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Autyzm a prawo  / redakcja naukowa Adam Górski, 
Błażej Kmieciak. - Warszawa : Difin, 2019. 
 
Bielsko-Biała cz 120601 
 
Książka jest pierwszym na polskim rynku 
opracowaniem odnoszącym się do problematyki 
poszanowania praw i wolności osób 
doświadczających zaburzeń rozwojowych, w tym 
zwłaszcza zaburzeń autystycznych. Publikacja 
w sposób bezpośredni odnosi się przede wszystkim 
do problematyki prawnej. Tym samym czytelnik 
będzie miał możliwość zapoznania się w sposób 
szczególny z takimi zagadnieniami,  jak: 
ubezwłasnowolnienie, niepoczytalność, przymusowa 
hospitalizacja oraz stosowanie przymusu 
bezpośredniego. Tematy te skupiają się na jednym 
typie dysfunkcji, jakim są zaburzenia ze spektrum 
autyzmu. Należy  dodać, iż choć monografia ta 
bazuje w znacznej mierze na dorobku nauk 
prawnych (głównie prawie cywilnym, karnym 

i  rodzinnym), to jednocześnie wzbogacona jest o uwagi oraz refleksje prezentowane przez 
praktyków, na co dzień pracujących z osobami, u których rozpoznano wskazane zaburzenie, 
będące nadal tajemnicą w wielu obszarach nauki. 

                                                                                                            Opis z okładki  
 

 
 
Edukacja i uczenie si ę : 16 najwi ększych mitów  / 
Jeffrey D. Holmes ; przekład Ewa Czerniawska. - 
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019. 
 
Bielsko-Biała w 120614 
 
Jeffrey D. Holmes przyjrzał się szesnastu 
powszechnie podzielanym przekonaniom na temat 
nabywania wiedzy. By  jednoznacznie rozstrzygnąć 
o ich naukowej wartości, zebrał imponującą liczbę 
danych z literatury naukowej i dokonał ich wnikliwej 
oraz krytycznej analizy. Rozprawiając się z silnie 
ugruntowaną wiedzą potoczną, autor pokazuje 
jednocześnie, jak zachować krytycyzm wobec 
naukowych i pseudonaukowych doniesień.  

                                                                      
 

Opis z okładki 



Oblicza współczesnej rodziny : wybrane aspekty  
/ pod redakcją Barbary Harwas-Napierały i Lucyny 
Bakiery. - Poznań: Wydawnictwo Naukowe 
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2018. 
 
Bielsko-Biała cz 120668 
 
Praca dotyczy problematyki psychologii rodziny. 
Przedstawione w niej rozważania koncentrują się 
wokół wybranych zjawisk swoistych dla 
współczesnych nam czasów, które charakteryzują 
obecną rodzinę, ze wskazaniem ich skutków dla 
rozwoju indywidualnego członków rodziny. 
Obejmują one kwestie takie jak: specyfika 
funkcjonowania dorosłych w rolach 
rodzicielskich,  także doświadczających 
długotrwałych chorób i  w różnych typach rodzin, 
relacje międzypokoleniowe w  rodzinie 
(ze  szczególnym uwzględnieniem komunikacji 
interpersonalnej), rola rodziny w procesie 
wkraczania w  dorosłość młodszych członków 

rodziny, a także obawy związane z rodzicielstwem osób w fazie preparentalnej 
oraz  trudności w podejmowaniu ról rodzinnych, zwłaszcza małżeńskich, i ich związek 
z  tożsamością młodych dorosłych. 

Opis z okładki 
 

 
 

 
Społeczne i jednostkowe konteksty pomocy, 
wsparcia społecznego i poradnictwa. T. 1, 
Koncepcje, dyskursy, inspiracje  / redakcja 
naukowa Magdalena Piorunek. - Poznań: 
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza, 2018. 
 
Bielsko-Biała cz 120697 
 
Problematyka podjęta w książce koncentruje się 
wokół działań pomocowych i interwencyjnych 
adresowanych do różnych grup potrzebujących. 
W warunkach dynamicznie zmieniającej 
się  rzeczywistości społecznej naturalne wydaje się 
szukanie wsparcia, pomocy, poradnictwa. W każdej 
niemal dziedzinie życia obserwujemy przejawy 
aktywności specjalistów od pomagania – doradców, 
konsultantów, trenerów, terapeutów, mentorów, 
tutorów, coachów, zarówno profesjonalistów, jak 
i osób działających w układach nieformalnych.  

 
 

Opis: Wydawnictwo Naukowe UAM 
http://press.amu.edu.pl 



 
Terapia osób z niepełnosprawno ścią 
intelektualn ą / redaktor naukowy Agnieszka 
Pawlak-Kindler. - Lublin : Wydawnictwo 
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2018. 
 
Bielsko-Biała cz 120709 
 
Prezentowana publikacja została opracowana dla 
nauczycieli, terapeutów, wychowawców, rodziców, 
studentów, a także innych osób, które zajmują się 
zagadnieniami związanymi z  szeroko pojętą terapią 
osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz 
autyzmem. Składa się ona z trzech części. Pierwsza 
traktuje o teoretycznych i praktycznych aspektach 
roli pedagoga specjalnego. W części drugiej 
zaprezentowano zagadnienia związane z terapią 
i rehabilitacją osób z  niepełnosprawnością 
intelektualną. Część trzecia porusza problematykę 
terapii osób z autyzmem. 

 
Opis z okładki 

 
 
 
 
 
 

 
Transformacja cyfrowa : perspektywa 
marketingu  / Grzegorz Mazurek. - Warszawa : 
Wydawnictwo Naukowe PWN, copyright 2019. 
 
Bielsko-Biała w 120713 
 
Transformacja cyfrowa, której wyrazem jest 
przenikanie technologii cyfrowych przez wszystkie 
aspekty działania organizacji i aktywności jej 
reprezentantów oraz klientów,  to  jedno 
z kluczowych zjawisk opisujących współczesną 
rzeczywistość gospodarczą. Pozwala osiągnąć 
zwiększoną wydajność i sprawność działania 
organizacji, ale również wymusza silne skupienie się 
na kliencie oraz ułatwia powstawanie nowych źródeł 
zysku. Ogromną rolę w procesach 
transformacyjnych odgrywa marketing, który także – 
za sprawą internetu i rozwiązań cyfrowych – ulega 
głębokim przeobrażeniom. Książka ma na celu 
zidentyfikowanie całokształtu zmian jakie wywołuje 
technologia cyfrowa na  koncepcję, instrumenty 

i działania marketingowe.  
 

Opis z okładki 



Między kartk ą a ekranem : cyfrowe eksperymenty 
z medium ksi ążki w Polsce  / Piotr Marecki. - 
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
copyright 2018. 
 
Bielsko-Biała w 120647 
 
To opowieść o cywilizacyjnym procesie przemiany 
książki pod wpływem mediów cyfrowych. Do 
skonstruowania narracji wybrano sześć polskich 
utworów powstałych od 1975 do 2013 roku, które 
potraktowano jako dzieła charakterystyczne 
dla  opisywanej doby późnego druku. Wszystkie one 
mają jedną wspólną cechę: są hybrydami rozpiętymi 
między medium analogowym i cyfrowym, kartką 
i ekranem. Wychodząc z  założenia, że do badania 
tych utworów niewystarczająca jest lektura 
filologiczna, literaturoznawcza, uwzględniająca 
jedynie treść, autor wykorzystał również analizę 
opartą na  medium  (media-specific analysis), 
a przywołane prace nazwał za N.K.  Hayles techno-
tekstami. Swój wywód skonstruował na bazie wielu 

słowników (autorstwa m.in.  J.D.  Boltera, H. Kittlera, E. Aarsetha, J. Pressman, 
N.  Montforta, K. Bazarnik), zaś narrację oparł głównie na dwóch metodologiach: badaniach 
nad platformami i archeologii mediów. 

 Opis z okładki 
 
 
 

Współpraca i uczenie si ę nauczycieli w kulturze 
organizacyjnej szkoły : studium teoretyczno-
empiryczne  / Małgorzata Kamińska. - Kraków : 
Impuls, 2019. 
 
Bielsko-Biała w 120721 
 
Publikacja jest efektem badań sondażowych 
przeprowadzonych wśród nauczycieli zatrudnionych 
w  szkołach różnego typu w regionie mazowieckim. 
Jest pracą godną uwagi i opublikowania nie tylko 
dlatego, że przybliża aktualny stan opinii nauczycieli 
na temat współpracy i wspólnego uczenia się 
w praktyce szkolnej, realizowanej w określonym 
regionie naszego kraju – przez co może być 
użyteczna w projektowaniu pracy nauczycielskiej – 
ale także dlatego, że porusza problemy ważne dla 
organizacji życia w instytucji szkolnej pojętej jako 
organizacja ucząca się i dzięki temu zdolna 
do  pomyślnego podejmowania działań 
edukacyjnych.  

 
Opis z okładki z recenzji prof. dr. hab. Jacka Piekarskiego 



Współuzale żnienie : do świadczenia żon 
alkoholików w perspektywie biograficznej  / 
Wioletta Klimczak. - Warszawa : Difin, 2019. 
 
Bielsko-Biała cz 120722 
 
Publikacja przedstawia opisy symptomów 
i  psychologicznej perspektywy współuzależnienia, 
koncepcje współuzależnienia zarówno w ujęciu 
choroby,  jak i zaburzeń osobowości oraz adaptacji 
do stresującej sytuacji. Dodatkowo są w niej zawarte 
opisy form pomocy psychologicznej udzielanej 
osobom współuzależnionym. W prezentowanych 
badaniach udział wzięły trzydzieści dwie kobiety, 
które podjęły terapię ze względu na swoje trudności 
życiowe. Wyniki badań pozwoliły zrozumieć wpływ 
tych doświadczeń na proces tworzenia przekonań 
o  sobie, interpretowania własnego życia i nadawania 
mu sensu, wartościowania innych ludzi, 

i kształtowania relacji z nimi.  
 

Opis z okładki 
 
 
 
 

 
 
Zrozumie ć oprogramowanie : o prostocie kodu 
i doskonaleniu warsztatu programisty  / Max 
Kanat-Alexander ; tłumaczenie Radosław 
Małachowski. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, 
copyright 2019. 
 
Bielsko-Biała w 120734 
 
W codziennej praktyce programiści często muszą 
sobie radzić z coraz większą złożonością 
tworzonego kodu. Mnożą się błędy, a ryzyko 
spektakularnej porażki rośnie. Jeśli ten scenariusz 
dotyczy także Ciebie, poziom złożoności Twoich 
projektów Cię przytłacza i czujesz, że nie dajesz 
rady, już teraz wdróż fundamentalne reguły, dzięki 
którym Twój kod odzyska prostotę i niezawodność! 
Jeśli każdy dzień z nowym projektem Cię 
rozczarowuje i  przestałeś wierzyć w swoje 
możliwości, sięgnij po tę książkę! 

 
Opis z okładki 

 
 

 
 

oprac. Zofia Klimaniec 


