
LISTOPAD 2022 

Polecamy najnowsze książki: 
 
 

Akademia arteterapii - od praktyków dla praktyków 
: podręcznik arteterapii wraz ze scenariuszami zajęć 
/ Anna Sikorska, Katarzyna Góralczyk, Monika Ostrowska-

Cichy, Anna Wangin Dmyterko. - Warszawa : Difin, 2022. 

PBW Bielsko-Biała   cz 122 986 

 

Książka jest zbiorem doświadczeń arteterapeutów, którzy 

na co dzień, poprzez działania twórcze, pomagają innym. 

Będzie ona świetną inspiracją dla studentów różnych 

kierunków terapeutycznych i humanistycznych oraz 

specjalistów pracujących z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, 

którzy chcą poszerzyć własną praktykę o wachlarz ćwiczeń 

arteterapii. Publikacja jest pełna wskazówek od Autorek, 

które są praktykami w różnych obszarach – pedagogiki, 

pracy z osobami z niepełnosprawnościami intelektualnymi 

i zaburzeniami psychicznymi oraz z osobami 

doświadczającymi kryzysu psychicznego. 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. 
Źródło: https://ksiegarnia.difin.pl 

 
 
 
 

Analiza łańcuchowa w terapii dialektyczno-

behawioralnej (DBT) / Shireen L. Rizvi ; tłumaczenie 
Juliusz Okuniewski. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, copyright 2022. 
PBW Bielsko-Biała   w 122 951 
 

Podstawę skutecznej terapii stanowi właściwa ocena 

problemów klienta, a narzędziem, które pomoże jej 

dokonać, jest analiza łańcucha behawioralnego. Shireen 

Rizvi, doświadczona psycholożka i trenerka DBT, w swojej 

książce szczegółowo opisuje poszczególne elementy 

analizy łańcuchowej, wyjaśnia jej znaczenie w terapii 

i pomaga uniknąć typowych błędów. Autorka prezentuje 

różnice między pierwszym a powtórzonym łańcuchem, 

łańcuchami mikro i makro, a także tłumaczy, jak włączyć 

do analizy inne strategie DBT. Zawarte w publikacji 

wskazówki, przykładowe pytania i strategie angażowania 

klientów sprawdzą się zarówno w terapii indywidualnej, jak 

i grupowej oraz podczas interwencji telefonicznej. Książka 

Analiza łańcuchowa w terapii dialektyczno-behawioralnej 

(DBT) to rodzaj szkolenia, które wyposaży terapeutów 

w wiedzę na temat tego, jakie pytania zadać, by zdobyć 

najistotniejsze informacje, jakich pytań unikać i kiedy uzyskane dane wystarczą, by przejść do 

kolejnego etapu terapii. 
Źródło: https://wuj.pl 



Dziecko przedwcześnie urodzone / redakcja naukowa 

Agnieszka Kordek. - Warszawa : PZWL Wydawnictwo 
Lekarskie ; Wydawnictwo Naukowe PWN S.A, 2022. 

PBW Bielsko-Biała  cz 122 993 

 

Książka Dziecko urodzone przedwcześnie. Pierwsze lata 

życia  ma charakter interdyscyplinarny, obejmujący 

całościowo problemy zdrowotne związane 

z wcześniactwem. Rozdziały wstępne przedstawiają 

zagadnienie wcześniactwa jako problem społeczny, 

organizacyjny, finansowy, medialny. Kolejne rozdziały 

omawiają zagadnienia medyczne, związane 

z poszczególnymi narządami i układami, m.in.: 

kardiologiczne, pulmonologiczne, okulistyczne, 

laryngologiczne, endokrynologiczne, neurologiczne, 

psychiatryczne, gastroenterologiczne, nefrologiczne, itd. 

Ważną częścią publikacji są rozdziały dotyczące opieki 

psychologicznej oraz fizjoterapeutycznej. Autorami 

poszczególnych rozdziałów są wybitni specjaliści, którzy na 

co dzień zajmują się diagnostyką i leczeniem dzieci 

przedwcześnie urodzonych i mają dużą wiedzę teoretyczną 

i praktyczną w tej dziedzinie, opartą na najnowszych 

standardach. Oddajemy Państwu tę publikację mając nadzieję, że będzie ogromnym ułatwieniem 

w pracy lekarzy pediatrów, ale także węższych specjalistów w pediatrii, którzy zajmują się leczeniem 

wcześniaków. 

Źródło: https://pzwl.pl 

 

 

 

 

 

 

Jak pisać i redagować : poradnik redaktora, wzory 
tekstów użytkowych / Ewa Wolańska [i inni]. - Warszawa 
: PWN, 2022. 
PBW Bielsko-Biała   w 122 997 

 

Umiejętność pisania i redagowania tekstów jest niezwykle 

przydatna. Niektórzy z nas tę umiejętność wykorzystują 

w praktyce częściej, czasem zawodowo, jak np. 

dziennikarze, redaktorzy, korektorzy czy copywriterzy, inni 

rzadziej. W naszej codzienności prawie wszystkim zdarza 

się pisać podania, pisma do urzędu, CV do nowej pracy, 

prośby czy podziękowania. Często pojawia się wtedy 

wątpliwość, czy robimy to poprawnie, a więc zgodnie 

z zasadami pisowni i regułami danej formy. Zastanawiamy 

się, czy powinniśmy, np. w danym miejscu dać spację, czy 

poprawnie zapisaliśmy datę lub czy właściwie graficznie 

rozmieściliśmy części jakiegoś tekstu. Pytań rodzi się wiele 

i dlatego warto sięgnąć po poradnik Jak pisać i redagować, 

który w dużym stopniu rozwieje nasze wątpliwości. Jak 

pisać i redagować to drugie wydanie tego tytułu, 

zaktualizowane i poszerzone o nowe przykłady treści 

wzorów użytkowych. 
Źródło: https://ksiegarnia.pwn.pl 

 



 

Kultura rywalizacji i współpracy w szkole / Bogusław 
Śliwerski. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2022. 
PBW Bielsko-Biała   w 122 999 

 

Czy szkolna edukacja przygotowuje uczniów do radzenia 

sobie w sytuacjach koniecznej czy też podejmowanej 

z własnego wyboru walki? Czy szkoła sprawdza się jako 

poligon odnoszenia sukcesów i ponoszenia porażek oraz 

kulturowego radzenia sobie z nimi i towarzyszącymi im 

skutkami? […] Autor przedstawia zagadnienia 

współzawodnictwa i współpracy w szkole, koncentrując się 

na ich uwarunkowaniach, przejawach oraz pozytywnych 

i negatywnych następstwach. Nie każdy uczeń ma sukcesy 

i nie każdy zawsze może wygrywać w sytuacjach rywalizacji 

indywidualnej. Niektórym się wydaje, że do osiągnięcia 

zwycięstwa wystarczą energia, spryt oraz dobre chęci 

i lekceważą konieczną wiedzę i umiejętności. Książka jest 

przeznaczona dla nauczycieli szkół, przedszkoli, 

wychowawców placówek opiekuńczych, organizatorów form 

zimowego i letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży. 

Będzie przydatna pracownikom naukowym oraz studentom kierunków pedagogicznych, prawa, 

psychologii, socjologii. 
Opis z okładki 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

Metodyka pracy biegłego psychiatry, psychologa 
oraz seksuologa w sprawach karnych, nieletnich 
oraz wykroczeń / Krzysztof Eichstaedt, Piotr Gałecki, 
Andrzej Depko. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2022. 
PBW Bielsko-Biała   cz 123 001  

 

Publikacja dostarcza niezbędnej wiedzy z zakresu 

mechanizmów sporządzania opinii psychiatrycznej, 

psychologicznej i seksuologicznej. Zawarta w niej treść 

pozwoli prawnikom formułować rzeczowe pytania do 

biegłych oraz ocenić ich merytoryczną treść, zaś biegłym 

poznać nie tylko elementy, jakie powinna zawierać opinia, 

ale także kryteria, według których powinna być 

sporządzona. Opracowanie prezentuje też zagadnienia 

z prawa karnego procesowego, które powinien znać każdy 

biegły sądowy sporządzający opinie w sprawach karnych 

z zakresu psychiatrii, psychologii oraz seksuologii. […] 

Książka jest przeznaczona przede wszystkim dla 

praktyków: biegłych (psychiatrów, psychologów oraz 

seksuologów) oraz sędziów, prokuratorów, adwokatów 

i radców prawnych. Będzie też pomocna aplikantom tych 

zawodów prawniczych. 
Opis z okładki 

 
 

 



 

Piecza naprzemienna a władza rodzicielska rodziców 
żyjących w rozłączeniu / Katarzyna Kamińska. - 
Warszawa : Wolters Kluwer, 2022. 

PBW Bielsko-Biała   w 122 918 

 

Książka prezentuje kompleksowe opracowanie zagadnień 

dotyczących pieczy naprzemiennej w polskiej nauce prawa. 

Instytucja ta jest bardzo ważna z punktu widzenia praktyki 

prawa, ma wymiar krajowy i międzynarodowy. […] 

Szczegółowa analiza prawna została poparta bogatym 

orzecznictwem, stanowiskami doktryny, organizacji 

międzynarodowych i pozarządowych oraz danymi 

statystycznymi. W rozważaniach odwołano się do poglądów 

prezentowanych przez polskich i zagranicznych 

przedstawicieli nauki oraz praktyków: sędziów, mediatorów, 

lekarzy, psychologów, socjologów, pedagogów, wreszcie 

samych zainteresowanych – dzieci i ich rodziców. Publikacja 

jest przeznaczona dla adwokatów, radców prawnych, 

sędziów, pracowników instytucji wspierających rodzinę, 

mediatorów oraz pracowników naukowych zajmujących się 

omawianą tematyką. 
Opis z okładki 

 
 

 
 
 

 
 

 
Stosowanie przymusu wobec osób w kryzysie 

psychicznym / Błażej Kmieciak. - Warszawa : Difin, 
copyright 2022. 
PBW Bielsko-Biała   w 123 011 

 

Książka przybliża temat przymusu bezpośredniego 

wykorzystywanego w celach terapeutycznych w medycynie 

i psychiatrii. Autor, mający wieloletnią praktykę w zakresie 

opisywanej tematyki z racji zatrudnienia na stanowisku 

rzecznika praw pacjenta szpitala psychiatrycznego, opisuje 

zagadnienie z licznych perspektyw. Ponadto, uzupełnienie 

rozważań prawnych o dostępne w dziełach filmowych 

i literackich opisy zaburzeń nadaje książce żywości 

i barwności nieczęsto spotykanych w literaturze prawniczej. 

Będą one stanowiły dodatkowy walor dla osób 

z wykształceniem prawniczym często niemających 

możliwości obcowania z fenomenologią zaburzeń 

psychicznych stanowiącą jednakże codzienność dla lekarzy-

praktyków oraz pacjentów i ich rodzin. Książkę należy 

uznać za praktyczne kompendium wiedzy dla wszystkich 

stron zaangażowanych w postępowanie w kwestiach 

przymusu w medycynie, tj. lekarzy, w tym psychiatrów, prawników oraz pacjentów i ich rodzin. 

Będzie ona dla nich niezastąpioną pomocą. 
Źródło: https://ksiegarnia.difin.pl 

 

 
 



 

Transdiagnostyczna terapia zaburzeń emocjo-
nalnych dzieci i młodzieży : podręcznik terapeuty / Jill 
Ehrenreich-May, Sarah M. Kennedy, Jamie A. Sherman, 
Emily L. Bilek, Brian A. Buzzella, Shannon M. Bennett, 
David H. Barlow. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo 
Psychologiczne, 2022. 

PBW Bielsko-Biała  w 122 926 

 

Podręcznik jest poświęcony podejściu trans-

diagnostycznemu w terapii zaburzeń emocjonalnych – 

lękowych i nastroju (depresyjnych) – dzieci i młodzieży. 

Opisany w nim program terapeutyczny powstał z myślą 

o efektywnej pracy z młodymi osobami, które wykazują 

objawy kilku zaburzeń, objawy podprogowe lub mieszane. 

Modułowa struktura programu umożliwia terapeucie 

realizację całego cyklu terapeutycznego bądź 

zmodyfikowanie go w taki sposób, by jak najlepiej 

dostosować interwencję do odbiorcy. Poszczególne techniki 

są nakierowane na podstawowe problemy leżące u podstaw 

zaburzeń emocjonalnych. Podręcznik terapeuty uzupełniają 

poradniki (dzieci, młodzież) które zawierają przegląd 

umiejętności, jakich nabywa się w trakcie terapii, niezbędne formularze, ćwiczenia i zadania do pracy 

własnej. 

Źródło: https://www.gwp.pl 

 
 

 
 
 
 

 
Udzielanie i dokumentowanie pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej w szkole 
i przedszkolu od września 2022 / [autor: Marzenna 
Czarnocka]. - Warszawa : Wiedza i Praktyka sp. z o.o, 
2022. 
PBW Bielsko-Biała  cz 123 016 

 

Publikacja stanowi zbiór informacji i wskazówek, dzięki 

którym udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

i organizacja kształcenia specjalnego będzie odbywała się 

zgodnie z prawem, a każde działanie dyrektora i nauczycieli 

zostanie udokumentowanie w odpowiedni, zgodny 

z przepisami sposób. Zawarte w książce wzory oraz 

przykłady gotowych dokumentów stanowią wsparcie 

i ułatwienie pracy każdego dyrektora. 

 

 
Opis z okładki 

 
 

 
 
 

Oprac. Wydział Informacyjno-Bibliograficzny i Czytelnia 
 
 
 

 


