
Polecamy najnowsze książki: 
 

 
 
Dla najmłodszych szachistów : kombinacje, ćwiczenia, 
partie / S. I. Dawidiuk ; [tłumaczenie Andrzej Sykuła]. - 
Warszawa : Wydawnictwo Penelopa, 2016. 
Bielsko  w  118 688 
 
 
Poradnik do gry w szachy dla dzieci, rodziców, trenerów 
i opiekunów kółek szachowych. Zdaniem autora szachy 
zawierają w sobie elementy sportu, sztuki i nauki. Aby 
rozwijać szachowe umiejętności, nie wystarczy sama gra 
praktyczna. Konieczne jest nabywanie wiedzy poprzez 
czytanie książek lub udział w zajęciach szachowych. Duże 
znaczenie ma tu samodzielna praca. Książka zawiera 
materiały szkoleniowe dla najmłodszych szachistów 
pierwszego i drugiego roku nauki (7-12 lat). Wszystkie 
zadania są zebrane, opracowane i sprawdzone w praktyce 
przez autora podczas wieloletniej pracy trenera.  
 
 

 
 
 
 
 

Dyskryminacja seniorów w Polsce : diagnoza 
i przeciwdziałanie / redakcja Piotr Broda-Wysocki, Aniela 
Dylus, Małgorzata Pawlus. - Warszawa : Wydawnictwo 
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2016. 
Bielsko   cz  118 689 
 
Niniejsza publikacja wpisuje się w nurt naukowej refleksji 
wokół diagnozy, a także wokół przeciwdziałania 
dyskryminacji seniorów w Polsce. Autorzy omawiają 
najczęstsze przejawy bezpośredniej i pośredniej 
dyskryminacji seniorów. Analizie poddano: rynek pracy, 
aktywność zawodową, funkcjonowanie systemu 
emerytalnego, sytuację rodzinną i mieszkaniową, pracę 
opiekuńczą nad seniorami, realizację prawa do dobrej 
administracji, sytuację w służbie zdrowia. Zauważono także 
nieadekwatną do potrzeb seniorów ofertę towarów i usług, 
szczególnie komunikacyjnych, ograniczony dostęp do 
niektórych produktów bankowych, wykluczenie cyfrowe 
seniorów oraz pozbawiony szacunku język mówienia 

o starości. Autorzy książki próbują dać wskazówki osobom i instytucjom, jak przeciwdziałać 
dyskryminacji i jak wspierać obywatelskie inicjatywy samopomocowe na tej płaszczyźnie. 
 



  
 

Hortiterapia / pod red. Beaty Płoszaj-Witkowskiej. – 
Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
Mazurskiego, 2016. 
Bielsko   w  118 779 
 
Prezentowana książka jest monografią poświęconą 
hortiterapii, zwanej też terapią ogrodniczą. Jest to mało 
znana jeszcze w Polsce forma terapii wspomagająca 
tradycyjne metody rehabilitacji. Polega na wykorzystaniu 
roślin do poprawy zdrowia psychicznego i fizycznego 
człowieka poprzez pracę w ogrodzie lub terapię bierną, 
polegającą na przebywaniu w ogrodzie, spacerowaniu, 
obserwacji, pobudzaniu wszystkich zmysłów. Monografia 
zawiera dziesięć rozdziałów, które dotyczą: ogrodów 
terapeutycznych, roślin doniczkowych w hortiterapii, 
elementów hortiterapii w terenach zurbanizowanych, 
znaczenia barwy w terapii ogrodowej, hortiterapii 
w warsztatach terapii zajęciowej, roślin ozdobnych 
w ogrodach dla niewidomych, terapeutycznego 

oddziaływania roślin warzywnych i ziół oraz ogrodoterapii w pracy z dziećmi. 
 
 
 
 
 

 
Terapia pedagogiczna dzieci ze specjalnymi potrzebami 
rozwojowymi i edukacyjnymi : nowe oblicza terapii 
w pedagogice specjalnej / redakcja Zofia Palak, 
Magdalena Wójcik. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu 
Marii Curie-Skłodowskiej, 2016. 
Bielsko    cz  118759 
 
Książka jest pracą zbiorową prezentującą współczesne 
trendy i koncepcje terapii pedagogicznej w pracy 
z dziećmi ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi 
i edukacyjnymi. Przedstawia tez wybrane formy terapii 
i metodyki ich realizacji. Autorzy rozdziałów to zarówno 
naukowcy, jak i praktycy bezpośrednio pracujący 
z dziećmi ze specjalnymi potrzebami. Publikacja 
skierowana jest do studentów kierunków pedagogicznych, 
zwłaszcza pedagogiki specjalnej. Adresatami są również 
czynni pedagodzy specjalni, psycholodzy, a także rodzice 
i opiekunowie dzieci niepełnosprawnych, poszukujący 
nowych form wspierania swoich podopiecznych. 
 

 
 



 
Socjologia sportu / redakcja naukowa Honorata 
Jakubowska, Przemysław Nosal. - Warszawa : 
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017. 
Bielsko   cz  118 753 
 
Prezentowana publikacja jest kompleksowym zbiorem 
najważniejszych pojęć i koncepcji dotyczących 
społecznego wymiaru sportu. Rozważania o sporcie i jego 
związkach z naukami społecznymi ujęto w postać 
dwudziestu uporządkowanych haseł. Autorzy analizują 
sport w świetle takich kategorii, jak: płeć, rasa, klasa 
społeczna, niepełnosprawność. Inne mniej oczywiste 
kategorie, przez pryzmat których rozważane jest 
zjawisko sportu to: emocje, zwierzęta, religia, 
technologia czy sztuka. Każde z haseł zawiera przegląd 
zagranicznej literatury oraz stan badań na gruncie 
polskich nauk społecznych. Książka w sposób istotny 
wypełnia lukę na rynku wydawniczym w zakresie 
literatury dotyczącej społecznych uwarunkowań sportu. 
 

 
 
 
 

 
Oprac. Renata Kruszyna 

Wydział Informacyjno-Bibliograficzny i Czytelnia 


