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Polecamy najnowsze książki: 

 

 

 

Cyberhejt wobec pracowników a wizerunek organizacji 
/ Anna Lipka, Małgorzata Król, Stanisław Waszczak, Alicja 

Winnicka-Wejs. - Warszawa : CeDeWu, 2019. 
Bielsko-Biała   w 121 389 

 

Przedstawiona książka ma szereg walorów stanowiących o jej 

wartości. Z punktu widzenia poznawczego prezentuje 

rozwijające się zjawisko dyskredytowania pracowników 

organizacji z wykorzystaniem mediów internetowych. 

Istniejąca na ten temat literatura, szczególnie wziąwszy pod 

uwagę perspektywę nauk o zarządzaniu jest zdecydowanie 

uboga, a wobec skutków jakie tak wyrażana agresja przynosi 

- nie pozwala na skuteczne jej ograniczenie. Tu Autorzy mają 

ogromną zasługę w przybliżeniu i wyjaśnieniu omawianego 

zjawiska. Z punktu widzenia metodologicznego w książce 

zaprezentowano sposób badania relacji pomiędzy atakami 

cyberdyskredytacyjnymi a pozycją konkurencyjną organizacji. 

W warstwie praktycznej - zawarte w książce propozycje 

pozwalają na wybór instrumentów oddziaływania (zmniej-

szenie lub eliminowanie) na zakres natężenia agresji, tym 

samym poprawiając dobrostan organizacji.  
Z recenzji dr hab. Alicji Miś, prof. UEK 

 

 
 

 
 
 

Fizjologia żywienia / redakcja naukowa prof. dr hab. 
n. med. Hanna Krauss ; [autorzy Zuzanna Chęcińska-
Maciejewska i inni]. - Warszawa : PZWL, 2019. 
Bielsko-Biała  cz 121 285 

  

Nowoczesny podręcznik prezentujący aktualne poglądy 

dotyczące nie tylko zagadnień ze sfery fizjologii żywienia, lecz 

także pozwalający dokładnie zapoznać się z fizjologią układu 

pokarmowego, jego funkcją oraz czynnością mechaniczną 

i hormonalną. Bardzo szczegółowo omawia podstawowe 

zagadnienia dotyczące wchłaniania i czynności trawiennej 

organizmu człowieka, a także fizjologię i czynności tkanki 

tłuszczowej. Porusza również problem, który jest obecnie 

wyzwaniem cywilizacyjnym, czyli regulację masy ciała. 

Autorzy omówili również zagadnienia związane z fizjologią 

i rolą mikrobioty. Duża część publikacji została poświęcona 

jakości żywienia w różnych okresach życia człowieka, a także 

zasadom żywienia u osób aktywnych fizycznie, sportowców 

i u dzieci w wieku rozwojowym. Ciekawym fragmentem 

książki jest przedstawienie roli nowych elementów diety, 

coraz powszechniej włączanych do codziennego menu, np. 

nasion chia, jagód goji, zielonej kawy, morwy białej, które podniesiono do rangi prozdrowotnych 

składowych pożywienia. 
Opis z okładki 

 



 
 

 

Miejsce spotkań : biblioteka jako przestrzeń społeczna : 

(na przykładzie województwa lubuskiego) / Andrzej 
Buck, Monika Simonjetz, Dawid Kotlarek. - Warszawa : 
Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne Stowarzyszenia 

Bibliotekarzy Polskich, 2019. 

Bielsko-Biała   w 121 409 

 

Budowanie kapitału społecznego nieodłącznie wiąże się ze 

środowiskową współobecnością bibliotek. Niniejsza publikacja 

dokumentuje drogi rozwoju niektórych instytucji, ujmuje 

przykłady innowacyjnych i tradycyjnych działań mających 

wpływ na kształtowanie pozytywnego wizerunku biblioteki 

w świadomości potencjalnych i rzeczywistych użytkowników. 

Autorzy odwołują się do zagadnień zorientowanych wokół 

marketingu i zarządzania, konferencji naukowych, rozmów 

z bibliotekarzami oraz najnowszych wydawnictw dotyczących 

rozszerzonej rzeczywistości, transformacji nośników tekstu, 

współczesnych tendencji w popularyzowaniu czytelnictwa 

i uczestnictwa w szeroko pojętej kulturze, warsztatów 

z książką. Przywołane formy pracy, obejmujące różne 

inicjatywy, w aspekcie społecznym tworzą nowe sytuacje komunikacyjne. Dotyczą nie tylko bibliotek 

publicznych. Na pewno warte są uwagi, a być może zainspirują innych do podobnych działań. 
 

Opis z okładki 

 
 
 
 

 
 

 
 
Na końcu języka : frazeologia i przysłowia / Anna 
Kamińska-Mieszkowska. - Warszawa : PWN, 2019. 

Bielsko-Biała  w 121 413 

 

Po co udawać Greka? Z kim warto zjeść beczkę soli? Czy 

sukienka może trącić myszką? Kiedy rak może być rybą? Co 

jest matką wynalazków? Autorka przedstawia i objaśnia 

kilkaset trudnych słów, wyrażeń, pojęć, frazeologizmów oraz 

przysłów, w które obfituje polszczyzna. Dlaczego są one 

wyjątkowe? Ponieważ w zwięzły, obrazowy i przenośny sposób 

ujmują to, co chcemy powiedzieć. Możemy w nich również 

znaleźć słowa tak stare, że ich znaczenia już nikt nie pamięta! 

Na końcu książki zamieszczone są ćwiczenia utrwalające 

poznany materiał. Publikacja jest przeznaczona dla dzieci na 

poziomie późnoprzedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz dla 

rodziców poszukujących pomocy dydaktycznych do nauki 

języka polskiego. 

 

Opis z okładki 

 

 

 

 



 

 

 

 

Podstawy demometrii / Agnieszka Rossa. - Łódź : 
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019. 

Bielsko-Biała   w 121 427 

 

Publikacja zawiera omówienie podstawowych metod i narzędzi 

demografii matematycznej (demometrii), m.in. takich jak 

współczynniki demograficzne, prawdopodobieństwo zdarzeń 

demograficznych, tablice trwania życia, metody obliczania 

(szacowania) parametrów opisu ruchu naturalnego ludności 

czy syntetyczne miary reprodukcji ludności. Jej walorem jest 

klarowna prezentacja założeń i metod analizy demograficznej. 

Omawiane zagadnienia zostały zilustrowane przykładami 

i uzupełnione ćwiczeniami do samodzielnego rozwiązania. 

Książka jest przeznaczona dla nauczycieli akademickich 

i specjalistów z zakresu demografii, a także dla studentów 

kierunków ekonomicznych oraz specjalności, których 

programy przewidują zajęcia z demografii ogólnej 

i matematycznej. 

 

Opis z okładki 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
Praca socjalna : 30 wykładów / redakcja naukowa 
Krzysztof Frysztacki. - Warszawa : PWN, 2019. 

Bielsko-Biała  cz 121 166 

 

Podręcznik powstał jako syntetyczne i kompleksowe 

wprowadzenie do najważniejszych zagadnień pracy socjalnej 

w odpowiedzi na dynamiczny rozwój tej dziedziny w Polsce 

w ciągu ostatnich lat. Książka jest studium o różnych 

funkcjach, łącząc szeroki wachlarz kwestii teoretycznych 

z wiedzą praktyczną, dzięki czemu zainteresuje nie tylko 

studentów i wykładowców, ale też osoby zaangażowane 

w działania społeczno-socjalne. Autorom udało się uchwycić 

specyficzną dwoistość pracy socjalnej, będącej z jednej strony 

polem złożonej aktywności interdyscyplinarnej, a z drugiej – 

wyraźnie wyodrębnioną, zintegrowaną dyscypliną akademicką 

oraz praktyczną profesją. Rozdziały mają indywidualny 

charakter i odzwierciedlają autorskie stanowiska, a format 

wykładów łączy ze sobą wysoki poziom kompetencji 

merytorycznych z czytelnym językiem. 

 
Opis z okładki 

 
 
 



 
  

 
 

 
Przenikanie mediów : ewolucja mediów a przemiany 
ładu społecznego / Maciej Mrozowski. - Warszawa : PWN, 
2020. 

Bielsko-Biała   w 121 432 

 

Autorski podręcznik z elementami monografii prof. Macieja 

Mrozowskiego poświęcony mediom i ewolucyjnemu przejściu 

od mediów masowych do komunikacji sieciowej. Książka 

zawiera autorski przegląd wszystkich znaczących teorii 

w zakresie medioznawstwa oraz ich usystematyzowanie. Łączy 

przeszłość z teraźniejszością. Autor dowodzi, że przejście od 

mediów analogowych do komunikacji cyfrowej nie jest 

zerwaniem ciągłości, jak mogłoby wynikać z wielu prac 

dotyczących internetu. Wprawdzie w sferze mediów (technik 

komunikacyjnych) dokonał się głęboki przeskok, ale natura 

ludzka nie zmieniła się w ciągu ostatnich kilkudziesięciu latach. 

Mamy więc do czynienia z przyspieszonym i zintensyfiko-

wanym procesem ewolucji, która stawia człowieka wobec 

nowych wyzwań, zagrożeń, szans i możliwości, ale nie zmienia 

jego natury i podstawowych potrzeb adaptacyjnych. 

Odbiorcami książki są studenci, doktoranci i młodzi pracownicy nauki, którzy w jakimś zakresie 

zajmują się mediami, internetem, komunikacją społeczną (public relations, reklama, promocja). 

  

Opis z okładki 
 

 

 
 
 

 
Sztuka projektowania tekstów : jak tworzyć treści, 
które podbiją internet / Ewa Szczepaniak. - Gliwice : Helion, 

cop. 2019. 

Bielsko-Biała   w 121 447 

 

Dobrych tekstów się nie pisze. Dobre teksty się projektuje. 

Najpierw trzeba zbudować solidną konstrukcję, a potem 

umiejętnie wypełnić ją treścią. Jeśli piszesz do internetu, w grę 

wchodzą dodatkowo wymagania Google i zwyczaje 

niecierpliwych czytelników. Jak to wszystko pogodzić? 

Przeczytaj tę książkę, a będziesz wiedział. Krok po kroku 

poprowadzi Cię ona przez narzędzia i strategie przydatne na 

każdym etapie projektowania tekstu - od przygotowań, 

poprzez tworzenie konturów, ich wypełnianie, wywoływanie 

efektów specjalnych i tworzenie efektownych form, aż po 

polerowanie całości. Na końcu znajdziesz też część poświęconą 

odkrywaniu i rozwijaniu własnych atutów pisarskich. Bo zasady 

nie są po to, żebyś je znał i stosował dla idei, ale po to, żebyś 

spośród nich wybierał te, dzięki którym mocniej zabrzmi Twój 

niepowtarzalny, przyciągający czytelników głos. 

 
Opis z okładki 

 
 



 
  

Wspomaganie rozwoju i wychowywanie małych dzieci : 
podręcznik dla rodziców, opiekunów w żłobkach 

i nauczycieli w przedszkolach : praca zbiorowa / napisana 
pod kierunkiem i przy współudziale Edyty Gruszczyk-
Kolczyńskiej. - Kraków : [Bliżej Przedszkola - CEBP 24.12 Sp. 
z o.o.], 2019. 
Bielsko-Biała   w 121 025, w 121 026, cz 121 024 

 

Publikacja ta, bazując na najnowszej wiedzy o rozwoju 

psychoruchowym i wychowaniu dzieci, rozszerza kompetencje 

rodziców, opiekunów w żłobkach i nauczycieli w przedszkolach 

o treści, które pozwolą im skutecznie i efektywnie wspierać 

małe dzieci w rozwoju. Jest to kompendium wiedzy 

zawierające przykłady, ilustracje, konkretne i praktyczne 

wskazówki działań dotyczących różnych aspektów rozwoju 

dzieci oraz możliwości jego stymulowania. Do czasu ukazania 

się tej pozycji brakowało na rynku książki w całości poświęconej wspomaganiu rozwoju 

psychoruchowego i wychowywaniu małych dzieci w żłobkach i klubach dziecięcych. W podręczniku tym 

przyjęto konwencję dwupoziomowego omawiania problemów, stosowaną we wcześniejszych książkach, 

które ukazały się w tej serii. Dzięki temu tekst zasadniczy kolejnych rozdziałów jest stosunkowo łatwy 

w studiowaniu, gdyż trudniejsze komentarze psychologiczne i pedagogiczne są przeniesione do 

przypisów ze wskazaniem publikacji, w których znajdują się informacje zawierające szersze omówienie 

analizowanych problemów. 

Opis z okładki 

 
 

 
 
 

 

Zagrożone dorastanie : wyzwania dla wychowania 
rodzinnego i profilaktyki społecznej. T. 1 / koncepcja 
i redakcja naukowa Mariusz Z. Jędrzejko, Adam Szwedzik. - 

Puławy : Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora. 
Wydawnictwo ; Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA ; 
Milanówek : Centrum profilaktyki Społecznej - Oficyna 
Wydawnicza von Velke, 2019. 

Bielsko-Biała   cz 121 019 

 

Prezentowana czytelnikom publikacja ma układ trzytomowy. 

W tomie pierwszym, mającym charakter analityczny, 

teoretyczno-praktyczny przedstawiamy uwarunkowania zmian 

mające wpływ na pojawienie się i rozwój zagrożeń okresu 

dorastania. Mówimy w nim o przewartościowaniu 

aksjologicznym, zaniku wychowania moralnego oraz wpływach 

procesów globalizacyjnych. Szczególnie wiele uwagi 

poświęcamy rodzinie, która jest nie tylko podstawowym 

ogniwem wychowawczym, ale ma kluczowe znaczenie dla 

przenoszenia w przyszłość tych wartości, które są dla naszej 

cywilizacji szczególnie cenne. 

 
Z Wprowadzenia 

 
 

 
 

 
Oprac. Wydział Informacyjno-Bibliograficzny i Czytelnia 


