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Administracja publiczna / red. nauk. Jerzy Hausner. - Wydanie 2 uaktualnione - 6 dodruk.  - 

Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, [2022].  

Nowe, poprawione i uaktualnione wydanie jednego z nielicznych 

polskich opracowań o charakterze interdyscyplinarnym, 

poświęconego administracji publicznej. Książka uwzględnia 

najnowsze akty prawne, dotyczące m.in. administracji rządowej, 

samorządu terytorialnego, sądów administracyjnych i audytu 

wewnętrznego w administracji publicznej oraz zmiany związane       

z wejściem Polski do Unii Europejskiej. Prezentuje – z różnych 

perspektyw badawczych – szerokie spektrum zagadnień 

kluczowych dla administracji publicznej. Omawiane kwestie 

przedstawia w ujęciu prawnym, ekonomicznym, politologicznym       

i historycznym oraz z perspektywy nauki o zarządzaniu. 

Zintegrowanie tak różnych podejść czyni ją opracowaniem 

nowatorskim i wartościowym, które z pewnością zyska uznanie 

wśród czytelników. Omawia różne modele administracji publicznej 

prezentując polskie rozwiązania konstytucyjne. 

 

w 62620 

 

Finanse samorządowe : teoria i praktyka / Piotr Sołtyk. - Wydanie 2, stan prawny na                 

1 sierpnia 2020 roku.  - Warszawa : Difin, 2020.  

Książka zawiera aktualną wiedzę z finansów samorządowych. Autor 

ukazał merytoryczne zagadnienia związane z finansami 

publicznymi, prawem finansowym z punktu widzenia funkcji i zadań 

współczesnego decydenta samorządowego. W monografii      

przedstawiono fundamentalne zagadnienia wymagane do 

skutecznego zarządzania gospodarką finansową jednostki 

samorządu terytorialnego. Zaletą publikacji jest omówienie 

problematyki dotyczącej: otoczenia prawnego i form 

organizacyjnych samorządu terytorialnego, procedury 

projektowania zarządzania i ewaluacji budżetu samorządowego, 

planowania finansowego, przekazywania wybranych dotacji                  

z budżetu lokalnego, istoty sprawozdawczości budżetowej, a także 

nadzoru, kontroli gospodarki finansowej, dyscypliny finansów 

publicznych, absolutorium komunalnego, ze szczególnym 

zaakcentowaniem w tej procedurze roli komisji rewizyjnej.             

W dalszej kolejności podjęty został temat kontroli zarządczej              

i funkcji audytu wewnętrznego w administracji samorządowej.                    

w 62625                    



Czynności higieniczne, pielęgnacyjne i opiekuńcze / [autorzy Agnieszka Rychlik, Iwona 

Pawluczuk]. - Wydanie II.  - Poznań : Centrum Rozwoju Edukacji Edicon, [2017]. 

To książka napisana z myślą o słuchaczach szkół policealnych dla 

kierunku Opiekun medyczny. Autorki omówiły w niej zagadnienia 

dotyczące oceny stanu pacjenta, rozpoznawania i zaspokajania jego 

potrzeb. Poszczególne zabiegi zostały opisane w uporządkowanej 

formie według schematu uwzględniającego cele, materiały, środki, 

zasady i algorytm zabiegu. Autorki zadbały przy tym, aby zawrzeć 

informacje dotyczące odmiennych, choć równoprawnych metod 

działania. Uzupełnienie tekstu stanowią profesjonalne zdjęcia 

wykonane w pracowni opiekuna medycznego, ilustrujące wybrane 

etapy zabiegów. Niewątpliwym atutem książki są wyróżnione 

graficznie wskazówki dotyczące konkretnych sytuacji 

egzaminacyjnych i sugestie dla nauczycieli. Atutem publikacji są 

szczegółowe opisy zabiegów, profesjonalne zdjęcia, a także 

załączniki z przykładową dokumentacją medyczną oraz scenariusze 

konkretnych zajęć sprzyjających aktywizacji podopiecznych. 

 

w 62622 

 

 

Podstawowe procedury pielęgniarskie / redakcja Marzena Jaciubek. - Wrocław : Edra Urban    

& Partner, cop. 2021. 

Podręcznik Podstawowe procedury pielęgniarskie stanowi aktualne, 

opracowane na podstawie dostępnego piśmiennictwa oraz 

doświadczenia zawodowego Autorów algorytmy podstawowych 

procedur pielęgniarskich, które mogą być wykorzystywane na 

każdym etapie rozwoju zawodowego pielęgniarki. Podręcznik może 

być także bardzo pomocny w samokształceniu umiejętności przez 

studentów pielęgniarstwa. Jest napisany w prosty i przejrzysty 

sposób, w formie algorytmów czynności, uwzględniając 

podstawowe informacje dotyczące danej czynności. W podręczniku 

zawarto zagadnienia niezbędne do opanowania materiału 

nauczanego w ramach przedmiotu „Podstawy pielęgniarstwa”, ale 

przede wszystkim pozwala kształtować umiejętności wykonywania 

podstawowych procedur pielęgniarskich, które stanowią podstawę 

zawodu i są wykorzystywane w pracy zawodowej pielęgniarki, 

położnej czy ratownika medycznego. 

dr n. med. i n. o zdr. Marzena Jaciubek 

w 62632 

 

 



Uzależnienie od alkoholu : oblicza problemu / Lidia Cierpiałkowska, Jan Chodkiewicz. -

Warszawa : PWN, 2020. 

Publikacja  jest opracowaniem prezentującym współczesną wiedzę 

na temat uzależnienia od alkoholu. Czytelnik znajdzie tu:                      

- omówienie zjawiska używania alkoholu oraz opis skutków 

biologicznych i psychospołecznych używania tej substancji;                

- prezentację najważniejszych badań nad uwarunkowaniami 

alkoholizmu oraz omówienie wybranych koncepcji wyjaśniających 

utrzymywania się zaburzenia używania alkoholu;                                  

- analizę postępowania diagnostycznego oraz metod pomiaru 

stosowanych w badaniach przesiewowych i klinicznych;                             

- opis zjawisk, które mają istotne znaczenie dla przebiegu i obrazu 

klinicznego szkodliwego używania alkoholu;                                                                                             

- prezentację różnych koncepcji głodu alkoholowego oraz 

najbardziej aktualne wyniki badań nad jego istotą i znaczeniem       

w przebiegu leczenia;                                                                                                 

- omówienie najważniejszych modeli szeroko stosowanych              

w leczeniu ambulatoryjnym i stacjonarnym alkoholików;                                     

- suplement dotyczący badań nad zmianami stylu picia.                                                                                                        

 w 62639 

 

 

Otyłość dziecięca z perspektywy dzieci i rodziców : aspekt behawioralny, emocjonalny, 

poznawczy / Kamila Czepczor-Bernat.- Warszawa : Difin, cop. 2021. 

W prezentowanej książce przedstawiono podstawowe informacje 

związane z diagnozą i badaniami otyłości dziecięcej, ze szczególnym 

skupieniem się na aspektach związanych z funkcjonowaniem 

psychologicznym. Zaprezentowano także badania własne w tym 

zakresie, które uwzględniają diadyczną perspektywę (dziecko – 

rodzic) postrzegania problemu otyłości dziecięcej. Ostatni rozdział 

poświęcony został wybranym strategiom prewencyjnym                    

i interwencyjnym u dzieci i młodzieży z nadmierną masą ciała          

w Polsce i na świecie.  

 

 

 

 

 

w 62631 

 

 



Gatunki dziennikarskie w erze cyfryzacji : teoria, etyka, prawo, praktyka / redakcja naukowa 

Kazimierz Wolny-Zmorzyński. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2021.  

Z zaprezentowanych w tomie tekstów wyłania się przesłanie 

skierowane do nauczycieli akademickich o wyposażenie przyszłych 

dziennikarzy w solidne podstawy teoretyczne, których istotą nie 

jest krępowanie czy ograniczenie piszącego, ale otwieranie na 

nowe, łamiące konwencje wybory. 

Dziennikarstwo, o czym należy nieustannie przypominać, jest 

sztuką pozwalającą na doprecyzowanie określonych gatunków         

i mimo zmian, które obserwujemy, może stać się sztuką wysoką 

pod warunkiem, że osobowość twórcy zostanie wsparta solidnym 

przygotowaniem warsztatu, jak pokazują bowiem dokonania 

dziennikarskich sław, świadomość genologiczna jest niezwykle 

ważna w tym zawodzie. 

prof. dr hab. Alicja Jakubowska-Ożóg 

Instytut Polonistyki i Dziennikarstwa, Uniwersytet Rzeszowski  

 

w 62626 

 

 

Islam / Malise Ruthven ; tłumaczenie Dorota Ściślewska. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu 

Łódzkiego, 2019. 

Islam to zarys podstawowych wiadomości na temat jednej z trzech 

największych religii świata. Skąd się biorą wewnętrzne podziały      

w islamie? Jakie zachodzą relacje między demokracją i światem 

Zachodu a islamem? Na czym polega idea świętej wojny z wrogami 

islamu? Czy kobieta może znaleźć spełnienie w świecie islamskim? 

Publikacja stanowi czytelne wyjaśnienie natury i przyczyn 

dramatycznych zdarzeń, z którymi mierzy się człowiek XXI wieku. 

W dobie globalizacji i ruchów migracyjnych to lektura niezbędna, 

by zrozumieć współczesny świat. 

 

 

 

 

 

                                                                                                         

w 62628 

 

 



Tatuaże : gdy ciało staje się tłem / redakcja naukowa: Jerzy T. Marcinkowski, Zofia 

Konopielko, Paulina M. Wiśniewska. - Poznań : Silva Rerum, 2021. 

Tatuaże pod lupą profesorów medycyny, lekarzy praktyków, 

prawników i kryminalistyków, politologów i literaturoznawców. 

Wieloaspektowa publikacja, w której centrum zainteresowania 

znajdują się tzw. dziary. 

 „W mojej opinii niniejsza monografia stanowi znakomite źródło 

wiedzy w zakresie omawianego problemu dla lekarzy, studentów 

medycyny, psychologów, socjologów, pedagogów z uwagi na 

wysoką częstość występowania tatuaż w społeczeństwie. Mocną 

stronę stanowi przydatność takiej pozycji wydawniczej dla 

psychoterapeutów w codziennej praktyce terapii młodzieży 

dotkniętej różnymi postaciami uzależnień. Na wartość opracowania 

wpływa także przejrzysta konstrukcja rozdziałów i podrozdziałów 

oraz liczne cytowania źródłowe. Poprawna, lekka forma językowa 

sprawia, że tekst czyta się z łatwością i zainteresowaniem.” 

prof. dr hab. n. med. Anna Jung 

w 62638 

 

 

 

Socjologia internetu / Dariusz Jemielniak. - Wydanie pierwsze, dodruk.  - Warszawa : 

Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2021. 

Ponieważ z Internetu korzystają miliardy osób, mamy współcześnie 

możliwość śledzenia siły wpływu nawet bardzo drobnych 

czynników, których normalnie nie dałoby się dostrzec – z racji zbyt 

małych prób. Nawet surowe dane, jeśli opierają się na bardzo 

dużych próbach, mogą stanowić ciekawy punkt wyjścia do dalszych 

badań.  

„Książka jest ważnym przyczynkiem do rozwoju wiedzy                         

o komunikacji i zjawiskach występujących w Internecie                                

i oddziałujących poprzez Internet. Praca dostarcza cennej wiedzy              

o metodach badawczych Internetu i fenomenów tam 

funkcjonujących. Jest niezbędną lekturą dla badaczy Internetu                  

i osób zainteresowanych naukowym podejściem do jego 

rozumienia.”                                                                                                                                                                                                     

z recenzji wydawniczej prof. dr. hab. Krzysztofa Koneckiego 

                                                                                                                     

w 62637 

 

 



Psychologia zmiany - najskuteczniejsze narzędzia pracy z ludzkimi emocjami, zachowaniami       

i myśleniem / Mateusz Grzesiak. - Gliwice : Helion S.A., cop. 2021. 

Czy wiesz, kim jest people helper? To ktoś, kto pomaga innym zmieniać 

ich myślenie. Zawodów zajmujących się psychologią zmiany jest wiele. 

Najlepsi w tej dziedzinie mają zawsze arsenał skutecznych narzędzi 

pochodzących z różnych dyscyplin. Wygrywają ci, którzy czerpią z wielu 

szkół pracy z umysłem człowieka. W książce tej znajdziesz 

najskuteczniejsze techniki pracy z innymi.  Psychologia zmiany 

stanowi kompilację najważniejszych narzędzi wykorzystywanych   

w coachingu, terapii, mentoringu i consultingu. Opanowanie 

wiedzy i umiejętności z jej zakresu pozwala pomagać sobie i innym 

ludziom diagnozować ich problemy, rozwiązywać je, wykorzeniać 

negatywne zachowania, motywować, podnosić potencjał służący 

realizacji zamierzeń, zmieniać przekonania.  

„Najlepszymi, najskuteczniejszymi zawodnikami są ci, którzy potrafią 

sprawnie łączyć techniki charakterystyczne dla rozmaitych sztuk walki 

i korzystać z nich w zależności od potrzeb.” 

                                                                                                Mateusz Grzesiak                                                                                                                                     

                                                                                                                                

w 62636  

 

 

Psychologia sądowa : podstawy, badania, aplikacje / Jan M. Stanik. - Wydanie I - 1 dodruk.  - 

Warszawa : PWN, 2021. 

Prawo, jako zespół norm ustanowionych przez państwo, w szeroko 

pojęty sposób reguluje życie społeczne.  

Jeżeli organy państwa mają działać racjonalnie, muszą w procesie 

tworzenia prawa i w toku jego stosowania uwzględniać rzeczywisty 

stan rzeczy. Toteż tworzenie prawa i jego stosowanie wymagają 

znajomości bardzo rożnych zagadnień mających faktyczne 

znaczenie prawne. 

Wśród tych zagadnień ważne miejsce zajmuje znajomość 

psychologicznych mechanizmów zachowania się człowieka 

funkcjonującego zgodnie z wymaganiami prawnymi, a zwłaszcza – 

łamiącego normy prawa karnego, czyli dokonującego przestępstw. 

Książka w kompleksowy sposób porządkuje tę wiedzę, dostarczając 

czytelnikowi informacji na temat mechanizmów regulujących 

zachowanie oraz psychologicznych i socjologicznych koncepcji 

przestępczości i asocjalności.                                                                                     

w 62634 

 

 



Psychologia wychowania : wybrane problemy / redakcja naukowa Hanna Liberska, Janusz 

Trempała. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2020. 

To pierwsza od wielu lat publikacja podsumowująca rozproszony 

dorobek polskiej psychologii wychowania na tle literatury 

światowej. Publikacja składa się z trzech części:                                               

1. Podstawy teoretyczne - zgromadzono tu wiedzę na temat historii 

kształtowania się psychologii wychowania, scharakteryzowano 

psychologię wychowania jako naukę, przedstawiono podstawowe 

koncepcje teoretyczne psychologii wychowania.                                                                                                        

2. Kluczowe obszary psychologii wychowania - autorzy opisali tu 

znaczenie procesów poznawczych i emocjonalno-społecznych dla 

wychowania i rozwoju.                                                                                       

3. Psychologia wychowania w praktyce: wybrane problemy -  ta 

część książki dotyczy: współpracy psychologów wychowawczych                

z rodziną i szkołą, ich zadań wobec dzieci o nietypowym rozwoju,     

z zaburzeniami zachowania, z grup mniejszościowych, ich roli          

w poradnictwie zawodowym, wychowaniu zdrowotnym, 

obywatelskim, edukacji seksualnej oraz organizacji w systemie 

wychowania.                                                                                                

w 62635 

 

 

Psychologia muzyki / redakcja naukowa Maria Chełkowska-Zacharewicz, Julia Kaleńska-

Rodzaj. - Warszawa : PWN, 2020.  

Książka stanowi pierwsze od półwiecza interdyscyplinarne 

kompendium psychologii muzyki, pisane z perspektywy psychologii, 

muzykologii, akustyki, neurologii, pedagogiki i antropologii 

kulturowej. Podręcznik jest napisany przez ekspertów, naukowców 

i praktyków, zmagających się na co dzień z problematyką percepcji, 

emocji i stresu w muzyce, czy działających na różnych polach 

medium muzycznego. Autorzy prezentują zagadnienia związane z 

odbiorem wrażeń muzycznych, aktywnością muzyczną, ćwiczeniem 

i wykonawstwem. W kolejnych rozdziałach Czytelnik znajdzie 

podstawową wiedzę na temat działania ludzkiego systemu 

słuchowego, mózgowych korelatów aktywności muzycznej, ruchu 

ciała w kontekście percepcji muzyki. Osobną część poświęcono 

emocjonalnym oraz terapeutycznym aspektom odbioru muzyki. 

Omówiono tu także psychologiczne aspekty aktywności muzycznej: 

ćwiczenia gry na instrumencie oraz przeżywania tremy i regulacji 

emocji podczas publicznego występowania.                                                  

w 62633 

 

 



Wszystko gra! : jak edukacja muzyczna wspiera rozwój dziecka / dr Anita Collins ; redakcja 

naukowa polskiego wydania Maria Chełkowska-Zacharewicz. - Warszawa : PWN, cop. 2021. 

Liczne badania naukowe potwierdzają, że istnieje aktywność, której 

podejmowanie wspiera nasze funkcje poznawcze, pamięć, 

wspomaga uczenie się języka i kontrolowanie własnych stanów 

emocjonalnych. Aktywność tę można podjąć w każdym wieku, ale 

najlepiej zrobić to przed 7. rokiem życia. W dodatku zajmowanie się 

nią to sama przyjemność! Czy chodzi o specjalny rodzaj ćwiczeń, 

magiczną pigułkę lub posiłek? Nie! Tą aktywnością jest edukacja 

muzyczna!  

Dr Anita Collins, nauczycielka muzyki, przez lata obserwowała 

swoich uczniów, zadając sobie pytanie: czy edukacja muzyczna 

może wpływać na inne obszary naszego funkcjonowania. 

Poszukiwania zaprowadziły ją w obszar fascynujących odkryć 

neuronauki. W książce Wszystko gra! Jak muzyka wspiera rozwój 

dziecka w przystępny sposób relacjonuje wyniki badań i pokazuje, 

jak ważnym elementem naszego życia jest świat dźwięków.  

 

w 62640 

 

Metody aktywizujące w szkolnej i pozaszkolnej edukacji muzycznej : poradnik dla nauczycieli     

i animatorów / Urszula Bissinger-Ćwierz. - Warszawa : Difin, 2019. 

Książka składa się z części teoretycznej i praktycznej. Część 

teoretyczna pozwala na usystematyzowanie wiedzy dotyczącej: 

● edukacji muzycznej w rozwoju ogólnym i artystycznym dzieci          

i młodzieży, w tym niepełnosprawnej; 

● podstaw metodyki aktywizującej w edukacji szkolnej                         

i pozaszkolnej, ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji 

psychologicznych nauczyciela/animatora.  

Część praktyczna zawiera szczegółowe opisy kilkuset metod, 

ćwiczeń i zabaw do wykorzystania na muzycznych zajęciach 

indywidualnych, grupowych, edukacyjnych i terapeutycznych. 

Adresatami poradnika są nauczyciele przedszkoli, szkół 

artystycznych, ogólnokształcących, integracyjnych, doradcy 

metodyczni, psycholodzy i pedagodzy szkolni, instruktorzy                  

i animatorzy kultury, pracownicy socjalni, studenci wyższych uczelni 

psychologicznych, pedagogicznych i muzycznych. 

w 62629 

 



Zajęcia plastyczne w aktualizowaniu potencjalności twórczej dzieci : eksperymentalny 

program zajęć plastycznych inspirowanych wybranymi współczesnymi nurtami w sztuce 

wizualnej / Iwona Tomas. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2020. 

Prezentowana książka powstała na podstawie pracy doktorskiej         

i stanowi sprawozdanie z działań badawczo-edukacyjno-

artystycznych podjętych w ramach eksperymentu 

przeprowadzonego przez autorkę w jednej z górnośląskich szkół 

podstawowych. W publikacji dokonano przeglądu zagadnień 

związanych z pojęciem twórczości i ze sztuką (szczególnie sztuką 

współczesną) oraz zaprezentowano program niekonwencjonalnych 

zajęć plastycznych wraz z wynikami badań. Przedsięwzięcia 

badawcze, zaplanowane w sposób metodologicznie hybrydowy 

(poszukujący), zostały ukierunkowane przede wszystkim na 

identyfikację wpływu eksperymentalnego cyklu warsztatów 

artystycznych na myślenie dywergencyjne, wyobraźnię oraz 

postawy twórcze dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Z kolei zajęcia 

plastyczne zostały potraktowane jako czynnik aktualizujący 

potencjalność twórczą oraz jako szczególny rodzaj 

eksperymentowania i doświadczania, a także przeżywania, 

odczuwania i komunikowania się ze sobą i światem zewnętrznym. 

w 62641 

 

 

Metodyka edukacji społeczno-przyrodniczej w przedszkolu i na pierwszym etapie 

edukacyjnym : ćwiczenia / Beata Pituła, Barbara Grzyb, Monika Morgała. - Toruń : 

Wydawnictwo Adam Marszałek, 2021. 

Prezentowana książka jest skryptem ćwiczeniowym z dziedziny 

edukacji społeczno-przyrodniczej dedykowanym studentom 

pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, a także nauczycielom 

rozpoczynającym pracę w zawodzie. Celem publikacji jest 

przygotowanie studentów do podejmowania działań w zakresie 

treści społeczno-przyrodniczych, a w efekcie nabycie umiejętności 

nauczania przyrody. 

To wspaniały materiał dydaktyczny do kształcenia studentów oraz 

świetna pomoc metodyczna i źródło inspiracji w pracy nauczyciela 

przedszkola i klas I-III szkoły podstawowej. Wykorzystanie ćwiczeń 

podczas zajęć ze studentami pozwala na łączenie teorii z praktyką,    

a tym samym na rozwijanie kompetencji dydaktycznych przyszłych 

nauczycieli oraz inspirowanie ich do podejmowania działań 

innowacyjnych, nieszablonowych, będących podstawową 

przesłanką przygotowania i realizacji efektywnego procesu 

dydaktyczno-wychowawczego. 

w 62630 

 



Żłobek : wychowanie i edukacja / redakcja Aneta Jegier. - Warszawa : Difin, 2021. 

Autorzy poszczególnych rozdziałów to uznani pedagodzy                     

i psycholodzy, osoby pracujące z dziećmi i dla dzieci, wykładowcy 

uczelni pedagogicznych i kierownicy żłobków. W swoich tekstach 

dokonują analizy rzeczywistości żłobkowej i z refleksją, ale i pokorą 

podchodzą do dziecięcych możliwości oraz rozwiązań 

metodycznych opieki, wychowania i edukacji najmłodszego 

pokolenia. 

Opieka, wychowanie i edukacja małych dzieci wymaga kierowania 

się mądrością i życzliwym podejściem do dziecka. Codzienne 

propozycje mają zachęcać do aktywności i wzbudzać ciekawość 

dzieci. Oferta spędzania czasu w żłobku powinna być atrakcyjna 

zarówno poznawczo, jak i emocjonalnie. Ma sprawić, aby dziecięca 

radość pokonała tęsknotę za domem i bliskimi. Mamy nadzieję, że 

po tę publikację sięgną opiekunowie małych dzieci – rodzice, 

pedagodzy, psycholodzy i studenci tych kierunków. Warto bowiem 

mieć świadomość możliwości żłobkowych w obszarze wychowania   

i edukacji. 

w 62642 

 

 

 

Autyzm : przyczyny, symptomy, terapia / Ewa Pisula. - Wydanie VI zaktualizowane.  - Gdańsk : 

Wydawnictwo Harmonia, 2021. 

Publikacja jest adresowana przede wszystkim do rodziców małych dzieci, 

niepokojących się o ich rozwój, oraz osób, które już znają diagnozę              

i chciałyby w związku z tym dowiedzieć się więcej o autyzmie. Jej lektura 

może okazać się przydatna także osobom, które z racji swoich studiów czy 

pracy zawodowej interesują się autyzmem. Wydanie zaktualizowane 

zostało znacznie zmienione w stosunku do pierwszej wersji książki, 

opublikowanej w 2010 roku. W nauce, zwłaszcza w odniesieniu do tak 

intensywnie eksplorowanych zagadnień jak autyzm, dekada to ogrom 

czasu. Rozwinęły się nowe kierunki badań, opublikowano dziesiątki 

artykułów, powstały nowe koncepcje. 

 

 

 

 

                                                                                                      

w 62621 

 



Czytanie harmonijne : skuteczna nauka czytania dla małych dzieci oraz uczniów                           

z trudnościami / Małgorzata Barańska.  - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia , cop. 2021. 

Zasadniczym celem tego opracowania jest ułatwienie dziecku 

opanowania prawidłowej techniki czytania polegającej na płynnym 

łączeniu liter w wyrazy, bez przechodzenia przez zbędny etap 

literowania/głoskowania. Początkowe ćwiczenia w czytaniu oparto 

na literach oznaczających głoski trwałe, ponieważ można 

wymawiać je dowolnie długo. Dzięki temu dziecko zyskuje czas 

niezbędny do płynnego połączenia liter/głosek w sylabę lub wyraz. 

W prezentowanym opracowaniu nie ma sylab ani wyrazów, w 

których litery, dwuznaki i trójznak oznaczałyby inną głoskę niż 

podstawowa. Taki dobór słów zastosowano po to, aby uniknąć 

niepotrzebnych trudności na tym etapie nauki czytania, którego 

najważniejszym celem jest opanowanie właściwej techniki. Książka 

jest skromnie ilustrowana, żeby nadmiar rysunków nie odciągał 

uwagi dziecka od tekstu i nie zachęcał go do odgadywania treści 

wyrazów, zdań czy tekstów.    Na dołączonych do książki płytach 

CD znajdują się nagrania ćwiczeń. Zaprezentowana na nich 

wymowa stanowi dla dziecka wzór do naśladowania. 

w 62623 

 

 

 

Czytanie jest super! : ćwiczenia rewalidacyjne wspomagające naukę czytania / Aleksandra 

Sadowska-Krajewska.  - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2021. 

Czytanie ze zrozumieniem jest umiejętnością, która sprawia 

najmłodszym wiele trudności. Zawarte w książce ćwiczenia 

stymulują rozwój i umiejętność czytania dziecka. Ponadto 

uzupełniają oraz pomagają utrwalić już zdobyte wiadomości,           

a także rozwijają zainteresowanie kodem literowym                           

u najmłodszych. Proponowane ćwiczenia włączają rodziców            

w proces nauki, stanowią również materiał pomocny w pracy 

nauczycieli. 

 

 

 

 

 

w 62624 

 



Szejk z Galicji : Ignacy Łukasiewicz 1822-1882 / Włodzimierz Bonusiak. - Wydanie drugie 

przejrzane i uzupełnione.  - Rzeszów : Wydawnictwo Libra, 2022. 

To bogato ilustrowana książka i zarazem pełna biografia 

przedstawiająca życie i dziedzictwo Ignacego Łukasiewicza – 

wielkiego polskiego patrioty, konspiratora, działacza 

niepodległościowego, filantropa, sprawnego menedżera, a przede 

wszystkim farmaceuty, naukowca, pioniera przemysłu naftowego   

i wynalazcy lampy naftowej.  

 

 

 

 

 

 

w 62627 

 

 

 

Opisy zaczerpnięto od wydawców.                                                                                                                              

Źródło opisów i zdjęć okładek: https://bonito.pl/ ; https://www.empik.com/  
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