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Polecamy najnowsze książki:
ABC kreatywności : kontynuacje / Krzysztof J. Szmidt. Warszawa : Difin, 2019.
Bielsko-Biała w 120 597
Książka jest kontynuacją i rozwinięciem „ABC kreatywności”
z roku 2010, bazuje bowiem na tym samym pomyśle, by
poszczególne rozdziały wyznaczone były przez kolejne litery
alfabetu i stanowiły pretekst do zrozumiałego, a zarazem
interesującego dla czytelnika opisu ważnych zjawisk (zdolności,
umiejętności,
kompetencji,
uwarunkowań),
związanych
z kreatywnością i jej rozwijaniem. Treści poszczególnych
rozdziałów są dobrze ugruntowane w naukach o twórczości
i dekonspirują ciągle żywe mity i półprawdy o kreatywności.
Skierowane
do
czytelnika
zadania
twórcze
i rubryka
„Autorefleksja” mają uświadomić mu naturę poszczególnych
kompetencji twórczych i zachęcić do przemyśleń nad własną
aktywnością twórczą. Kończące każdy rozdział „Zasady
Rozwoju Kreatywności” stanowią zwięzłe wskazówki (zalecenia)
do
stosowania
w
toku
codziennych
wysiłków
nad
rozwiązywaniem problemów w sposób twórczy. Książka
adresowana jest do pedagogów, nauczycieli, psychologów,
studentów różnych kierunków, trenerów grupowych i specjalistów od zasobów w firmach, pionu
kierowniczego w firmach.
Opis z okładki

Autodestruktywność
dzieci
i
młodzieży
/
Ziółkowska, Jowita Wycisk. - Warszawa : Difin, 2019.
Bielsko-Biała cz 120 600

Beata

Celem książki jest przedstawienie zachowań ryzykownych
współczesnej
młodzieży
oraz
społeczno-kulturowych,
osobowościowych i fizjologicznych determinant rozwijania
autodestruktywności w różnej postaci. Czas adolescencji,
zarówno
z
uwagi
na
przemiany
biologiczne,
jak
i psychospołeczne, związane z formowaniem tożsamości, jest
okresem ryzyka dla rozwijania niekorzystnych zachowań.
Jednocześnie,
im
wcześniej
pojawiają
się
problemy
w funkcjonowaniu jednostki, tym większe ryzyko rozwojowe
stanowią,
bowiem
modyfikują
zarówno
aktualne
funkcjonowanie, jak i dalszy przebieg rozwoju, zdrowie
somatyczne oraz psychiczne. Tym samym niezwykle istotne
jest podejmowanie działań mających na celu sprawne
wychwycenie niepokojących sygnałów i uruchomienie działań
pomocowych.
Oryginalność
książki
stanowi
zebranie
najbardziej istotnych zachowań autodestrukcyjnych w jednej
pozycji, udokumentowanie obowiązujących stanowisk teoretycznych najnowszymi badaniami, a także
spojrzenie na nie okiem ekspertów: neuropsychologa, edukatora–psychoprofilaktyka, psychiatry,
psychoterapeuty, socjologa i teologa.
Opis: Difin
https://ksiegarnia.difin.pl

Dialog motywujący w terapii zaburzeń lękowych / Henny
A. Westra ; tł. Anna Nowak. - Kraków : Wydawnictwo
Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2016.
Bielsko-Biała w 120 609
Dialog motywujący w terapii zaburzeń lękowych to mądra
i pragmatyczna książka zawierająca szczegółowe omówienie
skutecznych strategii wzmacniających zaangażowanie klienta
w terapię. Henny A. Westra pokazuje, jak stosować metody
dialogu motywującego (DM) w terapii poznawczo-behawioralnej
i innych typach terapii. Dostarcza skutecznych narzędzi
pozwalających pomóc klientom z zaburzeniami lękowymi
w pokonaniu sprzecznych emocji i zbudowaniu wewnętrznej
motywacji do przeprowadzenia zmiany. Autorka tłumaczy
podstawowe pojęcia z dziedziny DM, a także ich znaczenie
w terapii zaburzeń lękowych oraz skojarzonych z nimi
problemów, szczególnie depresji. Opisuje konkretne sposoby
wykorzystania DM w charakterze interwencji poprzedzającej
terapię lub podczas terapii, gdy pojawia się impas
motywacyjny. Książka zawiera odniesienia do problemów,
z jakimi klienci najczęściej zgłaszają się na terapię, oraz głębokie przemyślenia, które mogą prowadzić
do skuteczniejszych interwencji, dzięki czemu jest bezcennym źródłem wiedzy dla psychologów
klinicznych, pracowników socjalnych, terapeutów, psychiatrów oraz studentów.
Opis z okładki

Edukacja całożyciowa : wybrane obszary / redakcja
naukowa
Anna
Karpińska,
Alina
Szwarc,
Walentyna
Wróblewska. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek ;
[Białystok] : Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu
w Białymstoku, 2019.
Bielsko-Biała cz 121 114
Monografia dotyczy wybranych obszarów edukacji ustawicznej,
którą
postrzegamy
w
kategoriach
przede
wszystkim
nieograniczonych
możliwości
indywidualnego
rozwoju
współczesnego człowieka – w każdym wieku – wobec wciąż
zwiększającej się wiedzy, ale i konieczności podnoszenia
umiejętności i kwalifikacji. Współcześnie proponuje się dziewięć
zakresów permanentnej edukacji, rozwijających różne wymiary
osobowości człowieka. Są to: komunikowanie, cielesność
człowieka, czas, przestrzeń, sztuka, obywatelstwo, obszar
moralności, technika, nauka. W opracowaniu znajdują się
materiały dotyczące wielu powyższych obszarów, które
determinują
jakość
życia
człowieka
oraz
kształcenia
zawodowego w kontekście zmian i oczekiwań rynku pracy.
Opis z okładki

Narkotyki i nowe substancje psychoaktywne : zjawisko,
zagrożenia, profilaktyka / Mariusz Z. Jędrzejko, Tomasz Białas,
współpraca autorska Zbigniew Staśczak. - Wydanie III
zmienione, uzupełnione i uaktualnione. - Warszawa : Oficyna
wydawnicza ASPRA ; [Milanówek] : Centrum Profilaktyki
Społecznej Oficyna Wydawnicza von Velke, 2019.
Bielsko-Biała cz 121 152
Publikacja mówi nam wiele o faktycznej kondycji współczesnej
młodzieży polskiej, a tym samym polskiego społeczeństwa,
a także daje trafną diagnozę problemów narkomanii w Polsce.
Można ją polecić każdemu, kto zajmuje się (albo chce się
zajmować) procesami socjalizacyjnymi i wychowawczymi
nadchodzących pokoleń. Należy mieć nadzieje, że publikacja
znajdzie poczesne miejsce w polskiej literaturze naukowej
i praktycznej, ze względu na jej rzetelność naukową i świetną
formę opracowania. Na uwagę zasługuje także wypracowana
przez zespół prof. M. Jędrzejko nowa metoda badań, którą
określam jako „socjologiczną metodę operacyjną”.
Z recenzji dr hab. prof. PRz Eugeniusza Moczuka

O kształtowaniu się człowieka / Maria Montessori ; przekład
Luiza Krolczuk-Wyganowska ; redakcja naukowa polskiego
wydania Sylwia Camarda. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe
PWN ; [Poznań] : we współpracy z Fundacją Villa Montessori,
2019.
Bielsko-Biała w 120 666
Ponad 100 lat temu Maria Montessori stworzyła system
edukacji, który rzucił zupełnie nowe światło na pedagogikę,
akcentując pracę „dla dziecka” i odkrywając jego naturalny,
kierowany wewnętrznymi siłami rozwój. W myśl tej metody dla
prawidłowego rozwoju dziecka należy stworzyć mu przestrzeń
pozwalającą na rozwijanie spontaniczności i twórczości oraz
umożliwić wszechstronny rozwój psychofizyczny, kulturalny
i społeczny. Maria Montessori określała dzieciństwo jako okres
„życia
wewnętrznego”,
który
prowadzi
do
rozwoju
i doskonałości, zaś wartość środowiska wychowawczego
mierzyła dostępnością środków niezbędnych do realizacji tego
procesu. Metoda Marii Montessori znalazła zwolenników na
całym świecie. Mimo jej rosnącej popularności w Polsce wciąż
niewiele jest publikacji tej autorki dostępnych w języku polskim. Czytelnicy korzystają głównie
z pośrednich źródeł i opracowań.
Opis z okładki

Psychospołeczne uwarunkowania potrzeb młodzieży
z rodzin niepełnych / Agnieszka Bochniarz. - Lublin :
Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej, 2019.
Bielsko-Biała w 120 689

Książka kierowana jest do szerokiego grona czytelników
zainteresowanych poznaniem odmiennej sytuacji rodzinnej
i życiowej młodych ludzi wychowywanych przez samotne
matki i samotnych ojców. Szczególnie zaś przeznaczona jest
dla osób, instytucji, organizacji pedagogicznych i społecznych
zajmujących
się
problematyką
psychospołecznego
funkcjonowania młodzieży z rodzin niepełnych. Bowiem
podejmowane przez nich planowe i systematyczne działania
powinny zmierzać nie tylko do lepszego poznania młodzieży,
jej dyspozycji i możliwości, ale również uczenia młodych ludzi
właściwego ich wykorzystania i rozwijania.
Opis z okładki

Społeczne i jednostkowe konteksty pomocy, wsparcia
społecznego i poradnictwa. T. 2, Przyczynki empiryczne
- praktyka społeczna / redakcja naukowa Joanna Kozielska,
Agnieszka Skowrońska-Pućka. - Poznań : Wydawnictwo
Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2018.
Bielsko-Biała cz 120 698
Prezentowane rozważania sygnalizują wiele niepodlegających
klasyfikowaniu czy systematyzowaniu problemów, ważkich
z perspektywy teorii i praktyki poradnictwa i wsparcia
społecznego
oraz
pomocy,
stanowiących
kontynuację
problemów podejmowanych w pierwszej części („Społeczne
i jednostkowe konteksty pomocy, wsparcia społecznego,
poradnictwa. Koncepcje – Dyskursy – Inspiracje” pod redakcją
Magdaleny Piorunek). Książka została podzielona na trzy
obszary tematyczne. Pierwszy z nich porusza problematykę
grup defaworyzowanych, w tym młodzieży, wychowanków
instytucji pieczy zastępczej, nastoletnich matek oraz osób
bezrobotnych. Drugi oscyluje wokół zagadnień związanych ze
wspieraniem potencjału rozwojowego jednostek i grup
społecznych (studentów, wolontariuszy, imigrantów), ostatni jest próbą uchwycenia przykładów
dobrych praktyk w perspektywie mikro – w optyce pomagającego lub wspieranego.
Opis: Wydawnictwo Naukowe UAM
http://press.amu.edu.pl

Zaniedbanie i samozaniedbanie osób starszych :
medyczne i społeczne uwarunkowania / redakcja Beata
Tobiasz-Adamczyk, Monika Brzyska, Tomasz Grodzicki. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2019.
Bielsko-Biała cz 120 731
Praca została przygotowana przez lekarzy i socjologów
z ogromnym
doświadczeniem
i
dorobkiem
naukowym
z zakresu starości i starzenia się. Ich kolejną pozycję naukową
należy zatem powitać z uznaniem dla wysiłku włożonego
w kontynuowanie prac nad tą trudną tematyką badawczą. To
bez wątpienia oryginalne i prekursorskie w Polsce opracowanie,
wieloaspektowo
ujmujące
uwarunkowania
medyczne
i społeczne problemów starzenia się z uwzględnieniem
zaniedbania i samozaniedbania osób starszych. Autorzy książki
budują
wielowymiarowy
model
uwarunkowań
zjawisk
zaniedbania i samozadniedbania, co stanowi ogromny wkład do
dorobku nauk zajmujących się starością i osobami starszymi.
Dokonują oni więc swoistej „rewolucji gerontologicznej”
w odsłanianiu, wyjaśnianiu, definiowaniu, kategoryzowaniu
badanych zjawisk zaniedbania i samozaniedbania. Monografia
jest nowatorskim, wnikliwym opracowaniem, poszerzającym wiedzę na temat „ciemnej strony” wieku
starszego i społecznej odpowiedzialności za zjawisko zaniedbania osób starszych.
Z recenzji prof. dr hab. Krystyny Slany

Zrozumieć głębokie uczenie / Andrew W. Trask ; [przekład
Marek Włodarz ; konsultacja merytoryczna dr hab. inż. Maciej
Komosiński]. - Wydanie I. - Warszawa : PWN, 2019.
Bielsko-Biała w 121 192
Książka Zrozumieć głębokie uczenie pokazuje, jak od zera
budować sieci neuronowe głębokiego uczenia. Andrew Trask doświadczony ekspert w tej dziedzinie, w swobodnym
i przejrzystym stylu przekazuje swoją wiedzę, dzięki czemu
możesz samodzielnie zrozumieć każdy szczegół nauczania sieci
neuronowych. Za pomocą języka Python i biblioteki
matematycznej NumPy będziesz mógł trenować własne sieci
neuronowe i zrozumieć, jak działa rozpoznawanie obrazów,
tłumaczenie tekstów na różne języki, a nawet pisać jak
Szekspir! Po ukończeniu lektury będziesz gotów do poznawania
platform głębokiego uczenia. Książka przeznaczona jest dla
czytelników dysponujących wiedzą matematyczną na poziomie
szkoły średniej i średnimi umiejętnościami programistycznymi.
Opis z okładki
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