazać? – To pytania, które musiał 

sobie stawiać. Powiedzmy więc od razu: odpowiedzi, jakich 

udziela, w pełni satysfakcjonują. Badaczowi udała się nie lada 

sztuka: w niewielkim objętościowo tekście zdołał zmieścić 

kluczowe rozpoznania dotyczące twórczości poety, węzłowe 

punkty jego biografii oraz kilka oryginalnych interpretacji. 

Dowiemy się z książki o zasadach rządzących językiem poetyckim Miłosza, o predylekcji poety do 

synekdochy i liryki maski, o poetyce epifanii oraz mądrościowo-kontemplacyjnej strategii lirycznej; 

poznamy rolę pamięci i wyobraźni w dziele artysty oraz jego nieustanny głód świata. 

Opis z okładki 

 
 

 
 
 

 

Terapia poznawczo-behawioralna oparta na procesach : 
wiedza i kluczowe kompetencje / redakcja naukowa: 
Steven C. Hayes, Stefan G. Hofmann ; przekład: Anna 
Sawicka-Chrapkowicz, Agnieszka Pałynyczko-Ćwiklińska, 
Sylwia Pikiel. - Sopot : GWP, 2020. 
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Dwaj wybitni badacze – Steven C. Hayes i Stefan G. Hofmann 

– stworzyli książkę przełomową, która łączy korzyści płynące 

z różnych modeli w ramach terapii poznawczo-behawioralnej, 

w tym nurtów tak zwanej trzeciej fali. Jest to pierwsza tak 

wszechstronna publikacja – zawiera przegląd najważniejszych 

założeń, dziedzin i obszarów stanowiących teoretyczne 

fundamenty tytułowego podejścia jako zbioru empirycznie 

zweryfikowanych terapii, a także szczegółowe omówienie 

podstawowych kompetencji klinicznych w zakresie interwencji 

behawioralnych, poznawczych, doświadczeniowych oraz 

opartych na akceptacji i uważności. Pozwala dogłębnie 

zrozumieć podstawowe procesy zmiany w ramach wdrażanych 

interwencji, które powinien znać każdy klinicysta. Stanowi 

olbrzymi krok naprzód w rozwoju przedmiotowej dziedziny, 

wyznaczając nowe standardy psychoterapii opartej na dowodach. 

Opis z okładki 
 

 
 



 
 

 
Wiktymologia / Ewa Bieńkowska. - Warszawa : Wolters 
Kluwer Polska, 2018. 
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W publikacji przedstawiono kwestię wiktymologii sensu largo, 

zarówno w ujęciu historycznym, jak i współczesnym, 

uwzględniając regulacje prawa międzynarodowego, polskiego 

oraz unijnego. Opracowanie stanowi obszerne kompendium 

zawierające kompletną analizę zagadnień będących 

przedmiotem badań wiktymologii, które może służyć zarówno 

celom dydaktycznym, naukowym, jak i praktyce. 

W monografii omówiono m.in. takie zagadnienia jak: 

zatrzymanie i środki zapobiegawcze służące ochronie 

pokrzywdzonych przemocą w rodzinie, tryb przesłuchania 

i zasady postępowania z pokrzywdzonymi przestępstwami 

o charakterze seksualnym, środki wychowawcze wobec 

nieletniego i zobowiązania rodziców nieletniego na rzecz 

pokrzywdzonego, postępowanie wobec niektórych osób 

z zaburzeniami psychicznymi, przeciwdziałanie zagrożeniom 

przestępczością na tle seksualnym. Książka jest przeznaczona 

dla adwokatów, radców prawnych, sędziów, prokuratorów oraz aplikantów tych zawodów prawniczych. 

Zainteresuje członków organizacji pozarządowych, którzy statutowo zajmują się ofiarami przestępstw. 

Będzie cennym źródłem wiedzy dla pracowników naukowych oraz studentów wydziałów prawa, 

psychologii, resocjalizacji i socjologii. 

Opis z okładki 

 

 
 
 

Wprowadzenie do zarządzania danymi naukowymi / 
Maria M. Pawłowska, Marta E. Wachowicz. - Warszawa : Difin, 
2020. 
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Monografia podejmuje pierwszą w Polsce próbę 

kompleksowego ujęcia zagadnienia zarządzania danymi 

naukowymi oraz opisuje problematykę gromadzenia, 

przechowywania, archiwizacji i udostępniania danych. 

Przedstawione zostały aspekty związane ze znaczeniem 

metadanych, jakością repozytoriów naukowych czy też 

koniecznością dbania o szerokie udostępnienie danych 

środowisku naukowemu. Publikacja opisuje również zadania 

stewarda danych, podaje szereg rekomendacji dotyczących 

kontroli zarządczej, a także wskazuje na rolę danych 

w realizacji strategii ochrony własności intelektualnej 

w jednostkach naukowych. Monografia obfituje w liczne 

praktyczne przykłady, dzięki czemu w przystępny sposób 

przekazuje wiedzę dotyczącą roli poprawnego zarządzania 

danymi w realizacji celów naukowych indywidualnych badaczy 

oraz całych instytucji naukowych. 

Źródło: https://ksiegarnia.difin.pl 
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