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ADHD : podjąć wyzwanie : kompletny przewodnik dla 
rodziców / Russell A. Barkley. - Wydanie 2.  - Kraków : 
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2020.  

opis wydawcy: 

Opracowana przez autora metoda wychowawcza – oparta na 
aktualnym stanie wiedzy na temat zaburzeń koncentracji                             
i najnowszych technikach terapeutycznych – to niezastąpione 
wsparcie dla rodziców dzieci i młodzieży z ADHD. Zastosowanie 
wskazówek wychowawczych w codziennych sytuacjach pomoże 
uporać się z problemami, a zaprezentowane przykłady pokażą, jak 
zapewnić dziecku możliwie najlepszą opiekę i rozwinąć jego 
potencjał. Przejrzysta struktura, przystępny język oraz bogactwo 
informacji zawartych w podręczniku pomogą rodzicom na całym 
świecie osiągnąć sukces wychowawczy. Dzięki tej książce: 
zrozumiesz, czym jest ADHD, gdzie szukać informacji i pomocy, 
nauczysz się efektywnie współpracować ze szkołą i instytucjami 
wspierającymi i poznasz skuteczne metody wychowawcze 
niezbędne w budowaniu relacji z dzieckiem. 

w 62686 

 

 

Błąd Kartezjusza : emocje, rozum i ludzki mózg / Antonio 
Damasio. - Wydanie poszerzone, pierwsze w tej edycji.  - 
Kraków : Copernicus Center Press, 2022. 

opis wydawcy: 

Czy umysł można oderwać od ciała? Czy podejmując decyzje warto 
polegać na emocjach? Jak współpracują ze sobą "serce" i "rozum"? 
Łącząc swoje bogate doświadczenie badacza mózgu                                         
z przenikliwością filozofa, Antonio Damasio wytyka Kartezjuszowi 
tytułowy błąd. Polega on na oddzielaniu umysłu od ciała,                                
a w konsekwencji także rozumu od emocji, i tego co w nas typowo 
ludzkie od tego co zwierzęce. Studiując przypadki pacjentów 
neurologicznych oraz opierając się na wynikach badań 
eksperymentalnych, przekonuje on, że racjonalne decyzje to nie te 
kierowane jedynie "chłodną kalkulacją", ale oparte na emocjach            
i uczuciach.W Błędzie Kartezjusza Damasio podważa wiele 
tradycyjnych poglądów na umysł, poznanie i emocje, wskazując na 
siłę neuronauki w wyjaśnianiu natury ludzkiej.  

w 62687 
 



 

 

Ćwiczenia dla rączek : elementarz motoryki małej / 
Dorota Paczuska. - Poznań : Publicat S.A., 2022. 

opis wydawcy: 

Oto książka ćwicząca ruch ręką. Wspierają one rozwój motoryki 
małej dziecka. Propozycje aktywności manualnych krok po kroku 
pokazują, jak bawić się, żeby rozwijać potrzebne umiejętności. 
Książka powstała z myślą o wspieraniu rodziców, nauczycieli                     
i opiekunów, jednak przede wszystkim po to, aby dawać RADOŚĆ 
dzieciom! Zabawy są świetną okazją, by zainspirować dzieci do 
samodzielnych działań, ćwiczeń manualnych oraz rozwoju zmysłu 
dotyku. 

w 62688 

 

 

 

 

Fake news : geneza, istota, przeciwdziałanie / Klaudia 
Rosińska. - Warszawa : PWN, 2021. 

opis wydawcy: 

Choć rozprzestrzenianie się fałszywych wiadomości, zwanych fake 
newsami, jest obecnie powszechnym i bardzo niebezpiecznym 
problemem, wciąż nie udało się opracować skutecznych metod 
przeciwdziałania mu. Może wynikać to z faktu, że dotąd skupiano się 
głównie na analizie skutków i mechanizmów rozpowszechniania 
zjawiska, a nie jego genezy. Publikacja Klaudii Rosińskiej poszerza 
dotychczasową perspektywę badawczą o ten obszar, koncentrując 
się na ukazaniu fake newsów jako elementu szerszych procesów 
związanych z przekazywaniem i odbiorem informacji. Książka 
zawiera omówienia fake newsów znanych z polskiej przestrzeni 
cyfrowej, odnośniki do użytecznych narzędzi weryfikacji treści              
w Internecie oraz liczne materiały dydaktyczne i infografiki. Stanowi 
kompendium wiedzy dla wszystkich zainteresowanych wpływem 
mediów na jednostki i całe społeczeństwa, w tym wojną 
informacyjną i cyberbezpieczeństwem. 

w 62689 

 

 

 

 



Franczyza : nowoczesny model rozwoju biznesu /       
Marta Joanna Ziółkowska. - Wydanie 5 zmienione                   
i uaktualnione.  - Warszawa : CeDeWu, 2022. 

opis wydawcy: 

Kompendium wiedzy o dynamicznie rozwijającym się na całym 
świecie nowoczesnym modelu biznesu, jakim jest franczyza. 
Czytelnik pozna istotę i genezę powiązań franczyzowych wraz ze 
szczegółową typologią oraz wpływ powiązań franczyzowych na 
rozwój przedsiębiorstwa. Książka jest skierowana do: 
zainteresowanych tematem funkcjonowania powiązań 
franczyzowych w praktyce gospodarczej, zakupem licencji 
franczyzowej, właścicieli i kadry zarządzającej przedsiębiorstw, 
zarówno posiadających już sieć sklepów franczyzowych, jak i tych 
dopiero planujących rozwijać system franczyzowy oraz wszystkich 
tych, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę o tej formie współpracy 
gospodarczej, a także studentów i wykładowców szkół wyższych, 
zwłaszcza o profilu ekonomicznym. 

w 62690 
 

 
 
 
 

Historia administracji w Polsce : 1764-2020 / Wojciech 
Witkowski. - Wydanie II rozszerzone.  - Warszawa : PWN, 
2021. 

opis wydawcy: 

Nowoczesny podręcznik akademicki przeznaczony dla studentów 
administracji, prawa i historii. Wydanie rozszerzone zawiera część 
zatytułowaną Ustrój administracji publicznej III Rzeczypospolitej,         
w którym szczegółowo omówiono rozwój administracji w Polsce po 
1989 roku, opierając się na wynikach najnowszych badań 
naukowych. Aktualizacji uległy także wskazówki bibliograficzne 
obejmujące istotne i nowe publikacje. 

 
 
 

 

 

cz 62691 

 

 

 



Ja ci wierzę : o zapobieganiu przemocy seksualnej      
wobec dzieci i adekwatnej reakcji na przypadki 
wykorzystywania / z Ewą Kusz rozmawia Małgorzata 
Terlikowska. - Kraków : Wydawnictwo eSPe, 2022. 

opis wydawcy: 

Trudno zmierzyć się z myślą, że statystycznie dwoje lub troje dzieci 
w każdej klasie doświadczyło jakiejś formy wykorzystania 
seksualnego. Społeczna świadomość, jak ogromnym ciężarem bywa 
trauma związana z wykorzystaniem, jest wciąż zbyt mała, by móc 
stworzyć skuteczny system ochrony dzieci i młodzieży. Mając na 
uwadze wagę tego tematu, autorki podejmują trudne wyzwanie 
uwrażliwienia rodziców, pedagogów i duszpasterzy na to zjawisko. 
Wyjaśniają, czym jest wykorzystanie seksualne, podpowiadają, jak 
adekwatnie reagować na sygnały płynące od dziecka, i wskazują 
skuteczne sposoby prewencji.  

 

w 62692 

 

 

 

Jak zaangażować uczniów w naukę i zbudować dobry 
klimat w szkole : poradnik dla nauczycieli / Sylwia 
Gwiazdowska-Stańczak. - Warszawa : Difin, 2022. 

opis wydawcy: 

Poradnik przedstawia optymalny klimat szkoły, który sprzyja 
efektywnemu uczeniu się. Szkoła ukazana za pomocą metafory 
drzewa skupia w sobie wiele komponentów, z których każdy odgrywa 
konkretną rolę w zapewnieniu uczniom. Ustalenia teoretyczne 
wsparte są solidnie opracowaną obudową metodyczną w postaci 
scenariuszy i kart pracy. Dzięki temu poradnik jest materiałem, który 
nie tylko może zachęcić nauczycieli do refleksji nad własnym 
ogródkiem dydaktycznym, ale także od razu dostarczyć gotowe 
rozwiązania do codziennej pracy z uczniami i ich rodzicami. Poradnik 
zawiera konkretne wskazówki, jakie można podejmować, aby uczeń 
był bardziej zaangażowany w naukę i w jaki sposób stworzyć dobry 
klimat w szkole, tak, aby uczniom pracowało się jak najlepiej. 
Poradnik skierowany jest do szerokiej grupy odbiorców związanych      
z pracą w edukacji oraz rodziców dzieci w wieku szkolnym. 

w 62693 
  

 

 

 



Kompendium pielęgniarstwa / Andreas Huber, Barbara 
Karasek-Kreutzinger, Ursula Jobin-Howald. - Wydanie 1 - 
5 dodruk.  - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 
2015. 

opis wydawcy: 

Praktyczny przewodnik niezbędny w codziennej praktyce 
pielęgniarskiej. Zawiera niezbędne wiadomości dotyczące 
praktycznych i technicznych problemów pielęgnowania chorych. 
Autorzy starają się pobudzić Czytelnika do: zrozumienia zasad 
postępowania pielęgnacyjnego, wyciągania wniosków,  
indywidualnego działania z uwzględnieniem aktualnej sytuacji 
chorego. Zwięzła forma, alfabetyczny układ pozwala na szybkie 
odnalezienie potrzebnych informacji. Książka adresowana zarówno 
do studentów pielęgniarstwa, jak i pracujących pielęgniarek. 

 

 

cz 62694 

 

 

 

Korfanty : silna bestia / Józef Krzyk, Barbara Szmatloch. - 
Katowice : Post Factum, 2020. 

opis wydawcy: 

Człowiek pełen sprzeczności. Wychował się w robotniczej rodzinie, 
ale nad pracę na kopalni przedłożył wykształcenie. Katolik, co jednak 
nie przeszkodziło mu wdawać się w spory z Kościołem. Chadek albo 
endek – trudno jednoznacznie stwierdzić. Umiał zjednywać sobie 
ludzi, ale równie łatwo przychodziło mu przysparzanie sobie 
wrogów. Gdy przemawiał, hipnotyzował tłumy. Nie uznawał 
kompromisów. Jedni go czcili i widzieli w nim wielkiego przywódcę, 
drudzy nienawidzili i odmawiali jakichkolwiek zasług.                               
Był niewątpliwie jedną z najbardziej charyzmatycznych, 
wielowymiarowych i skomplikowanych postaci polskiej polityki. 
Korfanty. Silna bestia to reporterska opowieść biograficzna                    
o Wojciechu Korfantym. Autorzy podążają jego losami – tak 
politycznymi, jak osobistymi – świetnie rysując tło historyczne 
tamtych czasów, pokazują złożoność relacji śląsko-polsko-
niemieckich oraz cynizm sanacyjnych elit.  

w 62695 

 

 



Mały Oświęcim : dziecięcy obóz w Łodzi / Jolanta 
Sowińska-Gogacz, Błażej Torański. - Warszawa : 
Prószyński Media sp.z o.o., 2020. 

opis wydawcy: 

Przemilczana opowieść o jedynym niemieckim dziecięcym obozie 
koncentracyjnym na terenach Polski. Obóz przy ulicy Przemysłowej 
– obóz koncentracyjny dla polskich dzieci, utworzony na terenie 
łódzkiego getta. Trafiały tam dzieci od szóstego do szesnastego roku 
życia. Zmuszano je do pracy ponad siły, bito, głodzono                                   
i „wychowywano” morderczymi ćwiczeniami czy polewaniem zimną 
wodą i zmuszaniem do stania na mrozie. Opowieść o miejscu, które 
skazano na zapomnienie. Opowieść, która oddaje głos ostatnim 
świadkom. Opowieść o dziecięcym piekle. 

 

 

 
w 62696 

  

 

 

Nienawidzę cię! Nie odchodź! : zrozumieć osobowość 
borderline / Jerold J. Kreisman, Hal Straus.  - Kraków : 
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, copyright 
2018.  

opis wydawcy: 

Skrajne wahania nastroju i nieprzewidywalne wybuchy gniewu; 
dojmujące uczucie pustki i strach przed porzuceniem; burzliwe 
relacje międzyludzkie i skłonność do zachowań autodestrukcyjnych, 
aż po groźby i gesty samobójcze. Te powtarzające się objawy 
stanowią codzienność milinów osób z zaburzeniami osobowości          
z pogranicza Borderline (BPD), ich krewnych i przyjaciół. Autorzy        
w przystępny sposób przybliżają czytelnikowi świat osoby z BPD, 
pomagając zrozumieć, w jaki sposób postrzega ona rzeczywistość 
oraz jakie uczucia i myśli kłębią się w jej głowie – co znacznie 
ułatwiają liczne przykłady i zrozumiałe porównania. Jednocześnie 
dokładnie omawiają wszystkie typowe objawy, możliwe przyczyny 
zaburzenia i sposoby terapii. Osobne rozdziały poświęcono także 
praktycznym wskazówkom dotyczącym rozwiązywania sytuacji 
kryzysowych i komunikacji z osobami z zaburzeniami borderline.  

w 62697 

 

 

 



Ocenianie wspierające w budowaniu jakości praktyki 
edukacyjnej szkoły : edukacja, teoria i praktyka 
wychowania / Michał Kowalewski. - Łódź : Wydawnictwo 
Uniwersytetu Łódzkiego, 2021. 

opis wydawcy: 

Publikacja poświęcona jest zagadnieniu oceniania wspierającego, 
jego obecności we współczesnej dydaktyce i metodyce kształcenia, 
a także jego wielowymiarowym i zróżnicowanym aspektom 
oddziaływań, skupionym głównie na budowaniu jakości praktyki 
edukacyjnej szkoły. Problematyka oceny szkolnych osiągnięć ucznia, 
jak również pojęcie jakości szkoły należą do najbardziej istotnych 
zagadnień obecnych we współczesnych systemach edukacyjnych. 

 

 

 

w 62698 
 

 

 

 

Podstawy pedagogii osoby / Sławomir Chrost. - 
Warszawa : Difin, 2022. 

opis wydawcy: 

W książce autor przedstawił fundamenty pedagogii osoby, nakreślił, 
w jaki sposób definiowana jest osoba, czym jest majeutyka jako 
sztuka (samo) wychowania osoby oraz zaprezentował, jakie są 
główne cele pedagogii osoby i w jaki sposób były/są realizowane.  
Monografia składa się z trzech rozdziałów. Pierwszy zatytułowany 
„Osoba ludzka – próby definicji” przedstawia rozwój historyczny           
i treściowy pojęcia „osoba” w trzech odsłonach: od Ojców 
Kapadockich do Tomasza z Akwinu, od Kartezjusza do Husserla oraz 
od Maritaina do Tischnera. Rozdział drugi noszący tytuł „Majeutyka 
osoby” wprowadza w teoretyczne rozumienie tego pojęcia oraz 
określa rolę tej metody w pedagogii osoby. Ostatni, trzeci rozdział 
publikacji to podstawowa charakterystyka pedagogii osoby                   
w inspiracji katolickiej. Określa najważniejsze cele i sposoby 
realizacji procesu wychowawczego w pedagogii osoby. W pracy 
wykorzystano refleksję filozoficzną i pedagogiczną wybranych 
myślicieli – pedagogów. Dobór wyznaczony został zgodnie z tradycją 
personalizmu teistycznego i polskiej myśli pedagogicznej.  

w 62699 

 

 

 
 



Polska i Rosja : sąsiedztwo wolności i despotyzmu               
X-XXI w. / Andrzej Nowak. - Kraków : Biały Kruk, 2022. 

opis wydawcy: 

W tej arcyważnej i niezwykle aktualnej książce wybitny znawca 
dawnej i współczesnej Rosji prof. Andrzej Nowak odsłania źródła 
rosyjskiej mentalności cofając się aż do czasów powstania państwa 
polskiego i Rusi Kijowskiej, prowadząc czytelnika aż do czasów 
współczesnych i haniebnej inwazji Władimira Putina na Ukrainę.         
Z historii stosunków polsko-rosyjskich wyciąga autor nieustannie 
wnioski, które ważne są dla nas zwłaszcza teraz. Prowadzi nas przez 
heroizm XIX-wiecznych powstań do wielkiego zwycięstwa w 1920 r., 
a potem do działań agentury rosyjskiej w II RP i stale niebezpiecznej 
współpracy niemiecko-rosyjskiej, której kulminacją były zbrodnie II 
wojny światowej. Zatrzymujemy się dopiero w czasach nam 
współczesnych, kiedy na własne oczy i tak blisko nas na Ukrainie 
widzimy nieposkromiony i zbrodniczy apetyt imperialny Władimira 
Putina.  

w 62700 

 

 

 

 

Powszechna historia prawa / Andrzej Dziadzio. - Wydanie 
II rozszerzone - 3 dodruk.  - Warszawa : Wydawnictwo 
Naukowe PWN, 2021.  

opis wydawcy: 

Nowoczesny podręcznik akademicki przeznaczony dla studentów 
prawa, administracji i historii. Nowe, poprawione i rozszerzone 
wydanie uwzględnia aktualizacje wiedzy historycznoprawnej                 
o najnowsze badania naukowe i zmiany w rozwoju prawa oraz 
wszechstronnie pogłębia zagadnienia ważne dla wykształcenia 
prawniczego. Synteza rozwoju prawa została wzbogacona                        
o konkretne przykłady stosowania prawa przez sądy. Nowością 
wydania drugiego jest także zarys islamskiej kultury prawnej. 

 
 

w 62701 

 

 

 

 



Determinanty społeczne i kulturowe / Brunon Hołyst. - 
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, copyright 
2018. 

opis wydawcy: 

Składająca się z czterech tomów seria wydawnicza "Przeciwko życiu" 
została poświęcona najbardziej fundamentalnym i nieustannie 
aktualnym problemom zagrożeń życia człowieka. Zagadnienie to 
dotyczy jednej z naszych podstawowych potrzeb: potrzeby 
bezpieczeństwa. Jej deprywacja uniemożliwia prawidłowy rozwój 
osobowy, emocjonalny i psychiczny. Jest zatem oczywiste, że 
kwestia zagrożeń ludzkiego życia nurtuje społeczność w skali 
globalnej, lokalnej, a także w wymiarze indywidualnym. W tomie 2 
zostały omówione zagadnienia dotyczące m.in. wojen, konfliktów 
społecznych oraz terroryzmu. Autor podejmuje próbę dokonania 
integracji i syntezy wiedzy dotyczącej problematyki zagrożeń życia, 
co stanowi przedsięwzięcie, które nie zostało dotąd w tak szerokim 
zakresie podjęte ani w literaturze polskiej, ani obcojęzycznej. 

cz 61217/2 

 

 

 

Przestępczość zorganizowana : aspekty prawne                     
i kryminalno - kryminalistyczne / redakcja naukowa 
Paweł Łabuz, Irena Malinowska, Mariusz Michalski. - 
Warszawa : Difin, 2022.  

opis wydawcy: 

Książka stanowi naukowo-praktyczne kompendium wiedzy z zakresu 
zarówno analitycznego, jak i obejmującego sferę kryminalistyczno-
kryminologiczną przestępczości zorganizowanej. Zespół autorski 
ukazał i usystematyzował wiedzę z zakresu analizy problematyki 
mechanizmów przestępczych i metod działania sprawców.                    
W publikacji zostały zawarte tematycznie elementy odnoszące się 
do identyfikacji, jak również do przeciwdziałania przestępczości 
zorganizowanej, co stanowić może cenne źródło informacji dla 
funkcjonariuszy służb państwowych zajmujących się zwalczaniem 
przedmiotowego rodzaju przestępczości, a także przedstawicieli 
zawodów prawniczych oraz innych profesji mogących mieć 
styczność w swojej codziennej służbie lub pracy z elementami 
przestępczości.  

w 62703 

 

 

 



Psychomotoryka : rozwijanie inteligencji, kreatywności, 
rezyliencji i mądrości / Jolanta Majewska, Andrzej 
Majewski. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2022. 

opis wydawcy: 

Psychomotoryka łączy przeżycia emocjonalno-psychiczne ze 
zdolnościami motorycznymi, percepcją i doświadczeniami, dlatego 
wykazuje szczególną skuteczność w pracy nad: problemami                     
z koordynacją ruchową, zaburzeniami procesów uczenia się, 
trudnościami wychowawczymi, zwiększeniem koncentracji uwagi. 
Psychomotoryka pozwala dzieciom nabrać pewności siebie, uczy 
empatii oraz pomaga kształtować umiejętności społeczne, 
kreatywność i odporność psychiczną. Książka Jolanty i Andrzeja 
Majewskich to pasjonujące wprowadzenie do zasad i form 
psychomotoryki. Autorzy przystępnie omawiają założenia oraz cele 
metody i proponują ponad 70 zajęć i scenariuszy do 
natychmiastowego wykorzystania przez rodziców, nauczycieli                
i terapeutów. 

w 62704 

 

 

 

Rachunkowość budżetowa : teoria i praktyka / Monika 
Kaczurak-Kozak. - Stan prawny na 1 lutego 2022 r.  - 
Warszawa : Wolters Kluwer, 2022.  

opis wydawcy: 

Książka zawiera omówienie zagadnień dotyczących gospodarki 
finansowej jednostek sektora finansów publicznych, koncentrując 
się na ich rachunkowości. W publikacji przedstawiono 
znowelizowane przepisy podatkowe i prawne regulujące 
funkcjonowanie jednostek sektora finansów publicznych, ich 
gospodarkę finansową, rachunkowość i sprawozdawczość. 
Uwzględniono również wzory dokumentów sporządzanych                    
w jednostkach sektora finansów publicznych. Książka jest 
przeznaczona dla pracowników administracji samorządowej, 
ekonomistów, księgowych, a także osób zamierzających podjąć 
pracę w jednostkach sektora publicznego. Będzie cennym źródłem 
wiedzy dla studentów oraz słuchaczy studiów podyplomowych             
z zakresu finansów publicznych, rachunkowości budżetowej, audytu 
wewnętrznego. 

cz 62705 

 

 

 



Rozwój osoby : ryzyko i adaptacja od narodzin do 
dorosłości / L. Alan Sroufe [et al.].  - Kraków : 
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, copyright 
2021. 

opis wydawcy: 

Niniejsza książka to podsumowanie przełomowego badania,                 
w którym wzięło udział 180 dzieci obserwowanych przez 30 lat. 
Dzięki wieloletniej pracy otrzymano spójny, złożony obraz rozwoju 
człowieka, ustalono, jaka jest natura rozwoju, a także wskazano jego 
ogólne trendy. Autorzy objaśniają zarówno zastosowaną 
metodologię, jak i konsekwencje projektu dla postrzegania procesu 
kształtowania osobowości. Zgromadzona w książce ogromna ilość 
danych pomaga zrozumieć, jak nasze słabe i mocne strony kształtują 
się pod wpływem takich czynników, jak pierwsze doświadczenia, 
relacje z rodziną i rówieśnikami w okresie dzieciństwa i adolescencji, 
różnice w cechach charakteru i zdolnościach czy warunki społeczno-
ekonomiczne. Sformułowane wnioski badawcze wyjaśniają koleje 
indywidualnych losów, ukazując ciągłą interakcję między 
rozwijającymi się dziećmi, a ich środowiskiem i jego wpływ na 
kształtowanie się osobowości. 

                                                                   w 62706 

 

 

Socjologia epidemii : wyłaniające się choroby zakaźne        
w perspektywie nauk społecznych / Łukasz Afeltowicz, 
Michał Wróblewski. - Toruń : Wydawnictwo Naukowe 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2021. 

opis wydawcy: 

Praca stanowi przewodnik po społecznych aspektach epidemii. 
Pokazuje rolę, jaką patogeny odegrały w procesie rozwoju ludzkich 
cywilizacji, jaki jest związek epidemii z nowoczesnością i dlaczego 
późnonowoczesny świat sprzyja wyłanianiu się nowych zagrożeń 
zakaźnych. Książka ukazuje, jak patogeny uczyniono istotnym 
elementem rozmaitych polityk i jaki wpływ epidemie wywarły na 
koncepcję zdrowia publicznego. Omawia też, jak choroby zakaźne są 
przedstawiane w kulturze popularnej, oraz analizuje mechanizmy 
zbiorowych i instytucjonalnych reakcji na zagrożenie z nimi związane. 
Wreszcie książka prezentuje wyniki badań z 2018 i 2020 roku 
dotyczące stosunku Polek i Polaków do chorób zakaźnych oraz ich 
postawy wobec pandemii.  
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Terapeutyczne zabawy w integracji sensorycznej / 
redakcja naukowa Elżbieta Wieczór, Jacek Szmalec, 
Grzegorz Brzuzy. - Warszawa : Difin SA, 2019. 

opis wydawcy: 

Publikacja przedstawia zabawy terapeutyczne do integracji 
sensorycznej z propozycjami ćwiczeń i narzędzi diagnostycznych 
możliwych do wykorzystania w przedszkolu i szkole.  

Zawarte są w niej także wybrane narzędzia diagnostyczne do 
przetwarzania sensorycznego i rozwoju motoryki u dzieci, m.in. lista 
kontrolna sensoryczno-motoryczna, arkusz obserwacji klinicznej 
oraz kwestionariusz lateralizacji. 

Autorami niniejszej publikacji są specjaliści z zakresu medycyny, 
terapii i edukacji wczesnej, pedagogiki specjalnej i fizjoterapii. 
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Sygnatury książek posiadają oznaczenia:  
cz – czytelnia,  
w – wypożyczalnia. 

Opisy zaczerpnięto od wydawców.                                                                                                                              

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