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Gorzka czekolada i inne opowiadania o 
ważnych sprawach / Paweł Ber ęsewicz, 
Wojciech Cesarz, Barbara Kosmowska, Andrzej 
Maleszka, Katarzyna Ryrych, Katarzyna 
Terechowicz ; ilustracje Anita Głowi ńska. - 
Warszawa : Prószy ński Media : Fundacja 
"ABCXXI - Cała Polska czyta dzieciom", 2016.  
 

W 61855 
 

Zbiór opowiadań dla młodzieży w wieku 11–15 lat o 
tym, co w życiu najważniejsze: o przyjaźni, 
szacunku, sprawiedliwości, odwadze, wolności, ale 
też optymizmie, życzliwości, pokojowym 
nastawieniu do świata… Autorami czternastu 
opowiadań (o każdej z wartości) są laureaci 
Konkursu Literackiego im. Astrid Lindgren, 
organizowanego przez Fundację ABCXXI Cała 
Polska czyta dzieciom. Opowiadanie o mądrości 
napisał zaś związany od lat z Fundacją Andrzej 
Maleszka, popularny autor bestsellerów dla dzieci i 
znakomity reżyser. Niewiele jest książek tak 
poważnie traktujących młodego czytelnika. 

Znakomicie napisana, świetnie zilustrowana – śmieszy i wzrusza, rozczula i skłania do refleksji, 
prowokuje do sporów i dyskusji. 

                                                        

 
Harda / El żbieta Cherezi ńska. - Pozna ń : Zysk i 
S-ka Wydawnictwo, 2016. 
 

W   61879 
 

Książę Mieszko nie pozostawiał swym dzieciom 
złudzeń. Każde z nich miało być wykonawcą jego 
woli, ku chwale i tryumfowi księstwa. Świętosławie 
wskazał Północ i przez małżeństwo z królem 
Szwecji, Erikiem, uczynił ją gwarantką ważnego 
sojuszu. Świętosława posłusznie wykonała 
powierzone przez ojca zadanie, ale po śmierci 
Mieszka sama chciała decydować o swoim losie. 
Rozpoczęły się wojny... 
"Harda" to niezwykły portret Świętosławy, córki 
Mieszka i Dobrawy, siostry Bolesława Chrobrego, 
królowej Szwecji, Danii, Norwegii i Anglii. Pasja, 
ambicja, walka o miłość i wpływy. Barwna, filmowa 
opowieść o początkach nie tylko Polski. 
 
 
 
 
 

 
 



 
Królestwo / Szczepan Twardoch. - Kraków : 
Wydawnictwo Literackie, 2018 . 
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Zaskakująca kontynuacja „Króla” - jednego z 
największych bestsellerów ostatnich lat. Ryfka ma 
jeden cel — przetrwać. W swojej kryjówce 
pielęgnuje na wpół przytomnego Jakuba Szapirę, 
który niczym nie przypomina niegdysiejszego 
postrachu stolicy. Kobieta nocami wychodzi na 
gruzowisko, którym po polskim powstaniu stała się 
Warszawa. Zdobywa pożywienie, obmyśla plan 
dalszej ucieczki, pieniądze wymienia na coś 
znacznie cenniejszego — na broń. Jej oczy widzą 
upadek dawnego „królestwa” Szapiry, jej nozdrza 
rozpoznają zapach porzuconych resztek jedzenia, 
jak i trupi odór, a do jej uszu dochodzą coraz to 
nowe pogłoski. Dawid, syn Szapiry, przeżył 
wywózkę z Umschlagplatz. O losie ojca niewiele 
wie, bo też mało go on obchodzi. W ukryciu 
wspomina dawne czasy i przedwojenną potęgę 
Jakuba. Spotkał w życiu wielu złych ludzi, ale nikt 
nie jawi mu się gorszym niż Jakub Szapiro…  

 
 
 

 
Moje serce, mój wróg / A. J. Steiger ; przeło żyła 
Donata Olejnik. - Wrocław : Bukowy Las, 
copyright 2018. 
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Przejmująca opowieść o trudnym uczuciu, które 
połączyło dwoje młodych ludzi: dziewczynę z 
zespołem Aspergera i przewlekle chorego 
chłopaka, który spróbował przebić skorupę 
otaczającą jej serce. Alvie źle się odnajduje wśród 
innych ludzi, ale ma to w nosie. Wystarczy, że 
dotrwa do osiemnastych urodzin bez większej 
wpadki, a stanie się wolna. Potrzebuje tylko 
świętego spokoju i pozytywnej opinii kuratora, który 
ma jej pozwolić na samodzielne życie. Jednak los 
stawia na jej drodze Stanleya, kogoś tak samo 
dziwnego jak ona. Podpierającego się laską, 
chłopaka o ciele kruchym jak szkło. Wbrew swojej 
woli Alvie zbliża się do Stanleya, jednak nie potrafi 
zapomnieć tego, co się stało z ostatnią osobą, 
którą kochała. Przeszłość nie daje dziewczynie 
spokoju, ale jeśli Alvie znajdzie siłę, by stawić czoło 
wrogowi, który tkwi w niej samej, może uda jej się 
wreszcie znaleźć w życiu szczęście.  
 

 
 



Pewnego lata / Mariko Tamaki, Jillian Tamaki ; 
tłumaczenie Łukasz Buchalski. - Warszawa : 
Kultura Gniewu, copyright 2018. 
 

W 61904 
 

Pewnego lata to nagrodzona m.in. prestiżową 
nagrodą im. Eisnera powieść graficzna napisana 
przez Mariko Tamaki, a zilustrowana przez jej 
kuzynkę Jillian. Bohaterkami dwie przyjaciółki Rose 
i Windy jeszcze dziewczynki, ale już za chwilę 
nastolatki. 

Opowieść zaczyna się, gdy Rose przyjeżdża z 
rodzicami do ich domku w miejscowości Awago, by 
spędzić tam kolejne letnie wakacje. To ich miejsce 
wypoczynku, od kiedy dziewczynka pamięta, ale 
tego lata wszystko się zmieni. Rose wplątana 
zostanie w nastoletnie miłości i rodzinne kryzysy. 
Wraz z przyjaciółką będzie musiała zmierzyć się z 
tajemniczym i niepokojącym światem dorosłych. 

 
 
 
 

 
 
 

BIOGRAFIE: 
 

Anna Solidarno ść : życie i działalno ść Anny 
Walentynowicz na tle epoki (1929-2010) / 
Sławomir Cenckiewicz. - Pozna ń : Zysk, cop. 
2010. 
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Książka Sławomira Cenckiewicza o ciężkim życiu i 
wielkich dokonaniach Anny Walentynowicz ma 
charakter biografii pretekstowej, kreślącej jej portret 
nie tylko na tle konkretnej epoki, ale również 
środowiska pracowniczego czy grupy społeczno-
politycznej. Wiele miejsca poświęca autor 
dzieciństwu Walentynowicz, pracy ponad siły, 
doświadczeniu przemocy fizycznej i głodu, Stoczni 
Gdańskiej, Wolnym Związkom Zawodowym 
Wybrzeża, Sierpniowi ’80, „Solidarności”, 
Poszczególne etapy życia Anny Walentynowicz 
splatają się z losami Polaków w XX wieku. Jej 
życie jest jak portret zbiorowy polskich robotników 
wstających z kolan, by zbuntować się przeciwko 
komunizmowi. Do ksi ążki doł ączono płyt ę CD z 
zapisem spotkania Anny Walentynowicz z 
działaczami „Solidarno ści” wrocławskiej w dniu 
14 maja 1981 r.  

 

 



Rotmistrz Pilecki / Joanna Wieliczka-Szarkowa. 
- Kraków : Wydawnictwo AA, copyright 2018.  
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Fascynująca opowieść o rotmistrzu Witoldzie 
Pileckim, kresowym zagończyku walczącym z 
bolszewikami o polskie Wilno i Warszawę w 1920 
roku. Człowiek, który na ochotnika dał się zamknąć 
w niemieckim obozie koncentracyjnym w 
Auschwitz. Zorganizował tam konspiracyjny 
Związek Organizacji Wojskowej skupiający ponad 
sto osób we wszystkich komandach. Przeżył za 
drutami dwa lata i siedem miesięcy. W tym czasie 
informował dowództwo Armii Krajowej o 
dokonywanym przez Niemców ludobójstwie. Po 
brawurowej ucieczce, nadal zaangażowany w 
podziemną walkę, napisał szczegółowe raporty z 
Auschwitz. Walczył w Powstaniu Warszawskim 
jako obrońca niezdobytej Reduty Witolda. Po 
wojnie nie opuścił kraju mimo komunistycznego 
zniewolenia. Został aresztowany przez UB i 
skatowany w mokotowskim więzieniu. W 
pokazowym procesie skazany na karę śmierci, jako 
szpieg gen. Andersa i zamordowany strzałem w  tył  

                                                                       głowy 25 maja 1948 roku. 

 

 

 

 
Major Hubal : historia prawdziwa / Łukasz 
Ksyta. - Warszawa : Wydawnictwo Iskry, cop. 
2014. 
 

W 61887 
 

Hubal – czyli major Henryk Dobrzański – to ostatni 
żołnierz Rzeczypospolitej Polskiej, który w 
mundurze chciał przetrwać do przyjścia odsieczy z 
zachodu. Z temperamentu zagończyk i 
indywidualista. Jego postawa do dziś wywołuje 
spory. Wiele sądów i opinii, nierzadko diametralnie 
różnych, wypowiadali o nim historycy i publicyści. 
Narosła przez lata legenda przesłaniała życie 
Hubala, które opisał szczegółowo Łukasz Ksyta, 
wykorzystując bogatą literaturę przedmiotu i  
docierając do wielu nieznanych wcześniej 
dokumentów. Książka ukazuje życie bohaterskiego 
oficera od dzieciństwa, poprzez pierwszą wojnę 
światową i międzywojenne dwudziestolecie aż po 
śmierć na polu walki, rekonstruuje dzieje 
dowodzonego przez niego oddziału i losy jego 
żołnierzy. Pokazuje wiele nowych faktów, nie 
stroniąc od tematów trudnych. Hubal jawi się na  jej  

                                                                       człowiek z krwi i kości. 
 



 
Niezwykłe kobiety Drugiej Rzeczypospolitej / 
Jerzy Chociłowski. - Warszawa : Wydawnictwo 
Akurat - Muza SA, 2017. 
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Lata 1918-1939 zapisały się w historii Polski nie 
tylko rozwojem gospodarczym i politycznymi 
zawirowaniami towarzyszącymi odbudowie 
niepodległego państwa, ale także znaczącymi 
zmianami obyczajowymi, wśród których na 
pierwszy plan wysuwa się emancypacja kobiet. 
Nadzwyczajne, niepospolite, zachwycające, 
wybitne, nietuzinkowe. Bez kompleksów, na 
przekór stereotypom, często wbrew społecznym 
normom i przesądom, śmiało rozwijały skrzydła w 
sztuce, nauce, literaturze i polityce. Odważnie 
prezentowały światu owoce swojego talentu, z 
zapałem współtworząc intelektualne i artystyczne 
zręby odzyskanej polskiej państwowości. Bez nich 
uboższe byłoby nie tylko międzywojenne XX-lecie, 
ale i czasy nam współczesne. Wspaniałe kobiety, o 
których warto i trzeba pamiętać. 
 
 
 

 
 
 

 
Przekleństwo Swietłany : historia córki Stalina / 
Beata de Robien ; z j ęzyka francuskiego 
przeło żyła Bo żena Sęk. - Katowice : Post 
Factum - Wydawnictwo Sonia Draga, 2018.  
 

W 61909 
 

„Mój ojciec zabił tylu ludzi, ł ącznie z moimi 
wujkami i ciociami. Nigdy mu tego nie wybacz ę. 

Zniszczył mi życie. Gdziekolwiek si ę znajdę, 
zawsze będę jego wi ęźniem politycznym.”  

Swietłana Alliłujewa 
 

„Przekleństwo Świetlany” to intymny portret córki 
Józefa Stalina. Autorka śledzi jej losy od 
dzieciństwa naznaczonego śmiercią matki, 
skomplikowanymi relacjami z apodyktycznym 
ojcem, poprzez dramatyczny okres II wojny 
światowej, nieudane małżeństwa, aż do decyzji o 
poszukiwaniu azylu i ucieczki do Stanów 
Zjednoczonych w 1967 roku. Opowiadając o 
Swietłanie kreśli również panoramę historyczną 
komunistycznej Rosji tamtych lat. Historia 
Swietłany stawia przed czytelnikiem szereg pytań: 
czy możliwe jest normalne życie z piętnem ojca 
jednego z największych zbrodniarzy w dziejach 

ludzkości? Czy można wyzbyć się poczucia winy za zbrodnie ojca? Jak mierzyć się z demonami 
przeszłości? 



HISTORIA: 
 

Powstania Śląskie 1919 - 1920 - 1921 / Grzegorz 
Grześkowiak, Janusz Mikitin. - Warszawa : 
Agencja Wydawnicza "Cinderella Books" 
Andrzej Zasieczny, 2013. 
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Powstania Śląskie należą do najbardziej 
chwalebnych kart w dziejach narodu polskiego. Na 
tle innych zrywów niepodległościowych wyróżniają 
się one masowością i wybitnie ludowym 
charakterem. Powstańców charakteryzowało 
niezwykłe przywiązania do polskości, mimo że 
przez dziesiątki lat oni i ich przodkowie poddawani 
byli procesowi germanizacji. W niniejszej książce 
autorzy przedstawili przyczyny, przebieg i skutki 
każdego z trzech powstań, a także kwestie 
związane z plebiscytem. Zamieścili również 
biogramy przywódców powstańczych oraz wiele 
czarno-białych, w większości niepublikowanych 
dotąd zdjęć przedstawiających zarówno oddziały 
powstańcze, jak i niemieckie. Na końcu publikacji 
znajduje się kolorowa wkładka prezentująca 
odznaczenia i odznaki za Powstania Śląskie i 
plebiscyt. 

 
 

 

 

Unia Lubelska - dziedzictwo wielu narodów / 
red. Andrzej Gil. - Lublin : Towarzystwo 
Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej : 
Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, 2010. 
 

W 61863 
 
„Ziemia lubelska, a w szczególności Lublin, stanowi 
symbol tolerancji i partnerstwa, wartości, którymi 
Polska chce się kierować na drodze europejskich 
kontaktów. Jego namacalnym dowodem jest 
pomnik upamiętniający wydarzenie z 1569 roku, 
znajdujący się na głównym lubelskim placu - 
Litewskim.” 

Krzysztof Grabczuk, Marszałek Województwa 
Lubelskiego 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



Antropologia donosu / redakcja naukowa 
Jarosław Syrnyk, Robert Klementowski. - 
Warszawa ; Wrocław : Oddział Instytutu 
Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni 
przeciwko Narodowi Polskiemu, 2017. 
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Końcowa faza prac nad książką przypadła na czas, 
gdy w Polsce na nowo rozgorzała dyskusja na 
temat zawartości teczki tajnego współpracownika 
SB o pseudonimie „Bolek”. W ten sposób po wielu 
latach do głównego nurtu debaty publicznej 
powrócił problem agenturalnej przeszłości wielu 
znanych postaci polskiego życia politycznego. 
Choć zasadniczą uwagę skupiono na kwestii, kto 
konkretnie był, a kto nie był agentem, o wiele 
istotniejszym tłem stało się starcie dwóch 
najważniejszych wizji społecznych, które od 
dziesięcioleci wytyczają ścieżki rozwoju w naszym 
kraju. Elementem tych wizji są m.in. pytania o 
głęboko filozoficznym charakterze, o stosunek do 
donosicielstwa jako zjawiska, o rolę społeczną 
historyków, odpowiedzialność ludzi pióra za jakość 
życia publicznego,  o  ich odwagę, nonkonformizm i  

                                                                       jednocześnie konsekwencję. 

 
 

 
Czerwona zaraza : jak naprawd ę wygl ądało 
wyzwolenie Polski? / Dariusz Kali ński. - Kraków 
: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2017. 
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Obiecywali wolność i bezpieczeństwo. Zdruzgotany 
brutalną okupacją Naród witał ich z nadzieją i 
kwiatami. Zamiast wybawicieli nadeszli jednak 
bezwzględni zbrodniarze i złoczyńcy. Nikt nie mógł 
czuć się bezpieczny w zetknięciu z czerwoną 
szarańczą. Żołdacy Stalina zamordowali dziesiątki 
tysięcy Polaków. Patriotów zaciągali do 
enkawudowskich katowni. Nawet małe dzieci 
zamykali za drutami obozów. Kobiety nie były dla 
nich ludźmi, ale wyłącznie łupem. Nie sposób 
zliczyć ile Polek padło ofiarą chorej żądzy 
czerwonoarmistów. Na pewno zbyt wiele. Poznaj 
prawdę o rzekomym wyzwoleniu Rzeczpospolitej. 
O budowie komunizmu i braterstwie narodów. 
Sowieci demontowali nasze fabryki, grabili majątek 
pokoleń, rozebrali tysiące kilometrów torów 
kolejowych. Zrobili wszystko, by zakłamać legendę 
Żołnierzy Wyklętych. Została po nich tylko spalona 
ziemia. I bilans strat idący w setki miliardów 
dolarów. Bilans, o którym nie wolno zapominać. 
 

 
 



Polowanie na generała : Piłsudski kontra 
Rozwadowski / Henryk Nicpo ń. - Warszawa : 
Fabuła Fraza, 2017. 
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Książka jest reporterskim zapisem historii konfliktu 
Piłsudskiego z generałem Rozwadowskim w 
procesie odzyskiwania przez Polskę 
niepodległości. Rola Rozwadowskiego, 
doskonałego stratega, bohatera Wojny 1920 roku, 
jakże często marginalizowana, okazuje się 
kluczowa. Autor, idąc pod prąd opiniom o 
Piłsudskim, jako jedynym bohaterze polskiej 
wolności, przywołuje fakty, które z jednej strony 
pomniejszają wielkość Naczelnika, ukazując go w 
wielu sytuacjach jako polityka zakompleksionego i 
bezradnego, a z drugiej wybijają geniusz wojskowy 
Rozwadowskiego i wskazują Piłsudskiego jako 
bezpośredniego sprawcę przedwczesnej śmierci 
Rozwadowskiego w 1928 roku. 

 
 
 

 
 
 
 

 
Przemilczane : seksualna praca przymusowa w 
czasie II wojny światowej / Joanna Ostrowska. - 
Warszawa : Wydawnictwo Marginesy, 2018.  
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Seksualność w trakcie zbrojnego konfliktu 
najczęściej sprowadza się do przemocy: 
masowych gwałtów, zniewolenia, naznaczania. 
Doświadczenie seksualnej pracy przymusowej 
nadal pozostaje w sferze tabu. Przemilczany 
pozostaje sam fakt istnienia systemu 
kontrolowanego nierządu jak i jego ofiary. 
Przemilczany jest też okres powojenny, w którym 
wojenny los kobiet równał się z grzechem 
kolaboracji. Historia seksualnych pracownic 
przymusowych w okresie wojny nigdy nie będzie 
klasyczną narracją. Prawdopodobnie nigdy nie 
stanie się też częścią polskiej pamięci zbiorowej. 
Rzadko zdarza się, żeby któraś z ofiar pozostawiła 
świadectwo, nikt też nie zadbał o to, aby 
zaświadczyły o swojej przeszłości. Ich cierpienie 
pozostało niewypowiedziane. Nie mogliśmy albo 
nie chcieliśmy o nich usłyszeć. Joanna Ostrowska 
wypełnia tę lukę. 
 
 

 
 



Sprawiedliwi : jak Polacy ratowali Żydów przed 
Zagładą / Grzegorz Górny ; wst ęp Norman 
Davies. - Izabelin ; Warszawa : Rosikin Press, 
cop. 2013. 
 

W 61913 
 

"Książka „Sprawiedliwi“ opowiada o Polakach, 
którzy podczas okupacji hitlerowskiej ratowali 
Żydów, a wielu z nich przypłaciło to nawet życiem. 
Autor przypomina, że po to, by uratować jednego 
zbiega z getta, potrzebna była pomoc co najmniej 
dziesięciu wtajemniczonych Polaków. Hanna Krall 
wspominała łańcuszek aż 42 ludzi dobrej woli, 
którzy zaangażowali się w ocalenie jej życia jako 
małej dziewczynki. Konspiracja w obronie Żydów 
była więcej zjawiskiem znacznie szerszym niż się 
zwykło uważać. Bogato ilustrowana książka 
pokazuje kontekst polityczny i społeczny, w jakim 
doszło do niemieckiego ludobójstwa. Oparta na 
materiałach archiwalnych, zawiera bogaty materiał 
faktograficzny. Zawiera opis sytuacji ludności 
zarówno polskiej, jak i żydowskiej pod okupacją 
niemiecką oraz stosunku między tymi narodami.  

 
 
 
 

 
Sprawcy, ofiary, świadkowie : zagłada Żydów 
1933-1945 / Raul Hilberg ; przeł. Jerzy 
Giebułtowski. - Warszawa : Centrum Bada ń nad 
Zagładą Żydów : Wydawnictwo Cyklady, 2007. 
 

W 61912 
 

Książka wybitnego amerykańskiego historyka 
Raula Hilberga to kompendium wiedzy na temat 
zagłady Żydów podczas drugiej wojny światowej. 
Autor opisuje mechanizmy zbrodni z trzech 
perspektyw. Część pierwsza przedstawia szerokie 
spektrum wykonawców - głównie niemieckich 
funkcjonariuszy reprezentujących różne warstwy 
społeczne i grupy zawodowe oraz ich kolaborantów 
w poszczególnych krajach. Część druga 
poświęcona jest losom prześladowanych i 
mordowanych podczas masowych egzekucji, w 
gettach, obozach koncentracyjnych i obozach 
śmierci. W ostatniej części analizowane są postawy 
i działania państw, instytucji i osób, które były 
świadkami zagłady Żydów. Tak uporządkowany 
materiał pozwala lepiej uchwycić interakcje, jakie 
zachodziły między mordującymi, zabijanymi i 
świadkami ludobójstwa, a czytelnik zyskuje 
pełniejszy obraz tego, czym była zaplanowana, 

instytucjonalnie zorganizowana i systematycznie przeprowadzona eksterminacja sześciu 
milionów europejskich Żydów. 
 
 



NAUCZANIE I POMOCE DYDAKTYCZNE: 
 

Szczęśliwi nauczyciele zmieniaj ą świat / Thich 
Nhat Hnah, Katherine Weare ; z przedmow ą 
Jona Kabat-Zinna ; przekład: Anna 
Czechowska. - Warszawa : Wydawnictwo 
Mamania - Grupa Wydawnicza Relacja, 
copyright 2018. 
 

W 61914 
 

Thich Nhat Hanh jest niekwestionowanym 
autorytetem w zakresie nauki mindfulness i 
aktywistą promującym pokój na świecie. Napisał 
wiele książek, które również w Polsce spotkały się 
z ogromnym zainteresowaniem, zyskując status 
bestsellerów. „Szczęśliwi nauczyciele zmieniają 
świat” to pierwszy oficjalny przewodnik po 
mindfulness dla nauczycieli, który pomaga im 
osiągnąć spokój i harmonię w codziennych 
działaniach. To bezpośrednio przekłada się na 
wyniki ich pracy i efekty nauczania. Książka 
zawiera proste kroki, które pomagają nauczycielom 
w praktykowaniu uważności na wszystkich 
szczeblach edukacji. Autorzy pokazują nauczane 
przez siebie podstawowe techniki, a także 
prezentują wskazówki od nauczycieli 

wykorzystujących praktykę uważności podczas pracy. Obszerne przykłady konkretnych działań, 
wskazówki i szczegółowe instrukcje pomagają zrozumieć, na czym polega praktyka uważności i 
w jaki sposób może pomóc w codziennej pracy nauczyciela. 
. 
 
 

 
Profilaktyka i korygowanie płaskostopia : 
zabawy i gry ruchowe aktywizuj ące mi ęśnie 
stóp / Piotr Winczewski. - Gda ńsk : 
Wydawnictwo Harmonia, 2018. 
 

W 61908 
 

Czytelnicy odnajdą w tej publikacji fabularyzowane 
zabawy ruchowe, które można wykorzystać w 
profilaktyce oraz korygowaniu płaskostopia 
przedszkolaków i uczniów kilku pierwszych klas 
szkół podstawowych. Książka adresowana jest do 
studentów fizjoterapii, wychowania fizycznego oraz 
pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej, którzy 
zamierzają w przyszłości prowadzić zajęcia 
korekcyjne dla kilkulatków. Nauczyciele 
wykonujący ten zawód znajdą w niej 
przypomnienie znakomicie znanych sobie kanonów 
metodyki. Zaproponowane zabawy mogą 
wykorzystać także rodzice ćwiczący w domu z 
kilkulatkami. 
 
 
 



Mit pracy domowej / Alfie Kohn ; przekład z 
języka angielskiego Anna Boniszewska. - 
Podkowa Le śna : Wydawnictwo MiND, 2018. 
 

W 61895 
 

Powszechnie uważa się, że praca domowa to 
konieczna część edukacji. Panuje tendencja do 
zadawania coraz więcej i coraz młodszym 
dzieciom. Jednak badania naukowe dowodzą, że 
potencjalne korzyści tych praktyk są minimalne i 
ograniczają się tylko do starszych uczniów. 
Nowa książka autora bestsellerowego 
Wychowywania bez nagród i kar ukazała się 
właśnie nakładem Wydawnictwa Mind.  
Alfie Kohn zachęca do debaty nad zaletami i 
wadami pracy domowej. Jego książka przynosi 
skrupulatną analizę badań naukowych oraz mitów 
narosłych wokół edukacji. Kohn zachęca 
nauczycieli i rodziców do odważnego i krytycznego 
stanowiska wobec tradycji, która odbiera radość z 
nauki i czas potrzebny na życie rodzinne. 
 
 
 

 
 
 
 

 
Integracja sensoryczna a zaburzenia uczenia 
się / A. Jean Ayres ; przekład Juliusz 
Okuniewski. - Gda ńsk : Harmonia Universalis, 
2018. 
 

W 61882 
 

Uczenie się stanowi funkcję mózgu, a zaburzenia 
uczenia się odzwierciedlają nieprawidłowości w 
funkcjonowaniu układu nerwowego. W książce 
przedstawiono klasyczną teorię A. Jean Ayres, 
według której dezorganizacja integracji 
sensorycznej stanowi przyczynę trudności w 
nauce. Terapia tych zaburzeń kładąca nacisk na 
integrację sensoryczną to szczególna strategia – 
nie skupia się bowiem na nauce konkretnych 
umiejętności, takich jak dopasowywanie bodźców 
wzrokowych, zapamiętywanie sekwencji dźwięków, 
rysowanie linii czy też opanowywanie podstaw 
programowych. Jej celem jest rozwijanie mózgu w 
taki sposób, by był on w stanie nauczyć się 
samodzielnego radzenia sobie z zadaniami. 
 
 
 

 
 
 



To, co wa żne i powa żne : inscenizacje o 
bezpiecze ństwie, zdrowiu i emocjach : 
scenariusze przedstawie ń dla przedszkolaków i 
klas I-III / Ewa Kujawi ńska. - Kraków : CEBP 
24.12, 2018. 
 

W  61918 
 

W publikacji zamieszczone zostały teksty 
przedstawień o tematyce dotyczącej ważnych 
zagadnień, których świadomość powinna być 
rozwijana u dzieci już od najmłodszych lat. Autorka 
ubrała je w łatwe w odbiorze teatrzyki. W skład 
publikacji wchodzą książka zawierająca 16 
scenariuszy inscenizacji oraz zapisy nutowe 
piosenek, płyta Audio-CD przeznaczona do 
odtwarzaczy CD, na której znajduje się 18 
piosenek występujących w treści scenariuszy, płyta 
Data-PC przeznaczona do odtwarzania na 
komputerze, na której zamieszczone zostały 
podkłady do piosenek, utwory instrumentalne 
stanowiące tło muzyczne w inscenizacjach, efekty 
dźwiękowe pojawiające się w przedstawieniach 
oraz pliki PDF z przedstawieniami rozpisanymi na 
role. 

 
 
 
 
 

Hello Ruby : programowanie dla dzieci / [Linda 
Liukas ; przekł. Magdalena Rzepniewska]. - 
Warszawa : Sierra Madre, 2016. 
 

W 61880 
 

Hello Ruby to niezwykła książka o programowaniu 
dla dzieci w wieku 4-8 lat, która poprzez zabawę 
wprowadzi je w fascynujący świat technologii. 
Składa się z 2 części: pięknie ilustrowanego 
opowiadania o przygodach Ruby i jej przyjaciół 
oraz zestawu ćwiczeń. Zadania przedstawią w 
praktyce problemy ze świata kodowania: jak 
stworzyć algorytm (mycia zębów), jak rozpoznać 
wzór (obrazków na tapecie), jak ułożyć pętlę (figur 
tanecznych), czy też jak szukać błędu w instrukcji 
(przygotowania kąpieli). Dzięki nim mali 
programiści rozwiną swoje umiejętności, przy 
okazji świetnie się bawiąc! Dzięki Hello Ruby Twoje 
dziecko: poćwiczy umiejętności logicznego i 
abstrakcyjnego myślenia, rozwinie swoją 
wyobraźnię i kreatywność, dowie się, co to 
algorytm, sekwencja i pętla, postawi pierwsze kroki  

                                                                       w świecie programowania.  
 
 
 
 
 



Napisz kod : programowanie dla najmłodszych krok po  kroku. Cz. 1 / Max Wainewright ; z 
ang. przeł. Wiktor Garli ński. - Warszawa : Wydaw. Zielona Sowa, 2016. 
 

W 61897/1 
 

Napisz kod : programowanie dla najmłodszych krok po  kroku. Cz. 2 / Max Wainewright ; z 
ang. przeł. Wiktor Garli ński. - Warszawa : Wydaw. Zielona Sowa, 2016. 
 

W 61897/2 
 

Napisz kod : programowanie dla najmłodszych krok po  kroku. Cz. 3 / Max Wainewright ; z 
ang. przeł. Wiktor Garli ński. - Warszawa : Wydaw. Zielona Sowa, 2016. 
 

W 61897/3 
 

Napisz kod : programowanie dla najmłodszych krok po  kroku. Cz. 4 / Max Wainewright ; z 
ang. przeł. Wiktor Garli ński. - Warszawa : Wydaw. Zielona Sowa, 2016. 
 

W 61897/4 
 

Seria „Napisz kod” jest doskonałym wprowadzeniem dziecka w arkana programowania. Zawiera 
zwięzłe i jasne informacje, proste i praktyczne zadania, m.in. rysowanie kształtów, pisanie 
poleceń w kodzie, tworzenie prostych gier i wiele więcej. W każdej kolejnej części omawiane są 
coraz trudniejsze zagadnienia, ale instrukcje i przykłady zawsze są łatwe do zrozumienia, a 
zabawne aktywności pomagają w zrozumieniu treści. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



WYCHOWANIE: 
 
Wychowanie do szcz ęścia / Iwona Majewska-
Opiełka. - Wydanie 3., dodruk. - Pozna ń : Dom 
Wydawniczy Rebis, 2016. 
 

W 61921 
 

Jak zrozumieć i pokochać siebie, by móc 
zrozumieć i pokochać dziecko. Wychowanie 
dziecka to trudne wyzwanie – kto wie, czy nie 
najtrudniejsze w życiu człowieka. Wszystko, co 
może nam pomóc w realizacji tego zadania, jest 
ważne i potrzebne. Taka też jest ta książka, w 
której Iwona Majewska-Opiełka – psycholog, 
konsultantka i trenerka, a przede wszystkim matka 
– zawarła nieocenione rady na temat wychowania 
dziecka, aby było szczęśliwe i wyrosło na 
spełnionego i pewnego siebie, wartościowego 
człowieka. Ale jest to zarazem książka niezwykła, 
gdyż autorka nie pisze po prostu jak się 
zachowywać, aby osiągnąć lepsze rezultaty 
wychowawcze, lecz jak pomóc sobie w kontekście 
dobra dziecka. Inaczej mówiąc: tylko szczęśliwi 
ludzie mogą wychowywać szczęśliwe dzieci i tylko 
spełnieni  nauczyciele  mogą  pomóc  młodszym  w  

                                                                       rozwoju. 
 
 

 
Daj przestrze ń i bądź blisko : mindfulness dla 
rodziców i ich nastolatków / Eline Snel ; 
przeło żyła Magda Kurma ńska. - Warszawa : 
CoJaNaTo Blanka Łyszkowska, 2017. 
 

W 61876  
 

Nastolatki bywają nieprzewidywalne, bardzo 
wrażliwe, często po prostu trudne. Domagają się 
autonomii, której nie umieją osiągnąć. Odpychają 
dorosłych, jednocześnie bardzo ich potrzebując. 
Oscylują między kompletnym brakiem motywacji a 
nadmiernym stresem. Jednego dnia są 
prowokujące, a drugiego cierpią z powodu lęku. 
Jak sobie z tym wszystkim poradzić? Praktyka 
uważności pomaga rodzicom unikać reakcji 
impulsywnych, dających efekt odwrotny do 
zamierzonego. Nastolatkom pozwala radzić sobie 
ze stresem i sięgnąć po to, co w nich najlepsze, 
łącząc witalność ze spokojem serca i umysłu. Eline 
Snel uczy uważności dzieci, nastolatki i rodziców. 
Czerpie ze swojego długiego doświadczenia jako 
matki i terapeutki. Poprzez ćwiczenia audio 
pomaga dorosłym i młodzieży odnaleźć pogodę 
ducha wobec życiowych turbulencji. Dołączona 
płyta CD zawiera bogaty wybór ćwiczeń ważności. 
 

 



 
Już się nie rozumiemy! : jak prze żyć czas 
trzaskaj ących drzwi / Isabelle Filliozat ; ilustracje 
Anouk Dubois ; tłumaczyła Adriana Celi ńska. - 
Kraków : Wydawnictwo Esprit, 2018. 
 

W 61883 
 

Życie z nastolatkiem przypomina często jazdę 
kolejką górską. Zmienny nastrój, nieustające kłótnie, 
bunt, wpadanie w złe towarzystwo, sięganie po 
używki, czasem całkowite zamknięcie się w sobie i 
skrajna nieśmiałość, a czasem bycie za wszelką 
cenę gwiazdą wśród rówieśników… Wydaje się, że 
tych kilku lat nie można wpisać w żaden schemat. A 
jednak – istnieją pewne cechy wspólne dla 
wszystkich nastolatków, a także metody 
wychowawcze, dzięki którym życie pod jednym 
dachem z dwunasto-, piętnasto- czy 
siedemnastolatkiem stanie się prostsze dla nas… i 
dla naszych dzieci. Zbudowanie prawdziwej bliskości 
z dorastającym dzieckiem jest prostsze, niż 
przypuszczasz. 

 

 
 
 
 

 
Nastolatki pod lup ą : poznaj, by zrozumie ć / 
Aleksandra Piotrowska, Ewa Świer żewska. - 
Warszawa : Wydawnictwo Zielona Sowa, 2017. 
 

W 61901 
 

Nastolatki pod lupą to kolejna książka Dr 
Aleksandry Piotrowskiej kierowana do rodziców i 
opiekunów. Tym razem znana psycholog w 
rozmowie z Ewą Świerżewską pomaga zrozumieć 
nastolatka, którym stało się nasze dziecko. Okres 
dojrzewania to wyjątkowy czas, w którym potrzeby 
młodego człowieka radykalnie się zmieniają. 
Ewoluują relacje z rówieśnikami, ale przede 
wszystkim z rodzicami i rodzeństwem. Pojawiają 
się problemy, z którymi rodzicom, a także samym 
nastolatkom, trudno sobie radzić. Wśród 
poruszanych tematów znalazły się między innymi 
takie zagadnienia jak: rozwój psychoseksualny, 
motywowanie, odpowiedzialność, konsekwencja w 
działaniu, zaburzenia odżywania, autorytety, 
rozwijanie zainteresowań, czy aktywność sportowa.  
Czytelnicy znajdą w tej książce odpowiedzi na 
pojawiające się w ich głowach pytania. Dr 

Aleksandra Piotrowska w przystępny sposób wyjaśnia przyczyny pewnych postaw i czasem 
niepokojących zachowań, pokazuje również możliwe rozwiązania. Ta książka na pewno 
pomoże zrozumieć nastolatka. Ta książka pomoże dotrzeć do nastolatka i nawiązać 
porozumienie. 
 



Nie ma rodziców doskonałych / Isabelle Filliozat 
; tłumaczenie Adriana Celi ńska. - Kraków : 
Wydawnictwo Esprit, 2016. 
 

W 61902 
 

Jak dotrzeć do sedna sprzecznych uczuć, które 
kierują nami jako rodzicami? Naszym dzieciom 
chcielibyśmy okazywać wyłącznie miłość i czułość. 
Nie jest to jednak takie proste. Nie zawsze 
jesteśmy w pełni zadowoleni z tego, jacy jesteśmy 
jako rodzice. Przyłapujemy się raz za razem na 
tym, że postępujemy zgodnie ze wzorami 
rodzicielstwa zaczerpniętymi z naszego własnego 
dzieciństwa, choć obiecywaliśmy sobie, że będzie 
zupełnie inaczej. Skąd takie sprzeczności? 
Ponieważ prócz teoretycznych rozważań, istnieje 
też to, co nieuśwadomione. Nasze zranienia i 
nasza historia. Autorka w sposób prosty i 
bezpośredni pomaga rozwiązać najczęstsze błędy, 
które popełniają rodzice. Tłumaczy między innymi 
skąd bierze się we wzajemnych relacjach agresja i 
jak ją zwalczać, czy możliwe jest kochanie 
wszystkich dzieci po równo, jak posługiwać się 
językiem czułości, w jaki sposób radzić sobie z 
innością własnego dziecka.  

 
 
 

 
Wychowanie bez pora żek czyli Trening 
Skutecznego Rodzica / Thomas Gordon ; przeł. 
Marta Szafra ńska-Brandt. - Wyd. 21. - Warszawa 
: Instytut Wydawniczy Pax, 2017. 
 

W 61919 
 

Niniejsza ksiażka to światowy bestseller. Dr 
Thomas GORDON proponuje w niej bowiem nową, 
skuteczną metodę pedagogiczną rozwiązywania 
konfliktów powstających między rodzicami a 
dziećmi. Autor, krytykując dotychczasowe modele 
rozwiązywania konfliktów (oparte na błędnym 
schemacie „zwycięzca – pokonany"), proponuje 
stosowanie metody bez pokonanych. Dąży do 
wprowadzenia takich zasad komunikacji, któe w 
sytuacji konfliktowej pozwolą znaleźć rozwiązanie 
kompromisowe, zadowalające obie strony. Wielką 
zaletą pracy Thomasa Gordona, obok jasnego 
wykładu i prostego języka, jest pokazanie, jak 
praktycznie posługiwać się metodą bez 
pokonanych. Choć odnosi się ona przede 
wszystkim do stosunków między rodzicami a 
dziećmi, może być wykorzystywana także w innych 
międzyludzkich sytuacjach konfliktowych. 
 

 
 
 



 
Wychowanie bez pora żek w praktyce / Thomas 
Gordon ; tł. i wst ęp Elżbieta Sujak. - Wyd. 14. - 
Warszawa : Instytut Wydawniczy Pax, 2017. 
 

W 61920 
 

Wychowanie bez porażek w praktyce to 
kontynuacja znanej, szeroko dyskutowanej książki 
T.Gordona, w której autor, proponując 
rozwiązywania konfliktów rodzinnych bez 
pokonanych, wskazywał – szerzej – takie sposoby 
porozumiewania się, które służą wzrostowi 
wzajemnego szacunku, kształtowaniu u dzieci 
samodzielności i odpowiedzialności. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
The yes brain : mózg na tak: jak kształtowa ć w 
dziecku ciekawo ść świata, odporno ść 
psychiczn ą i odwag ę / Daniel J. Siedel, Tina 
Payne Bryson ; tłumaczenie Melania 
Gruszczy ńska. - Warszawa : Harper Collins 
Polska, copyright 2018. 
 

W 61917 
 

Jak często twoje dziecko na prośby reaguję 
sprzeciwem lub agresją? Jak często odmawia 
wykonania prostych poleceń? Czy nie marzysz, by 
bez złości przestało szaleć w wirtualnym świecie i 
odrobiło lekcje? Wyniosło śmieci? Posprzątało w 
swoim pokoju? Myślisz, że to tylko twój problem? 
Nic bardziej mylnego. Rodzice pragną, by dzieci 
umiały podejmować dobre decyzje nawet w 
najtrudniejszych sytuacjach. Bazując na 
wieloletnim doświadczeniu, autorzy – psychiatra i 
psychoterapeutka – stworzyli poradnik, który 
pokazuje, jak wytyczyć dziecku jasne granice, 
okazując jednocześnie empatię i miłość. Omawiają 
najskuteczniejsze metody wychowawcze i 
najczęściej popełniane błędy. Prezentują swoje 
tezy przystępnym językiem i ilustrują zabawnymi 

historyjkami z życia, również w formie rysunków. Mało teorii i naukowej terminologii, dużo 
praktycznych wskazówek, jak wychować szczęśliwe dziecko o silnej psychice i poczuciu 
własnej wartości. 
 
 



Dzieci ekranu : jak uzale żnienie od ekranu 
przejmuje kontrol ę nad naszymi dzie ćmi - i jak 
wyrwa ć je z transu / Nicholas Kardaras ; 
tłumaczenie Agnieszka Jarosz. - Warszawa : 
CeDeWu, 2018. 
 

W 61877 
 

Wszyscy je widzieliśmy: dzieci hipnotycznie 
wpatrzone w jarzące się ekrany. Czy jest to jedynie 
nieszkodliwa rozrywka lub chwilowy szał? 
Niektórzy twierdzą, że jarzące się ekrany mogą 
nawet być dobre dla dzieci - stanowiąc rodzaj 
interaktywnego narzędzia edukacyjnego. Nie wierz 
im. W tej książce, dr Nicholas Kardaras bada 
ogromny wpływ technologii na mózgi całego 
pokolenia. Badania przeprowadzone metodą 
neuroobrazowania dowodzą, że stymulujące 
jarzące się ekrany są tak samo dopaminergiczne 
dla ośrodka przyjemności w mózgu jak seks. 
Rosnąca liczba badań klinicznych koreluje 
technologię ekranu z takimi zaburzeniami jak 
ADHD, uzależnienia, niepokoje, depresja, 
wzmożona agresja, a nawet psychoza. Kardaras 
zanurza się w socjologiczne, psychologiczne, 

kulturowe i ekonomiczne czynniki związane z globalną epidemią technologiczną, mając na celu 
zbadanie wpływu całej naszej wspaniałej, lśniącej nowej technologii na dzieci. 

 
 

NAUKI HUMANISTYCZNE I SPOŁECZNE: 
 
 

Dziecko w mediach / red. nauk. Magdalena 
Butkiewicz, Aleksandra Gralczyk, Krzysztof 
Marcyński. - Warszawa : Dom Wydawniczy 
Elipsa, 2016. 
 

W 61878 
 

Mass media pojawiły się w życiu najmłodszych w 
sposób naturalny, stając się ważnym elementem 
kształtującym ich percepcję i światopogląd. Są 
źródłem bieżących wiadomości, dostarczają wiedzy 
i rozrywki, jak również stanowią ogromną siłę w 
kształtowaniu opinii, postaw i systemów wartości 
swych odbiorców, a w szczególności dzieci. Tym 
samym media są potężną instytucją socjalizującą i 
wychowującą młode pokolenie. Publikacja 
przedstawia nie tylko analizy szeregu procesów 
związanych z odbiorem radia, telewizji, prasy, 
reklamy przez dzieci, ale też podejmuje próbę 
podania odpowiedzi na pytania o rolę i miejsce 
mediów w rozwoju dziecka, edukacji oraz 
przestrzeni publicznej.  
 



Inspiracje czytelnicze w życiu młodego 
pokolenia / redakcja naukowa Mariola Antczak ; 
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. - Łód ź : 
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego ; 
Warszawa : Wydawnictwo SBP, 2017. 
 

W 61881 
 

Kolejny tom z serii „Nauka - Dydaktyka - Praktyka” 
jest poświęcony próbom popularyzacji czytelnictwa 
wśród dzieci i młodzieży, które są podejmowane 
przez różne instytucje, przede wszystkim biblioteki, 
a także analizie wybranych segmentów 
współczesnego rynku wydawnictw dziecięco-
młodzieżowych. Czytelnik znajdzie tu informacje 
dotyczące roli bibliotek, aranżacji ich przestrzeni, 
reorganizacji ich działalności oraz inicjatyw 
mających na celu promocję czytelnictwa i 
kształtowanie nawyków czytelniczych. Autorzy 
zajęli się ponadto wybranymi zagadnieniami z 
zakresu zainteresowań czytelniczych młodego 
odbiorcy i odpowiadających na nie ofert 
wydawniczych. 
 
 

 
 
 

 
Prawo do kultury / Anna Młynarska-
Sobaczewska. - Warszawa : Wydawnictwo 
Naukowe Scholar, 2018. 
 

W 61907 
 

„Znakomita praca prof. Anny Młynarskiej-
Sobaczewskiej, poświęcona nader ważnej i 
aktualnej problematyce prawa do kultury, oparta 
została na rozbudowanej bazie źródłowej, na którą 
składają się zarówno akty normatywne rangi 
międzynarodowej, regionalnej (w tym europejskiej) 
i krajowej, jak również judykaty – Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka oraz sądów krajowych. 
Równocześnie w książce w ciekawy sposób 
ukazano bieżący stan badań i wyniki dyskusji 
naukowych dotyczących tytułowego zagadnienia w 
odniesieniu do najnowszej literatury światowej 
przedmiotu. Należy również nadmienić, że w toku 
wywodu Autorka przekonująco wsparła swoją 
argumentację ciekawą analizą porównawczą 
wybranych porządków prawnych państw 
europejskich.” - z recenzji dr. hab. Jędrzeja 
Skrzypczaka, prof. UAM 
 

 
 
 
 



Refleksja nad literatur ą w polskim 
piśmiennictwie emigracyjnym : Tymon Terlecki, 
Czesław Miłosz, Gustaw Herling-Grudzi ński / 
Andrzej Karcz. - Warszawa : Instytut Bada ń 
Literackich PAN. Wydawnictwo, 2017. 
 

W  61911 
 

„Rozprawa Andrzeja Karcza poświęcona jest 
zjawisku wartemu refleksji, które nie znajdowało 
dotąd należytego uznania. Badacze zajmujący się 
piśmiennictwem pozakrajowym po 1939 roku 
kierowali uwagę przede wszystkim ku twórczości 
literackiej czy poetyckiej, pomijając niewątpliwą 
zasługę krytyki emigracyjnej w analizie twórczości 
pisarzy polskich i obcych. Autor stawia czoło temu 
zaniechaniu, dokonując analizy twórczości 
krytycznej osób o różnych rodowodach 
intelektualnych i zainteresowaniach pisarskich, 
których kompetencje i dokonania nie budzą 
wątpliwości co do trafności dokonanego wyboru. 
[...] Autor daje dowód umiejętności analizy 
twórczości literaturoznawczej Terleckiego, Miłosza 
i Herlinga-Grudzińskiego oraz znajomości ich 
postaw wobec literatury. [...]”- z recenzji prof. dr.  

                                                                       hab. Rafała Habielskiego 
 
 
 

SZTUKA: 
 

 
Ciesielstwo polskie / Franciszek Kopkowicz ; 
[oprac. przy współudz. i pod red. Gerarda 
Ciołka oraz Tadeusza Malinowskiego]. - 
Warszawa : Wydawnictwo "Arkady", 2009. 
 

W 61873 
 

W tej unikatowej książce - będącej reprintem 
wydania z 1958 r. - przedstawiono m.in. rozwój 
konstrukcji i form w budownictwie drewnianym w 
Polsce, omówiono sposoby wznoszenia i 
konserwowania ścian, stropów, dachów i schodów 
z drewna, pokazano przykłady zdobnictwa 
ciesielskiego. Opracowanie jest przeznaczone dla 
wszystkich zainteresowanych sztuką ciesielską i 
historią tego rzemiosła w Polsce. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Polskie kowalstwo architektoniczne / Bogusław 
Kopydłowski ; oprac. fot. Mirosław 
Kopydłowski. - Wyd. 2. odtworzone bez zm. - 
Warszawa : Wydawnictwo "Arkady", 2005. 
 

W 61906 
 

Reprint książki z 1958 r. przedstawia 
najpiękniejsze dzieła sztuki kowalskiej, wzory, które 
mogą być wykorzystane przez współczesnych 
twórców metaloplastyki. Książka przedstawia 
rozwój polskiego kowalstwa i ślusarstwa 
architektonicznego na przestrzeni wieków 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Sztuka, rzemiosło, przemysł z XIX-XX wieku : 
zagadnienia konserwatorskie / pod red. 
Elżbiety Jabło ńskiej i Jolanty Czuczko. - Toru ń 
: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika, 2016. 
 

Cz   61916 
 

Na monografię składa się unikalny zbiór 
wypowiedzi odzwierciedlających nasz dzisiejszy 
sposób myślenia o ochronie dziedzictwa 
kulturowego z XIX i XX w. Zróżnicowane pod 
względem formy opracowania obejmują bardzo 
szeroki tematycznie zakres. Wynika to z faktu, iż 
idea, która przyświecała twórcom książki, nie 
zakładała ograniczenia zagadnień do 
przykładowego materiału, techniki czy rodzaju 
obiektu, lecz skłaniała raczej do dostrzeżenia 
wspólnych dla omawianego okresu zjawisk. Był to 
czas, gdy szczególnie intensywnie zachodził 
proces przemian oraz intensywny rozwój nauk, 
które nie pozostawały bez wpływu na ówczesną 
sztukę i rzemiosło. Ogromna liczba patentów, 
technologii i nowych materiałów, jakie opracowano 
w XIX i XX w., zrewolucjonizował zarówno 

codzienne życie społeczeństw, jak i warsztaty twórcze artystów. Innowacje te często wiązały się 
z obniżeniem jakości Część spuścizny materialnej owego okresu skazana jest na szybko 
postępujące procesy destrukcyjne. Zjawisko to, a co za tym idzie, także potrzebę szukania 
rozwiązań, by mu przeciwdziałać, coraz wyraźniej dostrzegają opiekunowie i konserwatorzy 
zbiorów.  



Oto sztuka polskiego plakatu / koncepcja 
merytoryczna, tekst, wybór i układ ilustracji 
Dorota Folga-Januszewska. - Olszanica : 
Wydawnictwo Bosz Szymanik i wspólnicy, 
2018. 
 

Cz 61915 
 

Polski plakat – jedno z najlepiej rozpoznawanych 
pojęć sztuki XX wieku, fenomen skutecznego 
połączenia przeciwieństw: wieloznaczności i 
czytelności, metafory i prostoty, artystycznej 
ścieżki i skutecznej reklamy. Album przedstawia 
dzieje tej dziedziny twórczości. Autorki poszukują 
jej korzeni m.in. w rozpowszechnieniu w XVI wieku 
form grafiki i druku, zwracają uwagę na      
narodziny nowych technik reprodukcyjnych 
wykorzystywanych przez artystów w XIX wieku 
oraz na zmianę sytuacji w sztukach plastycznych 
od czasu rozpowszechnienia fotografii. Powstaje w 
ten sposób historyczny kontekst, z którego wyrasta 
kształtowana przez malarzy, architektów, 
designerów i grafików sztuka plakatu. Książkę 
zamyka refleksja na temat współczesnej roli 

plakatu, jego wszechobecności (plakat internetowy), kodyfikacji języka komunikacji wizualnej i 
nowych trendów obecnych wśród najmłodszego pokolenia twórców – plakatu autorskiego, 
unikatowego, poetyckiego, często rezygnującego z czytelnego komunikatu. 
 
 

 

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 opisów wydawców. 
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https://www.impulsoficyna.com.pl/ 
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https://merlin.pl/ 
https://bonito.pl/ 
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https://livro.pl/ 
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