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Masz prawo do mediacji w szkole : materiały dla 
uczniów - kandydatów na mediatorów rówieśniczych / 
Anna K. Duda. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe 
SCHOLAR, 2019. 
Bielsko-Biała  w 121 142 
  
Publikacja stanowi autorskie opracowanie materiałów 

i narzędzi ćwiczeniowych przeznaczonych do realizacji 

programu szkolenia mediatorów rówieśniczych w szkołach 

podstawowych. Jest to zeszyt przeznaczony dla uczniów, 

którzy chcieliby się podjąć roli mediatorów. Stanowi 

uzupełnienie do książki Mediacje rówieśnicze w praktyce 

szkolnej. Implikacje i rekomendacje. 

 

„Mam nadzieję, że nauka mediowania stanie się przygodą, 

która pozwoli na odkrywanie talentów, emocji, wartości 

i bogactwa, płynących z dobrych relacji z drugim 

człowiekiem”.  Anna K. Duda  

 
Opis z okładki 

 

 
 
 
 
 
 

Nadzór pedagogiczny w praktyce dyrektora szkoły / 
Małgorzata Dutka-Mucha, Izabela Suckiel. - Warszawa : 
Wolters Kluwer, 2019. 
Bielsko-Biała   w 121 414,  cz 121 362 
 
Publikacja zawiera praktyczne informacje na temat 

planowania i sprawowania nadzoru pedagogicznego. Znajdują 

się w niej przykładowe plany, narzędzia i rozwiązania dla 

dyrektorów szkół, które pomogą udoskonalić dydaktyczną 

i wychowawczą działalność szkoły. W książce zostały 

omówione takie zagadnienia, jak:  

- cele i funkcje nadzoru pedagogicznego oraz wynikające 

z nich zadania i obowiązki dyrektora szkoły, 

- procedury planowania i prowadzenia podstawowych form 

nadzoru pedagogicznego: ewaluacji, kontroli, monitorowania 

i wspomagania, 

- zasady planowania, prowadzenia i dokumentowania 

obserwacji w procesie nadzoru pedagogicznego.  

Poradnik zawiera również wzory i przykłady szkolnych 

dokumentów opracowanych w oparciu o najnowsze przepisy 

prawa. Książka jest przeznaczona dla dyrektorów 

i wicedyrektorów szkół, przedszkoli lub innych placówek oświatowych. Może również zainteresować 

dydaktyków i studentów kierunku zarządzanie oświatą. 
Opis z okładki 



 

 
PDM-2 : podręcznik diagnozy psychodynamicznej. T. 1 / 
[redakcja Vittorio Lingiardi, Nancy McWilliams ; redaktor 
naukowy Jerzy Gościniak] ; tłumaczanie Robert Andruszko. - 
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 
2019. 

Bielsko-Biała   cz 121 421 
 

Pierwszy tom PDM-2 jest poświęcony funkcjonowaniu 

osobowości i problemom psychicznym w okresie dorosłości 

oraz w wieku podeszłym. U osób dorosłych osobowość jest 

oceniana przed funkcjonowaniem psychicznym, u osób 

starszych natomiast kolejność ta jest odwrotna, ponieważ 

ocena adaptacji do różnych aspektów starzenia się (oś M) 

staje się w tym okresie ważniejsza niż ocena tendencji 

osobowościowych (oś P). PDM-2 jest pierwszym systemem 

klasyfikacyjnym uwzględniającym specyfikę wieku 

podeszłego. Ze względu na niedostatek badań 

psychodynamicznych dotyczących tego stadium życia, część 

ta w dużej mierze opiera się na obserwacjach klinicznych. 

 
Opis z okładki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Podręcznik pracy głosem : ćwiczenia i wskazówki dla 
osób występujących publicznie / Agnieszka Płusajska-
Otto. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017. 

Bielsko-Biała  cz 121 260 
 
Jak mówić pięknie? Co zrobić, by wypowiadane słowa dobrze 

brzmiały, wywoływały szacunek i podziw? Jak przyciągnąć 

uwagę brzmieniem głosu? Jak mówić, by głos służył przez 

wiele lat? Na wszystkie te pytania czytelnik znajdzie 

odpowiedź w podręczniku przygotowanym przez logopedę 

i trenera emisji głosu z wieloletnim doświadczeniem 

warsztatowym. Autorka wzbogaca kompendium podstawowej 

wiedzy przydatnej wszystkim występującym publicznie 

bogatym zestawem autorskich ćwiczeń. Ciało traktowane jest 

w nich jako instrument służący do wydobywania głosu. 

Czytelnik znajdzie tu nie tylko typowe ćwiczenia narządów 

artykulacyjnych i z zakresu techniki mowy, lecz także te 

związane z postawą ciała, relaksacją czy uruchamianiem 

rezonatorów, ćwiczeniom towarzyszą zdjęcia instruktażowe, 

rysunki, schematy i tablice ułatwiające korzystanie 

z publikacji. Podręcznik pracy głosem można wykorzystać zarówno na zajęciach/warsztatach, jak 

i w pracy samodzielnej. 

Opis z okładki 

 



 

Praktyczne uczenie maszynowe / Marcin Szeliga. - 
Warszawa : PWN, 2019. 

Bielsko-Biała   w 121 167 
 

Niniejsza książka łączy w sobie teorię z praktyką. Opisuje 

rozwiązania kilkunastu typowych problemów, takich jak 

prognozowanie zysków, optymalizacja kampanii 

marketingowej, proaktywna konserwacja sprzętu czy oceny 

ryzyka kredytowego. Ich układ jest celowy – każdy przykład 

jest okazją do wyjaśnienia określonych zagadnień, zaczynając 

od narzędzi, przez podstawy uczenia maszynowego, sposoby 

oceny jakości danych i ich przygotowania do dalszej analizy, 

zasady tworzenia modeli uczenia maszynowego i ich 

optymalizacji, po wskazówki dotyczące wdrożenia gotowych 

modeli do produkcji. […] Zarówno studenci kierunków 

informatycznych, jak również analitycy, programiści, 

administratorzy baz danych oraz statystycy znajdą w książce 

informacje, które pozwolą im opanować praktyczne 

umiejętności potrzebne do samodzielnego tworzenia 

systemów uczenia maszynowego. 

 
Opis z okładki 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Praktyki rodzinne i rodzicielskie we współczesnej 
Polsce - rekonstrukcja codzienności / Małgorzata 
Sikorska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2019. 

Bielsko-Biała  w 121 168 
 
Podstawowym celem książki jest analiza i opis przemian 

socjologii rodziny jako subdyscypliny naukowej, rozwoju 

metodologii badania sfery życia rodzinnego, wreszcie 

przemian praktyk rodzinnych i rodzicielskich we współczesnej 

Polsce. W części empirycznej autorka przeanalizowała: 

sposoby konstruowania definicji rodziny; społeczne otoczenie 

rodzin; aspekty opresyjności życia rodzinnego; normatywne 

oczekiwania dotyczące matek, ojców i dzieci w zestawieniu 

z codziennymi doświadczeniami i praktykami; strategie 

rodzicielskie; rolę urządzeń elektronicznych używanych przez 

dzieci w kształtowaniu relacji rodzice–dzieci; zróżnicowanie 

obowiązków i ról matek i ojców. 

 
Opis z okładki 

 
 
 
 
 

 



 
 
Prawa dziecka : perspektywa prywatnoprawna 
i społeczna / redakcja Dagmara Jaroszewska-Choraś, 
Agnieszka Kilińska-Pękacz, Agnieszka Wedeł-Domaradzka. - 
[Gdańsk] : Katedra Wydawnictwo Naukowe, [2019]. 

Bielsko-Biała   cz 121 261 
 

Prawidłowo funkcjonująca rodzina nie wymaga ingerencji 

państwa do momentu, gdy przestanie odbiegać od pewnego 

powszechnego standardu. Wówczas konieczne jest podjęcie 

mechanizmów prawnych mających na celu przywrócenie 

prawidłowego funkcjonowania dziecka, rodziny – nie zawsze 

jednak jest to wystarczające. W związku z tym prawo 

rodzinne i opiekuńcze oraz prawo cywilne normuje 

instrumenty mające pomóc dziecku i jego rodzinie w tej 

trudnej sytuacji, w której się znalazło. Autorzy artykułów 

zawartych w tej książce poruszają wiele tematów z zakresu 

szeroko pojętych praw dziecka na podstawie regulacji 

rodzinnych i cywilnych. W związku z tym redaktorki podjęły 

decyzję o podziale monografii na dwie części. Pierwsza 

dotyczy cywilnoprawnych aspektów praw dziecka, natomiast 

druga praw dziecka w prawie rodzinnym i opiekuńczym. 
 

Ze Wstępu 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
Programy telewizyjne o książkach na kanałach polskich 
stacji w latach 2003-2018 : opis i dokumentacja / 
Sebastian Dawid Kotuła. - Lublin : Wydawnictwo 
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2019. 

Bielsko-Biała   w 120 981 
 

Prezentowana publikacja jest pierwszym na rodzimym rynku 

wydawniczym opracowaniem poświęconym w całości 

programom telewizyjnym o książkach. Czytelnik znajdzie tu 

dokumentację, informacje i dane dotyczące pełnego 

repertuaru programów proksiążkowych, które wyemitowano 

w latach 2003-2018 na kanałach polskich stacji telewizji 

publicznej, prywatnej, regionalnej, edukacyjnej, satelitarnej, 

kablowej oraz internetowej. Wydawnictwo zawiera także 

charakterystykę najważniejszych z nich, przybliżając sposób, 

w jaki promowano i/lub starano się promować (realizowany 

scenariusz, wykorzystane środki i formy służące promocji) 

książki oraz czytelnictwo w tej szczególnej grupie 

programowej. 

 
Opis z okładki 

 

 



 
Rachunkowość finansowa : od teorii do praktyki / Piotr 
Szczypa (red.). - Warszawa : CeDeWu, 2018. 
Bielsko-Biała   cz 121 265 
 
Książka Rachunkowość finansowa - od teorii do praktyki 

stanowi drugi stopień wtajemniczenia w system 

rachunkowości finansowej. Jest kontynuacją treści zawartych 

w książce Podstawy rachunkowości - od teorii do praktyki. 

Zgodnie z tytułem w każdym rozdziale prezentowane są 

niezbędne treści teoretyczne poparte praktycznymi 

przykładami i zadaniami. Ponadto do każdego zadania podane 

jest rozwiązanie. Dzięki tej książce zdobędziesz nie tylko 

wiedzę, ale także praktyczne umiejętności przydatne przede 

wszystkim w życiu zawodowym na różnych stanowiskach 

specjalności z zakresu rachunkowości, a mianowicie: 

psychologiczne i etyczne uwarunkowania współczesnej 

rachunkowości; ewidencja księgowa i wycena środków 

pieniężnych i kredytów bankowych; ewidencja księgowa 

i wycena należności i zobowiązań; ewidencja księgowa 

i wycena wartości niematerialnych i prawnych; ewidencja 

księgowa i wycena środków trwałych oraz środków trwałych w budowie; sporządzanie sprawozdania 

finansowego. 
Opis z okładki 

 

 
 
 
 
 
 

 
Środowisko cyfrowe w edukacji polonistycznej na 
etapie ponadgimnazjalnym / Agnieszka Kopacz ; 
[Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego Jana Pawła II, Katedra Dydaktyki Literatury 
i Języka Polskiego KUL]. - Lublin : Towarzystwo Naukowe 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II : 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, copyright 2017. 

Bielsko-Biała   w 120 997 
 

 

Publikacja Agnieszki Kopacz jest [...] dokonaniem niezwykle 

ważnym. Dotyczy bowiem zagadnienia aktualnego, którego 

wpływ widoczny jest niemal w każdej dziedzinie życia 

współczesnego człowieka. Funkcjonowanie w cyfrowym 

środowisku implikuje zmiany w innych sferach działalności 

ludzkiej. I to właśnie dostrzega i opisuje w rzetelny, naukowy 

sposób autorka książki [...]. Porządkowanie terminologiczne 

i próba zlikwidowania chaosu definicyjnego stają się 

nieocenionym wkładem w rozwój polskiej nauki. 

 

Z recenzji dr Aleksandry Dziak (KUL)  
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