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(Nie)grzeczni?  :  rodzinne  nieporozumienia
widziane  oczami  dzieci  w  wieku  6-12  lat  /
Małgorzata Bajko, Monika Janiszewska. - Gliwice
: Wydawnictwo Helion, copyright 2020. 

w 62438
Dopóki  dziecko pozostaje pod opieką  najbliższych
mamy z nim praktycznie stały kontakt. Urywa się on
wraz  z przekroczeniem progu szkoły i otrzymaniem
pierwszego  własnego  telefonu  komórkowego.
Dziecko zaczyna zamykać drzwi do swojego pokoju,
nawiązuje  relacje,  do  których  nas  nie  dopuszcza,
z coraz mniejszą chęcią wykonuje nasze polecenia.
Jak  reagować?  Krytykanctwem,  wyśmiewaniem
i zawstydzaniem można jedynie pogłębić  przepaść
między  światem  dziecka  i  rodziców.  By  ją  choć
częściowo  zasypać,  trzeba  pozostać  blisko,  być
zawsze  gotowym  do  wysłuchania,  zrozumienia
i wczucia się w sytuację rosnącego człowieka. 

Biografia  Leopolda  Tyrmanda  :  moja  śmierć
będzie taka, jak moje życie / Marcel Wo źniak. -
Kraków : Wydawnictwo MG, copyright 2016. 
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Leopold Tyrmand. Lolek, Poldek, Lopek, Loluś, Lo.
Autor największego polskiego bestsellera  Zły oraz
słynnego Dziennika 1954. Piewca Warszawy i guru
jazzu.  As  reportażu  „Przekroju”  i  „New  Yorkera”.
Szeryf  wychowany  na  ulicy  Trębackiej,  który
wyruszył na Dziki Zachód. Równie niespodziewanie
się  zjawił,  jak  i  zniknął,  zostawiając  po  sobie
dziesiątki  anegdot  i  historii.  Kim  był  Leopold
Tyrmand?  Polakiem,  Amerykaninem,  obywatelem
świata,  Żydem?  Oto  opowieść  o  jego  życiu  oraz
o jego śmierci,  z którą  było inaczej, niż mówiono,
a  która  według  przepowiedni  miała  być  taka,  jak
jego  życie.  Przed  Państwem Leopold  Tyrmand  –
owiana legendą tajemnica.



Być  (nie)zwykłym  wychowawc ą  :  scenariusze
lekcji  wychowawczych  dla  uczniów  klas
starszych  szkoły  podstawowej  oraz  szkól
ponadpodstawowych  /  Anna  Konarzewska.  -
Warszawa  :  Warszawska  Firma  Wydawnicza,
2019.  
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Prezentowana publikacja  to  zbiór  scenariuszy  na
lekcję  wychowawczą,  odpowiadającą
oczekiwaniom współczesnej młodzieży. Poruszane
są tutaj zagadnienia bardzo ważne, a jednocześnie
trudne:  bliższe  poznanie  uczniów,  nawiązanie  z
nimi  więzi  i  zbudowanie  relacji  pozwalającej  na
rozmowę  na   każdy   temat.   Patronat   nad
wydaniem   objęło  Polskie  Stowarzyszenie  im.
Janusza Korczaka.

Cyberiada  /  Stanisław  Lem  ;  posłowie  Jerzy
Jarzębski  ;  [rysunki  Daniel  Mróz].  -  Kraków  :
Wydawnictwo Literackie, 2015. 
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Nowa edycja popularnej książki Stanisława Lema,
którą  autor  uważa  za  swój  prywatny  wkład
w poetykę literatury science fiction. Nikt bowiem nie
skrzyżował  w  taki  sposób  przyszłościowej
fantastyki  z  baśnią  i  filozoficzną  powiastką,  nikt
nie  sporządził  takiego  stopu  materii  „naukowo
-technicznej”  z  baśniowym  sztafażem
przedstawionego  świata.  Cyberiada –  zabawny
melanż tradycyjnej baśni i literatury science fiction
z konstruktorami w roli czarowników i cudami, które
są  tam  tylko  niebywale  rozwiniętą  inżynierską
sprawnością  –  stanowi  swego rodzaju  przestrogę
przed  brakiem  umiaru,  etyki  i  zbytnią  wiarą  we
wszechmoc inżynierii.



Rodzic,  dziecko,  nauczyciel  w  przestrzeni
wirtualnej  /  pod  redakcj ą  Józefa  Bednarka
i  Anny  Andrzejewskiej.  -  Kraków  :  Oficyna
Wydawnicza "Impuls", 2018. 
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Niniejszy  tom  stanowi  kolejną  próbę  ujęcia
problematyki  „Cyberprzestrzeń  –  Człowiek  –
Edukacja”,  w  kontekście  opisu  zagadnienia:
Rodzic,  dziecko,  nauczyciel  w  przestrzeni
wirtualnej.  Publikacja  została  podzielona  na  dwie
części. Pierwszą, pod tytułem Przestrzeń wirtualna
w  perspektywie  pedagogicznej,  poświęcono
edukacyjnym  aspektom  cyberprzestrzeni.
Druga część publikacji, zatytułowana Indywidualny
i społeczny wymiar zagrożeń przestrzeni wirtualnej,
stanowi refleksję na temat społeczno-edukacyjnych
uwarunkowań  funkcjonowania  młodego  pokolenia
w świecie wirtualnym. 

Czy mo żna żyć bez Facebooka? : rola serwisów
społeczno ściowych  w  sieciowym
społecze ństwie  informacyjnym  /  Malwina
Popiołek.  -  Kraków  :  Wydawnictwo
Uniwersytetu Jagiello ńskiego, copyright 2018. 
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W  ciągu  kilku  ostatnich  lat  Facebook  stał  się
integralnym  elementem  przestrzeni  internetowej.
Mimo licznych kontrowersji  związanych zwłaszcza
z  polityką  prywatności,  liczba  jego  użytkowników
stale  wzrasta.  Coraz częściej  można się  spotkać
z opinią, że Facebook stanowi współcześnie drzwi
do  całego  Internetu.  Rodzą  się  jednak  pytania:
Jakie  są  społeczne  konsekwencje  tak
ogromnej  popularności  serwisu?  Czy  korzystanie
z  Facebooka  jest  dziś  dla  internautów wyborem,
czy może koniecznością? Jakie są doświadczenia
osób,  które  zdecydowały  się  opuścić  serwis?  Co
się  stanie,  kiedy spróbujemy na kilka  dni  usunąć

swój profil? Książka stanowi próbę  odpowiedzi  na te i  wiele innych pytań  dotyczących
fenomenu amerykańskiego serwisu społecznościowego. 



Efektywno ść  terapii  integracji  sensorycznej
w  usprawnianiu  rozwoju  ruchowego
i  kształtowaniu  gotowo ści  szkolnej  dzieci
5-6-letnich / Jacek Szmalec. - Warszawa : Difin,
2019. 
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Książka  podejmuje  próbę  odpowiedzi  na  pytania
dotyczące  efektywności  integracji  sensorycznej
dzieci  rozpoczynających  naukę  w  szkole.
Zaprezentowany  został  w  niej  podział
diagnostyczny oraz terapie dla dzieci z deficytami
integracji sensorycznej. 

Farmakologia  /  Rafał  Olszanecki,  Paweł
Wołkow,  Jacek  Jawie ń  ;  redakcja  naukowa
Ryszard  Korbut.  -  Wydanie  II  uaktualnione  i
rozszerzone  -  3  dodruk.   -  Warszawa  :  PZWL
Wydawnictwo Lekarskie, 2019. 
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Drugie wydanie tego nowoczesnego, oryginalnego
podręcznika  do nauki  farmakologii.  Uwzględniono
w nim najbardziej  aktualne informacje o działaniu
leków,  ich  użyteczności  i  bezpieczeństwie
stosowania,  niezbędne  przy  podejmowaniu
skutecznych decyzji terapeutycznych.  Książka jest
napisana  przystępnie,  nawet  skomplikowane
mechanizmy  działania  leków są  omówione  jasno
i  klarownie.  Podręcznik  został  napisany  z  myślą
o  studentach  medycyny.  Będzie  jednak  również
cenną  pomocą  dydaktyczną  dla studentów innych
kierunków medycznych oraz lekarzy.



Historia  ksi ążki  :  od  glinianych  tabliczek  po
e-booki  /  Roderick  Cave  i  Sara  Ayad  ;
[tłumaczenie  Ewa  Romkowska].  -  Wydanie  1,
dodruk.   -  Warszawa  :  Wydawnictwo  Arkady,
[2018]. 
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W  czasach,  gdy  twierdzenie  o  tym,  że  książka
umiera, stało się banałem, warto spojrzeć wstecz,
by  dowiedzieć  się  dokładniej,  czym  książka  była
w  przeszłości.  W  książce  autorzy  prezentują
100  książek  pochodzących  z  całego  świata
i  poświęconych  najróżniejszym  tematom,  które
dobrano  tak,  by  pokazać  najważniejsze  etapy
rozwoju  produkcji  książki  albo  przypomnieć
pozycje,  które  miały  największe  znaczenie  w  jej
historii.  Wspaniale  ilustrowany  tom  jest
fascynującym świadectwem liczącego wiele tysięcy
lat  dążenia  ludzkości  do  przekazywania  idei
i wiedzy. 

Innowacje w nauczaniu szkolnym / Erich Petlák
;  tłumaczenie  Artur  Sobótka.  -  Kraków  :
Wydawnictwo Petrus, cop. 2017. 
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W  książce  dr  Jean  Twenge  maluje  odkrywczy
portret  nowego  pokolenia  iGen  („iGeneracji”)  –
pokolenie  internetu,  które  dojrzewa  wolniej
i  wyrasta na bardziej  znerwicowane, ale również
bardziej tolerancyjne i bezpieczne od poprzednich
pokoleń. Jego przedstawiciele trzymają się z dala
od  pokus  dla  dorosłych,  takich  jak  alkohol  czy
seks,  ale też  unikają  odpowiedzialności  wiążącej
się  z  dorosłością  –  nie  śpieszy  im  się  z  nauką
jazdy,  wyprowadzką  z  domu  ani  z  osiągnięciem
finansowej samodzielności.Są otwarci i postępowi,
a  przy  tym  rozważni  jak  żadne  wcześniejsze
pokolenie młodych ludzi. Ta nowa grupa wkracza
w  dorosłość,  a  my  musimy  spróbować  ich
zrozumieć. 



Kapelusz  za  sto  tysi ęcy  /  Adam  Bahdaj.  -
Wydanie 12.  w tej  edycji.   -  Łód ź  :  Literatura,
2019. 
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„Oficjalnie  jestem  Krystyna  Cuchowska,  lecz
koledzy nazywają mnie – Dziewiątka. Morowo, co?
Byłam  bowiem  szefem  gangu  (…)  i  ośmiu
starszych ode mnie szczeniaków słuchało mnie jak
własnej matki.” 

Z książką, która ma taką bohaterkę, nie sposób się
nudzić.  Za  sprawą  przypadku  odważna,  zaradna
i  skora  do  natychmiastowego  działania  12-latka
przeżywa  niesamowitą  wakacyjną  przygodę.
Wciela się  w rolę detektywa i wprowadza w życie
śmiałe  pomysły,  próbując  wyjaśnić  tajemnicę
kapelusza wartego 100 tysięcy.

Kardynał  Stefan  Wyszy ński  1901-1981  /  Rafał
Łatka,  Beata  Mackiewicz,  Dominik  Zamiatała  ;
Instytut Pami ęci Narodowej - Komisja Ścigania
Zbrodni  przeciwko  Narodowi  Polskiemu.  -
Warszawa  :  IPN  Komisja  Ścigania  Zbrodni
przeciwko  Narodowi  Polskiemu  :  Instytut
Prymasowski  Stefana  Kardynała
Wyszyńskiego  :  Wydawnictwo  im.  Stefana
Kardynała Wyszy ńskiego Soli Deo, 2019. 

cz 62450
Album prezentuje w sposób możliwie  pełny życie
i  działalność  prymasa  Stefana  Wyszyńskiego.
Z tego względu w pierwszej części książki przyjęto
układ chronologiczny, w drugiej zaś postanowiono
przedstawić  materiał  fotograficzny  w  ujęciu
problemowym.  Wynika  to  z  wieloaspektowej
działalności kard. Wyszyńskiego. Zawiera unikalne,
nigdy wcześniej niepublikowane fotografie z okresu
służby kard. Wyszyńskiego dla Kościoła w Polsce.



Kocham  przedszkole  :  program  wychowania
przedszkolnego  /  [autorki  Mirosława  Anna
Pleskot,  Agnieszka  Staszewska-Mieszek].  -
Wydanie 3.  - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne
i Pedagogiczne, 2018. 
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Program  Kocham  przedszkole opisuje  proces
wychowania i  kształcenia dla dzieci  w wieku 3–6
lat,  pozwalając  go  różnicować  w  zależności  od
potrzeb i możliwości dzieci. Określa przewidywane
osiągnięcia dzieci w stopniu bardziej szczegółowym
niż  podstawa  programowa  wychowania
przedszkolnego.  Program opracowano tak,  by ze
szczególną  starannością  uwzględniał  wszystkie
cele  wychowania  przedszkolnego  wskazane
w  podstawie  programowej.  Publikacja  czytelnie
wytycza  nauczycielowi  kierunek  działań
umożliwiający wspomaganie rozwoju dziecka.

Krytyczni, wymagaj ący i dysfunkcyjni rodzice :
jak  wyznacza ć  granice  i  budowa ć  zdrowe
relacje  /  David  M.  Allen.  -  Kraków  :
Wydawnictwo  Uniwersytetu  Jagiello ńskiego,
2020. 

w 62452
Czerpiąc  z  metod  psychoterapii  integracyjnej,
autor uczy, jak dotrzeć do przyczyn powstawania
krzywdzących zachowań rodziców. Przedstawione
w książce techniki i strategie  pokazują, jak dbać
o własne potrzeby, wyznaczać granice i bronić się
przed  dysfunkcyjnym  zachowaniem  rodziców.
Podstawą  wszystkich  działań  jest  wypracowanie
asertywności  i  dostosowanie  postępowania
do konkretnej sytuacji.  Ten wartościowy poradnik
otwiera  drogę  do  samorealizacji  i  pomaga
zbudować  nową,  satysfakcjonującą  więź
w rodzinie.  



Kultura osobista ucznia / Anna Maria Świątek. -
Rzeszów  :  Wydawnictwo  O światowe  Fosze,
copyright 2020. 

w 62453
Książka zawiera spis podstawowych zasad kultury
osobistej.  Skierowana  przede  wszystkim  do
uczniów  -  głównie  do  nastolatków,  od  których
można  spodziewać  się  i  wymagać  odpowiednich
zachowań  -  przytacza  (ku  przestrodze)
niekulturalne  i  (ku  nauce)  pożądane  reakcje
w  codziennych,  powszechnie  spotykanych
sytuacjach  szkolnych  i  pozaszkolnych.  We
współczesności  -  coraz  intensywniej  zagubionej
i zdezorientowanej względem reguł funkcjonowania
w  grupie  -  stanowi  pożyteczny  poradnik
i przewodnik obcowania z ludźmi w taki sposób, by
życie  w  gromadzie  przebiegało  w  atmosferze
wzajemnego szacunku. To przydatny podręcznik do
lekcji  wychowawczych  szkolnych,  prywatnych,
rodzinnych. 

Kultura  zachowa ń  językowych  w  internecie  /
Alina  Naruszewicz-Duchli ńska.  -  Warszawa  :
Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2019. 
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Pierwsza  na  polskim  rynku  synteza  poświęcona
poprawności  językowej  w  internecie.  Książka
w mądry, zabawny i przystępny sposób przedstawia
zagadnienia netykiety. Autorka omawia najczęstsze
zachowania  w  komunikacji  za  pośrednictwem
internetu.  Pokazuje  sieć  jako  dynamiczne
środowisko komunikacyjne – i  jest  przewodnikiem
po  tym  środowisku.  Rozważania  teoretyczne
autorka wyjaśnia na licznych przykładach,  których
zadaniem jest nie tylko zainteresowanie, lecz także
rozbawienie czytelnika. Uwzględniają one specyfikę
internetowego  medium i  przyjęte  w  nim zwyczaje
komunikacyjne,  w  tym  określenie  działań
uznawanych  za  stosowne  oraz  tych  budzących
wątpliwości  i  negatywne  reakcje  użytkowników
sieci. 



Medycyna  estetyczna  i  kosmetologia  /  Kamila
Padlewska. - Wydanie I - 6 dodruk.  - Warszawa :
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2019. 
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Profesjonalne  i  fachowe  kompendium wiedzy  dla
osób zajmujących się  kosmetologią,  dermatologią
i medycyną estetyczną. Opisano w nim pielęgnację
skóry,  jej  defekty  estetyczne  oraz  metody  ich
korekcji  za  pomocą  preparatów  kosmetycznych,
zabiegów  pielęgnacyjnych  i  aparaturowych.
W publikacji  przeczytasz  o  takich  zagadnieniach,
jak:  anatomia  i  fizjologia  skóry,  wpływ czynników
wewnętrznych  i  zewnętrznych  na  skórę,  skład
preparatów  kosmetycznych  i  ich  zastosowanie,
leczenie  dermatologiczne  i  zabiegi
fizykoterapeutyczne, diagnostyka chorób skórnych,
typy  i  pielęgnacja  skóry  oraz  włosów,  zabiegi
wykonywane w medycynie estetycznej.

Metoda  Montessori  na  cztery  pory  roku  :  70
zabaw  edukacyjnych  /  Brigitte  Ekert  ;
tłumaczenie Katarzyna Skawran. - Warszawa :
Wydawnictwo RM, 2018. 
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W  tej  książce  znajdziesz  70  ćwiczeń  zgodnych
z  zasadami  pedagogiki  Marii  Montessori
przeznaczonych  na  różne  pory  roku.  Są  tu
instrukcje  wykonania  bożonarodzeniowych
dekoracji i latarni na Halloween, zabawy w pisanie,
rymowanki, a nawet przepisy kulinarne i ćwiczenia
jogi.  Przygotowują  one dziecko  do nauki  pisania
i czytania, zapoznają  z figurami geometrycznymi,
rozwijają  jego  percepcję,  motorykę  oraz  intelekt.
Każde  zadanie  może  być  dla  Twojego  dziecka
ekscytującą  przygodą  służąca  zdobywaniu
ważnych umiejętności. Ćwiczenia opisano krok po
kroku i starannie zilustrowano.



Mosty zamiast murów : podr ęcznik komunikacji
interpersonalnej / red. naukowa John Stewart ;
[tł.  Jacek  Suchecki  et  al.].  -  Wydanie  4  -
6 dodruk.  - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe
PWN, 2014. 
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Kompendium wiedzy o komunikowaniu się między
ludźmi  pisane  z  perspektywy  psychologicznej,
a  także  socjokulturowej  i  filozoficznej.  Zawiera
bogaty  i  trafny  wybór  tekstów  naukowych
i  popularnonaukowych  z  zakresu  komunikacji
werbalnej  i  niewerbalnej.  Podręcznik  został
napisany  z  myślą  o  studentach  psychologii,
socjologii,  kulturoznawstwa,  pedagogiki.  Dzięki
atrakcyjności  tematów  i  przystępnemu  językowi
może  wzbogacić  wiedzę  każdego
zainteresowanego  własnym  rozwojem
i polepszeniem kontaktów z ludźmi.

Nauczyciel  wspomagaj ący  w  szkole,
przedszkolu,  o środku  :  poj ęcie  i  umocowanie
prawne,  obowi ązki  i  zasady  współpracy
z  innymi  nauczycielami,  niezb ędna
dokumentacja, pytania i odpowiedzi ekspertów /
Małgorzata  Celuch.  -  Stan  prawny:  wrzesie ń
2019.   -  Warszawa  :  Wiedza  i  Praktyka,
copyright 2019. 
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Nauczyciel wspomagający powinien być  świetnym
fachowcem i człowiekiem o szczególnych cechach
charakteru. Jest dydaktykiem, który łączy w sobie
funkcje  nauczyciela,  wychowawcy,  pedagoga,
psychologa oraz specjalisty w zakresie pedagogiki
specjalnej.  Publikacja  opisuje zadania  i  podstawy
prawne zatrudniania nauczyciela wspomagającego,
zasady  współpracy  z  innymi  nauczycielami  oraz
rodzicami  dzieci,  podstawowe  obowiązki,
dokumentację prowadzoną przez nauczycieli. 



Nauczyciele  o  szansach  i  barierach  edukacji
włączającej / Iwona Chrzanowska. - Warszawa :
Wydawnictwo Naukowe PWN, copyright 2019. 
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„O  ile  wiek  XX  zapoczątkował  ruch  Nowego
Wychowania  koncentrujący  uwagę  pedagogów
i  społeczeństwa  na  konieczności  odejścia  od
tradycyjnej  szkoły,  o  tyle  wiek  XXI  uwrażliwia
społeczeństwa  na  problemy  dzieci  o  specjalnych
potrzebach  edukacyjnych.  To  kolejny  etap
humanizacji  procesu  kształcenia  (…)  Nie  ulega
wątpliwości,  że  o  jakości  kształcenia  dzieci
i  młodzieży  niepełnosprawnej  decydują  ich
nauczyciele (…). Monografia Iwony Chrzanowskiej
jest  pierwszą  tego  typu  diagnozą  środowiska
nauczycielskiego (…), w wyniku której poznajemy
w  najwyższym  zakresie  ich  opinie,  które
dotyczą  tak  barier,  przeszkód,  niepowodzeń,  jak
i sukcesów,osiągnięć czy szans na ich zaistnienie."

prof. dr hab. Bogusław Śliwerski

Nie  ma  /  Mariusz  Szczygieł.  -  Warszawa  :
Dowody na Istnienie, 2018. .
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Mariusz  Szczygieł  opowiada  prawdziwe  historie
o „nie ma”. Nie ma kogoś. Nie ma czegoś. Nie ma
przeszłości. Nie ma pamięci. Nie ma widelców do
sera. Nie ma miłości. Nie ma życia. Nie ma fikcji.
Nie ma właściwego koloru. Nie ma komisji. Nie ma
grobu.  Nie  ma  siostry.  Nie  ma  klamek.  Nie  ma
niebieskich  tulipanów.  Nie  ma  nie  ma.
Rozmówcami  Szczygła  są  ludzie  z  różnych
światów: czeska poetka, ukraiński żołnierz, polska
księgowa,  albański  malarz,  izraelska  pisarka,
a  także  jego  ojciec,  z  którym  autor  wybiera  się
ostatni raz w życiu do Pragi. Nad książką unosi się
rada,  którą  dała  autorowi  Hanna Krall:  Wszystko
musi mieć swoją formę, swój rytm, panie Mariuszu.
Zwłaszcza nieobecność.



O  depresji  w  ci ąży  i  po  porodzie  /  Iwona
Koszewska  ;  wst ęp  napisała  Irena
Namysłowska.  -  Warszawa  :  Wydawnictwo
Lekarskie PZWL, 2020. 
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W ostatnich latach coraz więcej pisze się o lękach,
depresjach przeżywanych przez kobiety w ciąży i
po  porodzie.  Co  piąta  kobieta  w  okresie  ciąży
może mieć depresję, a przygnębienie po porodzie,
tzw.  baby blues,  może wystąpić  u  ponad połowy
matek. Autorka opisuje przyczyny depresji, objawy,
metody leczenia i terapii. Poradnik jest pomyślany
jako przewodnik pomagający zrozumieć przyczyny
stanów  depresyjnych  i  przedstawiający  sposoby
pomocy i wspierania kobiety w depresji, bo według
autorki  kluczem  do  pokonania  depresji
poporodowej jest jej zrozumienie. 

Oblicza  współczesnej  rodziny  :  wybrane
aspekty  /  pod  redakcj ą  Barbary  Harwas-
Napierały  i  Lucyny  Bakiery.  -  Pozna ń  :
Wydawnictwo  Naukowe  Uniwersytetu  im.
Adama Mickiewicza, 2018. 
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Praca  dotyczy  problematyki  psychologii  rodziny.
Przedstawione  w niej  rozważania  koncentrują  się
wokół  wybranych  zjawisk  współczesnych  nam
czasów,  które  charakteryzują  obecną  rodzinę,  ze
wskazaniem  ich  skutków  dla  rozwoju
indywidualnego  członków  rodziny.  Obejmują  one
kwestie  takie  jak:  specyfika  funkcjonowania
dorosłych  w  rolach  rodzicielskich,  relacje
międzypokoleniowe  w  rodzinie,  rola  rodziny
w  procesie  wkraczania  w  dorosłość  młodszych
członków  rodziny,  a  także  obawy  związane
z rodzicielstwem osób w fazie preparentalnej oraz
trudności  w  podejmowaniu  ról  rodzinnych,
zwłaszcza  małżeńskich,  i  ich  związek
z tożsamością młodych dorosłych. 



Odmienne czy zwyczajne? :  rodziny z wyboru
w Polsce /  Joanna Mizieli ńska. -  Wydanie I.   -
Warszawa : Wydawnictwo Naukowei PWN, 2017.
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Publikacja  jest  wynikiem  trzyletniego  projektu
badawczego  zatytułowanego  „Rodziny  z  wyboru
w  Polsce”  dotyczącego  życia  rodzin
nieheteroseksualnych.  Jednym  z  podstawowych
celów  publikacji  jest  pokazanie  złożoności
i różnorodności konfiguracji rodzinnych i intymnych
tworzonych  przez  osoby  nieheteroseksualne  oraz
zrozumienie  wyzwań,  z  którymi  zmagają  się
w codziennym życiu. Autorka stara się zgłębić, jak
osoby LGBT definiują swoje rodziny, w jaki sposób
je  tworzą  i  nadają  znaczenie  poprzez  swoje
codzienne aktywności oraz czego sami potrzebują
i w jaki sposób chcieliby być społecznie i prawnie
rozpoznani.  Dzięki  rozpoznaniu  konfiguracji
rodzinnych, które były dotychczas niewidzialne dla
socjologii rodziny lub uznawane za odstępstwo od
normy,  zyskujemy  nowe  spojrzenie  na
rzeczywistość społeczną. 

Odpowiedzialno ść  pracownika  o światy  :  jakie
konsekwencje  mo że  ponie ść  nauczyciel
i  pracownik niepedagogiczny /  autorzy:  Michał
Kowalski,  Patryk  Kuzior,  Michał  Mazur,  Anna
Trochimiuk  ;  redaktor:  Michał  Kowalski.  -
Warszawa : Fabryka Wiedzy, copyright 2020. 
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Wezwanie  do  zapłaty  odszkodowania,  kara
porządkowa,  zawiadomienie  organów  ścigania,
zgłoszenie  sprawy  do  rzecznika  dyscyplinarnego
a  może  uruchomienie  procedury  oceny  pracy?
Niestety  z  takimi  nieprzyjemnymi  dylematami
muszą  mierzyć  się  dyrektorzy  w  szkołach
i  placówkach  oświatowych,  których  pracownicy
dopuścili się różnych, mniej lub bardziej poważnych
uchybień.  Jak  postąpić  zgodnie  z  prawem
a  jednocześnie  zabezpieczyć  należycie  interes
szkoły? Odpowiedź  na to  pytanie  znaleźć  można
w niniejszej publikacji.   



Opiekunowie rodzinni :  wyzwania i mo żliwo ści
wsparcia / Anna Janowicz ; [recenzent: dr hab.
Piotr  Krakowiak,  prof.  UMK  w  Toruniu].  -
Wydanie I.  - Warszawa : CeDeWu, 2019. 
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Kim są  opiekunowie rodzinni i  czy jest ich wielu?
Z jakimi wyzwaniami muszą  się  mierzyć  każdego
dnia?  W  jaki  sposób  ich  rzeczywistość  mogą
zmienić  uregulowanie  prawne,  władze  lokalne,
samorządowe,  pracodawcy,  najbliższe  otoczenie,
znajomi, rodzina, ale też  każdy z nas? Bo to, że
rzeczywistość trzeba pilnie zmienić, jest oczywiste.
Książka  Opiekunowie rodzinni zawiera odpowiedzi
na te pytania i przykłady rozwiązań. 

„Autorka nie tylko stawia jasną diagnozę ważnego
społecznie  problemu,  wskazując  istniejące  dobre
praktyki  europejskie,  ale  zmusza  czytelników  do
refleksji  nad rolą  opiekunów rodzinnych,  inicjując
także społeczną zmianę, mającą na celu wsparcie
rosnącej grupy rodzinnych opiekunów osób u kresu
życia.” 

dr. Hab. Piotr Krakowiak

Prawa dziecka : perspektywa prywatnoprawna
i  społeczna / redakcja Dagmara Jaroszewska-
Chora ś, Agnieszka Kili ńska-Pękacz, Agnieszka
Wedeł-Domaradzka.  -  Wydanie  pierwsze,  stan
prawny  na  wrzesie ń  2018  r.   -  [Gdańsk]  :
Katedra Wydawnictwo Naukowe, [2019]. 
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Prawno-rodzinna  problematyka  ochrony  dziecka
stanowi  podstawę  funkcjonowania  najmłodszego
członka  w  rodzinie.  Zawiera  w  sobie  prawo
każdego dziecka do życia w rodzinie od momentu
narodzin.  Realizacja  tego  prawa  stanowi
o  prawidłowym  rozwoju  jednostki
w społeczeństwie, co przekłada się na późniejsze
relacje  z  najbliższym  otoczeniem.  Autorzy
artykułów zawartych w tej książce poruszają wiele
tematów z zakresu szeroko pojętych praw dziecka
na  podstawie  regulacji  rodzinnych  i  cywilnych.
Monografię  podzielono na dwie  części.  Pierwsza
dotyczy cywilnoprawnych aspektów praw dziecka,
natomiast druga praw dziecka w prawie rodzinnym
i opiekuńczym. 



Prawo  autorskie  i  prawa  pokrewne  /  Janusz
Barta,  Ryszard  Markiewicz.  -  8.  wydanie,  stan
prawny  na  25  lutego  2019  r.   -  Warszawa  :
Wolters Kluwer Polska, 2019. 
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Książka  jest  przewodnikiem  po  polskim
i  międzynarodowym  prawie  autorskim.
Prezentuje  całość  problematyki  tej  gałęzi  prawa
w  świetle  aktualnego  orzecznictwa  Trybunału
Sprawiedliwości  Unii  Europejskiej.  Najnowsze
wydanie  zawiera  omówienie  ostatnich  zmian  do
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Publikacja  zawiera  wybór  podstawowych  aktów
polskiego i międzynarodowego prawa autorskiego.

Prezentacje naukowe : praktyczny poradnik dla
studentów,  doktorantów  i  nie  tylko  /  Piotr
Wasylczyk. - Wydanie I - dodruk 3.  - Warszawa :
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2020. 
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Książka  nie  tylko  przedstawia  cechy  dobrych
prezentacji  naukowych, ale zawiera również  wiele
praktycznych  ćwiczeń,  które  pozwalają  zdobyć
nowe  umiejętności  potrzebne  przy  projektowaniu
i wygłaszaniu prezentacji. Prowadzi czytelnika krok
po kroku od selekcji materiału do prezentacji, przez
wybór  struktury  opowiadania,  do  ćwiczeń
ułatwiających efektywną pracę z głosem i ciałem na
scenie.  Prezentuje  jak  z  przeładowanych,
nieczytelnych slajdów zrobić  świetne ilustracje  do
wystąpienia.  Podaje  praktyczne  wskazówki,  kiedy
i  jak  używać  rekwizytów.  Zawiera  konferencyjny
savoir-vivre w pigułce. Książka jest adresowana do
studentów, doktorantów i naukowców, którzy chcą
w  zrozumiały,  ciekawy  i  inspirujący  sposób
prezentować wyniki swoich badań.



Przeciwdziałanie  wypaleniu  zawodowemu
nauczycieli / Jarosław Kordzi ński. - Warszawa :
Wolters Kluwer Polska, 2019. 

w 62469
Książka ma na celu umożliwienie zdiagnozowania
poziomu  wypalenia  i  poszukania  jego
potencjalnych  źródeł  w  codziennej  pracy
nauczyciela. Stanowi próbę odpowiedzi na  pytania
takie jak:

– jak skutecznie wzmacniać chęć do działania,

– jak radzić sobie ze stresem w pracy z uczniami,

– jak stać się autorytetem w swojej dziedzinie,

– jak zachować pasję do tego, co robimy,

– jak efektywnie pracować nad własnym rozwojem.

Autor  w  ciekawy  sposób  opisuje  problematykę
wypalenia  zawodowego,  łącząc  teoretyczne
rozważania z praktycznymi wskazówkami. 

Przemoc  emocjonalna  :  czyli  o  tym,  co
naprawd ę  nas  boli:  zniewaga,  upokorzenie,
pozbawianie miło ści - jak mo żemy si ę przed tym
broni ć / Werner Bartens. - Słupsk ; Warszawa :
Dobra Literatura, 2019. 
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Przemoc  emocjonalna  poniża,  czyni  człowieka
bezbronnym  i  chorym.  Pojawia  się  w  każdym
obszarze  życia:  w  pracy,  w  szkole,  w  rodzinie,
w  związku.  Często  występuje  mimochodem.  To
sprawia,  że  trudno  jest  się  przed  nią  bronić.
Przemoc emocjonalna ma bardzo często poważne
skutki. Może ona wyrządzić w zdrowiu psychicznym
i  fizycznym  szkody,  których  nigdy  nie  uda  się
naprawić.  Przemoc  emocjonalna  jest  jednym
z najbardziej  lekceważonych  problemów naszego
społeczeństwa. Wszędzie można doznać poniżenia
i  pogardy.  Jak  się  przed  nimi  obronić  Werner
Bartens  opisał  w  sposób  jasny  i  empatyczny,
bazując na najnowszych wynikach badań.



w – ksi ążka dost ępna w wypo życzalni

cz – ksi ążka dost ępna w czytelni

Opisy zostały zaczerpni ęte ze wst ępów ksi ążek oraz z opisów
wydawców.

Żródło opisów i zdj ęć okładek:

https://bonito.pl/

przygotowała: Dominika Wiercigroch –
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