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Było, jest, będzie : ćwiczenia rozwijające myślenie 
przyczynowo-skutkowe / [opracowanie merytoryczne 
i graficzne:] Magdalena Hinz. - Gdańsk : Wydawnictwo 
Harmonia, 2021. 

PBW Bielsko-Biała   w 122 503 

 

Książka „Było – jest – będzie” powstała, żeby wspomagać 

dzieci w nauce lub doskonaleniu umiejętności dostrzegania 

zależności przyczynowo-skutkowych w otaczającym 

świecie. W publikacji przedstawiono 30 różnych sytuacji 

dotyczących życia szkolnego, codziennych obowiązków oraz 

spędzania czasu wolnego. Każdy temat opracowano na 

rozkładówce. Na stronach parzystych znajdują się duże 

ilustracje oraz dotyczące ich pytania i polecenia. Na 

stronach nieparzystych umieszczone zostały zadania, 

podczas rozwiązywania których dziecko mówi, co wydarzyło 

się wcześniej i później, oraz wykonuje inne ćwiczenia 

związane z tymi sytuacjami. 

 
Źródło: https://harmonia.edu.pl 

 
 
 
 

 
 
 

 
Dzieci o silnej woli : od konfliktu do współpracy / 
Robert J. MacKenzie ; przekład: Lucyna Wierzbowska. - 
Sopot : GWP, 2020. 

PBW Bielsko-Biała   w 121 617 
 

Jak wychowywać dziecko o silnym charakterze? Czy czasami 

odnosisz wrażenie, że Twoje dziecko to „mały terrorysta”? 

Czy martwisz się, że nikogo nie słucha, i czujesz się 

bezsilny? Pora zastosować jasne zasady, które pomogą Ci 

wprowadzić zdrową dyscyplinę. Robert J. MacKenzie 

wyjaśnia, że powodem trudnych zachowań mogą być nie 

tylko złe nawyki rodziców, ale także (po prostu) trudny 

charakter dziecka. Jednocześnie przekonuje, że konkretność 

i opanowanie sprawdzą się o wiele lepiej w konfliktowych 

sytuacjach, niż krzyki, groźby czy próba sił. Dzięki tej 

książce: 

- zaczniesz współpracować zamiast walczyć, 

- zbudujesz lepsze relacje z dzieckiem, 

- stworzysz pozytywną atmosferę w domu. 

 

Źródło: https://www.gwp.pl 
 

 



 

 
Kalendarium Bielska-Białej 1956-1989 / Maciej 
Bujakowski. - Bielsko-Biała : Wydział Kultury i Sztuki 
Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, 2020. 

PBW Bielsko-Biała  cz 122 805 

 

Celem opracowania jest pokazanie życia zwykłych ludzi na 

przestrzeni ponad trzech dekad, a przede wszystkim 

przedstawienie, z jakimi problemami i wyzwaniami przyszło 

się im mierzyć na co dzień. W książce zawarte zostało 

szerokie spektrum  życia społecznego i gospodarczego, 

rozwój urbanistyczny miasta i związane z tym problemy. 
Ze Wstępu 

 

Przygotowana przez dra Macieja Bujakowskiego publikacja 

„Kalendarium Bielska-Białej 1956-1989” jest znakomitym 

przykładem tego typu wydawnictw. Łączy bowiem w sobie 

poważny namysł nad dziejami najnowszymi Polski, 

wyrażony choćby w rzeczowych wstępach i uważnym 

doborze treści, z wyraźną ambicją popularyzatorską. Należy 

zatem do tej – na szczęście bardzo jeszcze szerokiej  - 

tradycji myślenia o publikacjach historycznych jako 

o książkach do czytania. 

Z recenzji prof. UEK dr hab. Rafała Matyi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konflikty technologiczne : nowa architektura 
zagrożeń w epoce wielkich wyzwań / Krzysztof 
Michalski, Marcin Jurgilewicz. - Warszawa : Difin, copyright 
2021. 
PBW Bielsko-Biała   w 122 742 

 

Książka wprowadza Czytelnika w świat skomplikowanych 
konfliktów społecznych, których źródłem są niebezpieczne 
instalacje i projekty infrastrukturalne (np. elektrownie 
atomowe, składowiska odpadów, wielkie zapory wodne, 
maszty telefonii komórkowej, rozbudowy lotnisk itp.) oraz 
innowacje technologiczne wprowadzane zanim nauka 
w pełni rozpozna ich konsekwencje. Autorzy książki śledzą 
genezę konfliktów technologicznych, analizując przyczyny 
społecznych awersji do technologii, ostrzegają przed 
zagrożeniami, jakie konflikty technologiczne niosą dla 
bezpieczeństwa wewnętrznego, a także poszukują 
skutecznych sposobów przezwyciężania takich konfliktów 
lub zapobiegania im „u źródła”.  
 

Źródło: https://ksiegarnia.difin.pl 

 
 



 

Logopedia przedszkolna i wczesnoszkolna : rozwój 
sprawności językowych : podstawowe problemy 
logopedyczne. Tom 1 / redakcja naukowa Aneta 
Domagała, Urszula Mirecka. - Gdańsk : Grupa Wydawnicza 
Harmonia, 2021. 

PBW Bielsko-Biała   cz 122 809 

 

Dwutomowa monografia pt. „Logopedia przedszkolna 

i wczesnoszkolna” jest bardzo bogatym zbiorem wiedzy 

logopedycznej (wiedzy rozumianej nowocześnie, czyli 

w szerokim zakresie, wykraczającym poza wąską 

działalność logopedyczną). Tytułowa problematyka 

monografii pokrywa się z centralnym obszarem pracy 

logopedy, co czyni recenzowaną pozycję wyjątkowo 

przydatną w środowisku logopedycznym. Autorzy 

poszczególnych rozdziałów oparli się przede wszystkim na 

najnowszych osiągnięciach naukowych z zakresu zaburzeń 

mowy, a także na aktualnych wynikach działań 

praktycznych w zakresie terapii różnych zaburzeń mowy, 

które mogą wystąpić w gronie dzieci w wieku 

przedszkolnym i wczesnoszkolnym. 

 
Z recenzji prof. dra hab. Edwarda Łuczyńskiego 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Logopedia : systemowa terapia językowa dla dzieci 
dyslektycznych w klasach 4-8 w zreformowanej 
szkole podstawowej / Ewa Boksa ; recenzent: dr hab. 
Alina Maciejewska, Uniwersytet Przyrodniczo-
Humanistyczny, Siedlce. - Kielce : WP, 2021. 
PBW Bielsko-Biała w 122 834 

 

Najnowsze wyniki badań nad dysleksją wskazują, że jest to 

zaburzenie językowe. U jego podstaw leżą trudności 

w nabywaniu języka przez dziecko w najwcześniejszych 

etapach rozwoju, a ich konsekwencją jest (mniej lub 

bardziej ograniczony) zasób wiedzy i umiejętności, które 

składają się na sprawne używanie systemu językowego 

w interakcjach społecznych. W niniejszej publikacji dużo 

miejsca poświęcono tym treściom kształcenia 

polonistycznego, które w praktyce dotyczą budowania 

kompetencji językowej i komunikacyjnej, a więc słuchaniu 

i rozumieniu tekstów, czytaniu i rozumieniu tekstów, 

tworzeniu tekstów mówionych, tworzeniu tekstów pisanych, 

zagadnieniom fonetycznym i ortograficznym. […] Książka 

wzbogacona jest o karty pracy z praktycznymi ćwiczeniami 

dyskursywno-receptywnymi rozwijającymi takie umiejętności językowe jak: słuchanie, mówienie, 

czytanie oraz pisanie. 

Źródło: https://wydped.pl 

 

 



 

 
Schizofrenia a funkcjonowanie poznawcze : 
zaburzenia elementarnych czynności poznawczych 
z perspektywy psychologicznej / Rafał Styła. - 
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2021. 

PBW Bielsko-Biała   w 122 765 

 

Książka stanowi pierwszą monografię w literaturze polskiej, 

i prawdopodobnie światowej, poświęconą w całości 

psychologicznemu rozumieniu zaburzeń poznawczych 

doświadczanych przez osoby z diagnozą schizofrenii. Termin 

zaburzenia poznawcze ma wiele znaczeń – w niniejszej 

książce rozumiany jest przede wszystkim jako dysfunkcje 

elementarnych czynności poznawczych (np. uwagi, uczenia 

się, pamięci roboczej, funkcji zarządczych). Monografia 

zawiera szczegółowe teoretyczne wprowadzenie, ukazujące 

rolę zaburzeń poznawczych w schizofrenii. Druga część 

tomu skupiona jest na opisie czterech badań własnych, 

które w sposób empiryczny wykazują istotne znaczenie 

procesów psychologicznych dla funkcjonowania w zakresie 

językowym, uczenia się, szybkości przetwarzania, funkcji 

zarządczych i pamięci roboczej. 

 
Źródło: https://scholar.com.pl 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
Udzielanie i dokumentowanie pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej w szkole 
i przedszkolu od września 2021 / [autor: Marzenna 
Czarnocka]. - Warszawa : Wiedza i Praktyka sp. z o.o. - 

copyright 2021. 
PBW Bielsko-Biała   cz 122 775 

 

Publikacja „Udzielanie i dokumentowanie pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej w szkole i przedszkolu od 

września 2021 r.” to praktyczny, narzędziowy poradnik. 

Wykorzystano szeroki zakres zagadnień związanych 

z kształceniem uczniów ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi, uwzględniając obowiązujące przepisy 

w zakresie organizacji pomocy psychologiczno-

pedagogicznej, rozwiązania na rzecz uczniów, którzy 

z powodu ich szczególnych potrzeb powinni być objęci 

kształceniem specjalnym lub wymagają indywidualnego 

nauczania. Zamieszczone przykłady mogą usprawnić 

działania szkoły, ułatwić codzienną pracę. 

 

Źródło: https://www.profinfo.pl 

 
 



Zapobieganie samobójstwom : motywacja zachowań 

samobójczych / redakcja naukowa Brunon Hołyst. - 
Warszawa : Difin, 2021. 

PBW Bielsko-Biała  cz 122 604 

 

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. 

Źródło: https://ksiegarnia.difin.pl 

 

 
 
 

 

 
 
Życie po rozwodzie : zróżnicowany proces adaptacji / 
Anna Kołodziej-Zaleska. - Warszawa : Difin, 2019. 
PBW Bielsko-Biała  w 122 797 

 

Książka dotyczy problematyki psychologicznego 

funkcjonowania inicjatorów i nie-inicjatorów procesu 

rozwodowego. Koncentruje się wokół zagadnienia adaptacji 

do sytuacji porozwodowej oraz zasobów pomocnych w jej 

osiąganiu. Na podkreślenie zasługuje oryginalność dzieła, 

wartościowy, nie tylko z psychologicznego, ale przede 

wszystkim ze społecznego punktu widzenia temat dociekań 

naukowych, którym jest problem przystosowania osób po 

rozwodzie. Autorka porządkuje dotychczasową wiedzę 

w oparciu o szeroko zakrojone studia literaturowe: polskie 

i zagraniczne. Przeprowadzone przez nią badania własne 

dostarczają nowych informacji na temat złożoności 

uwarunkowań dobrostanu psychicznego osób 

rozwiedzionych. Stanowią też wskazówki dla praktyki 

psychologicznej związanej z pomocą osobom znajdującym 

się w kryzysie porozwodowym. Książka wnosi niewątpliwie 

istotny wkład do zrozumienia psychologicznego 

funkcjonowania ludzi po rozwodzie. 

 

Źródło: https://ksiegarnia.difin.pl 
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