Polecamy najnowsze książki:

Migranci polscy w krajach unijnej piętnastki : (1992-2011) :
wybrane zagadnienia / Edyta Czop. - Rzeszów : Wydawnictwo
Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2013
Bielsko cz 68741
Celem niniejszej pozycji jest przedstawienie pełnego obrazu
polskich emigracji mających miejsce w latach 1992-2011. Książka
składa się z czterech rozdziałów. Rozdział pierwszy przybliża
historyczne uwarunkowania polskich migracji po II wojnie światowej
w kolejnych przedziałach czasowych: lata 1945-1989, 1989-2004 i od
przyjęcia Polski do UE aż do roku 2011. W rozdziale drugim
przedstawiono rzeczywistość życia migrantów polskich. Analizie
poddano ich funkcjonowanie na unijnym rynku pracy, prawa
pracownicze, płace, warunki bytowe, dostępne świadczenia. Trzecia
część publikacji omawia różne wymiary życia społecznego Polaków
za granicą. Przedstawia życie organizacyjne, działalność kulturalno-oświatową oraz rolę Kościoła
Katolickiego. W rozdziale czwartym naszkicowano obraz polskiego migranta. Wskazano motywy
wyjazdu, przebieg adaptacji a także odbiór Polaka za granicą. Książka ukazuje wiele
prawidłowości procesów migracyjnych we współczesnym świecie, w którym coraz więcej osób
ma więcej niż jedno miejsce zamieszkania w tym samym czasie.

Patologia fonoholizmu : przyczyny, skutki i leczenie uzależnienia
dzieci i młodzieży od telefonu komórkowego / Stanisław Kozak. Warszawa : "Difin", 2013
Bielsko cz 68716
Omawiana publikacja podejmuje problematykę uzależnienia od
telefonu komórkowego zarówno dzieci, młodzieży, jak i dorosłych.
Jest to pierwsza pozycja na rynku wydawniczym w Polsce, która
omawia przyczyny, skutki i sposoby leczenia fonoholizmu. Książka
obejmuje sześć rozdziałów, z których pierwszy prezentuje
komunikowanie się nadawców i odbiorców w świecie realnym.
W drugim rozdziale przedstawiono możliwości i zagrożenia
komunikowania się w cyberprzestrzeni – w internecie oraz
w telefonach komórkowych. Trzeci rozdział omawia ergonomiczne
aspekty używania telefonów komórkowych. Zwraca uwagę na
zagrożenia
techniczne i psychologiczne dla zdrowia i życia
człowieka. W rozdziale czwartym omówiono wpływ portali społecznościowych na dzieci
i młodzież, głównie zagrożenia i skutki dla osobowości. Kolejny rozdział prezentuje rodzaje
zachowań patologicznych i przestępczych w cyberprzestrzeni. W ostatniej części autor wskazuje
sposoby ograniczania fonoholizmu, zapobiegania i leczenia w rodzinach i szkołach. Książka
adresowana jest do rodziców, nauczycieli, studentów kierunków pedagogicznych, terapeutów,
psychologów i lekarzy oraz osób dorosłych dotkniętych fonoholizmem.

W pułapce perfekcjonizmu : prosta droga do porażki / Richard
Winter ; przeł. Joanna Petry Mroczkowska. - Kraków : Wydawnictwo
WAM, cop. 2013
Bielsko w 68934
Prezentowana książka autorstwa Richarda Wintera - psychologa
i psychoterapeuty – ma charakter popularnonaukowego poradnika
z zakresu psychologii. Przedstawia ona negatywne skutki postaw,
takich jak: uzależnienie poczucia własnej wartości od osiąganych
sukcesów, ciągłe niezadowolenie z efektów swojej pracy czy
nieumiejętne przyjmowanie porażek. Autor pokazuje różnice
między dobrym i złym perfekcjonizmem. Analizuje związki złego
perfekcjonizmu z depresją, niepokojem, zdenerwowaniem,
odwlekaniem podjęcia decyzji lub działania, anoreksją,
skłonnościami samobójczymi i innymi zaburzeniami psychicznymi.
Badacz śledzi związki między niekorzystnymi zachowaniami a genetyką, wpływami rodzinnymi
i kulturowymi. W dalszym wywodzie przechodzi do szerszej, teologiczno-filozoficznej
perspektywy. Proponuje wyzwolenie się z niezdrowego perfekcjonizmu poprzez odwołanie się do
ideologii chrześcijańskiej.

Wybrane formy opieki i pomocy dla seniorów / pod red. Elżbiety
Kościńskiej. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza
Wielkiego, 2013
Bielsko cz 68789
Prezentowana
książka
wychodzi
naprzeciw
rosnącym
zainteresowaniom problematyką najstarszej grupy społecznej.
Publikacja składa się z ośmiu części. Autorami tekstów są
pedagodzy, lekarze, pielęgniarki, prawnicy, pracownicy socjalni
oraz
duchowni.
Kolejne
rozdziały
zapoznają
czytelnika
z przebiegiem procesu starzenia się, z problemami zdrowotnymi
i egzystencjalnymi ludzi starszych. Następnie omówiono zagadnienia
związane z opieką szpitalną i problemami pielęgnacyjnymi, pomocą
prawną i formami pomocy społecznej adresowanymi do osób
starszych. Sporo uwagi poświęcono zjawiskom samoopieki
i samopomocy (pomocy wzajemnej) wśród seniorów. Zaprezentowano też formy wsparcia
społecznego, sposoby aktywizowania i integracji tej grupy. W ostatniej części przedstawiono
zadania andragogiki wobec edukacji seniorów oraz rolę prasy, radia i telewizji w procesie
samokształcenia ludzi starszych. Adresatami książki mogą być pracownicy służby zdrowia,
pracownicy pomocy społecznej, jak również pracownicy naukowi i studenci zainteresowani
problematyka gerontologiczną.

Wybrane zagadnienia psychologii alkoholizmu / [red.] Jan
Chodkiewicz, Krzysztof Gąsior. - Warszawa : "Difin", 2013
Bielsko cz 68735
Bielsko w 69169
Niniejsza publikacja jest pokłosiem konferencji na temat
psychologicznych aspektów uzależnienia od alkoholu, która odbyła
się w Kielcach w 2011 r. Składa się ona z dwóch części, z których
pierwsza zapoznaje czytelnika z polskimi pracami dotyczącymi
pomiaru nasilenia ryzyka używania alkoholu i objawów
uzależnienia. Zaprezentowane skale dają duże możliwości
diagnostyczne. Kolejne artykuły relacjonują przebieg i efekty
leczenia uzależnień od alkoholu. Wyniki badań wskazują na rolę
temperamentu i charakteru
w przebiegu terapii mężczyzn.
Omówiono też problem osób bezdomnych uzależnionych od
alkoholu. Druga część książki poświęcona jest problematyce dzieci
z rodzin uzależnionych, również dorosłych dzieci alkoholików. Omówiono aktualne kierunki
pomocy psychologicznej i profilaktycznej. Wiele z zaprezentowanych w książce wyników badań
może zostać wykorzystanych w pracy praktyków niosących pomoc uzależnionym.

Żyć i pracować w domu pomocy społecznej : socjologiczne
studium interakcji personelu z upośledzonymi umysłowo
podopiecznymi / Jakub Niedbalski. - Łódź : Wydawnictwo
Uniwersytetu Łódzkiego, 2013.
Bielsko w 68792
Omawiana praca przedstawia sytuację życiową niepełnosprawnego
intelektualnie mieszkańca domu pomocy społecznej. Autor czyni
przedmiotem badań system społeczny tych placówek, obserwowany
z perspektywy interakcji mieszkańców i pracowników. Analizie
poddano charakter oraz zakres oddziaływania instytucji na chorego
z punktu widzenia zaspokajania jego egzystencjalnych potrzeb,
poszanowania praw i realizacji idei podmiotowości. We wnikliwej
analizie autor przedstawia dom pomocy społecznej jako miejsce
specyficzne, pełne sprzeczności, w którym z jednej strony dba się o
podmiotowość i samostanowienie mieszkańców, z drugiej zaś
ogranicza się ich autonomię i swobodę działania, często z myślą o dobru podopiecznych. Książka
Jakuba Niedbalskiego wnosi znaczący wkład w rozumienie niepełnosprawności intelektualnej
oraz w rozumienie zasad funkcjonowania instytucji im pomagającym.
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