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Polecamy najnowsze książki:

Cyfryzacja życia w erze Big Data : człowiek, biznes,
państwo / Jerzy Surma. - Warszawa : Wydawnictwo
Naukowe PWN, 2019.
PBW Bielsko-Biała w 121 223
Gdy korzystamy ze smartfona, serwisów społecznościowych,
poczty elektronicznej czy kart kredytowych pozostawiamy
ślady cyfrowe, które podlegają, z wykorzystaniem metod Big
Data, analizie na poziomie pojedynczego człowieka, jak
i całych społeczeństw. Ten olbrzymi zasób informacji ma
ogromny wpływ na nasze życie, prywatność, nowe modele
biznesowe przedsiębiorstw, zachowania społeczne, a finalnie
na bezpieczeństwo narodowe. [...] Książka adresowana do
wszystkich, którzy zainteresowani są rzetelnym, opartym
o naukowe badania opisem zjawiska cyfryzacji, jego
potencjału i zrozumieniem prawdopodobnych wydarzeń
w przyszłości. Szczególnie przydatna może być dla środowiska
naukowego zajmującego się konsekwencjami społecznymi
zastosowań technologii informatycznych, jak i praktyków
zainteresowanych nowymi modelami biznesowymi w erze
gospodarki cyfrowej. Jest to również nieocenione źródło
wiedzy dla studentów ekonomii, informatyki, politologii czy bezpieczeństwa narodowego.
Opis z okładki

Gawędy o operze / Jacek Marczyński. - Warszawa :
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019.
PBW Bielsko-Biała w 121 118
Gdzie narodziła się opera? Kiedy stała się muzycznym
i inscenizacyjnym widowiskiem? Jak brzmiał anielski głos
trzeciej płci? Kto zarzucił Mozartowi zbyt dużą liczbę nut?
Kiedy na operowej scenie pojawiła się nagość? Czym jest
opera we współczesnym świecie? W książce można znaleźć
odpowiedzi na te i wiele innych pytań. Autor pasjonująco
opowiada o narodzinach opery, jej historii, a przede
wszystkim o wybitnych kompozytorach i artystach, którzy
przez stulecia tworzyli ten wyjątkowy gatunek muzyczny: ich
pasji, talencie, ale też trudnościach i niespełnieniu. Sylwetki
wielkich ludzi opery ukazano na tle obyczajowo-politycznym:
wydarzeń epoki, zainteresowań publiczności, przemian
społecznych
i
estetycznych,
jak
również
ewolucji
w postrzeganiu tego, czym była i jest opera. Opowieść
uzupełniają wątki poświęcone najciekawszym współczesnym
zjawiskom i artystom operowym: reżyserom, dyrygentom,
śpiewakom.
Opis z okładki

"Kilka słów o człowieku..." : co starsi mogą przekazać
młodym na temat otaczającego ich świata / red. Maciej
Maraszkiewicz. - Gdańsk : Wydawnictwo Naukowe Katedra,
2018.
PBW Bielsko-Biała w 120 960
Niniejsza publikacja stanowi zbiór artykułów na tematy ważne
i bardzo ważne, obejmujące swoim zakresem takie nauki, jak
socjologia, psychologia, filozofia oraz pedagogika. Początkowo
artykuły miały być skierowane tylko do młodszego pokolenia,
ale w czasie ich powstawania okazało się, że mogą
zainteresować każdego potencjalnego czytelnika. Jest to
literatura obowiązkowa dla młodzieży, ale także studentów
socjologii, psychologii, pedagogiki, filozofii, nauk medycznych
i tych wszystkich osób, które interesują się otaczającym ich
światem. Świat zmienia się w sposób dynamiczny, zatem
coraz trudniejsze staje się uchwycenie go w danym
momencie. Było to nie lada wyzwanie dla autorów publikacji,
żeby skupić się na określonym, małym wycinku rzeczywistości
i go w sposób zrozumiały opisać, biorąc pod uwagę fakt, że
wszystko szybko ulega przekształceniu.
Z Wprowadzenia

Naiwność czy głębia? : [o autorach i tekstach
dziecięcych] / Zofia Adamczykowa. - Katowice : "Śląsk"
Wydawnictwo Naukowe, 2019.
PBW Bielsko-Biała w 120 972
Niniejsza
publikacja
nie
jest
ani
opracowaniem
historycznoliterackim, ani teoretycznoliterackim, choć jedne
i drugie elementy dochodzą w niej pośrednio do głosu.
Stanowi ona zbiór kilkunastu szkiców poświęconych różnym
autorom, tekstom, tematom i zjawiskom literackim,
skupionym wokół problematyki zasygnalizowanej w tytule
i rozważanej w rozdziale pierwszym, choć nie zawsze mówi
się w nich wprost o głębi i pozornej naiwności
przywoływanych tekstów dziecięcych. Spójność rozważań
wydaje się jednakże oczywista, ponieważ działania
analityczno-interpretacyjne skupione na wybranych utworach
zostały ukierunkowane w głównej mierze na wykazanie ich
walorów
uniwersalnych
(głębi)
i
cech
swoistych,
„dziecięcych” (pozornie naiwnych).
Ze Wstępu

O
czym
mówią
rzeczy?
:
świat
przedmiotów
w literaturze dziecięcej i młodzieżowej / pod redakcją
Anny Mik, Marty Niewieczerzał, Eweliny Rąbkowskiej
i Grzegorza Leszczyńskiego. - Warszawa : Wydawnictwo
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2019.
PBW Bielsko-Biała cz 121 329
Autorzy artykułów zamieszczonych w tym tomie poddali
rzetelnej i solidnej analizie i interpretacji filologicznej wiele
literackich przykładów, dokonując nie tylko ich wnikliwego
oglądu historycznoliterackiego, ale także osadzając je
w szerszych kontekstach pop-kulturowych, wykorzystując
umiejętnie współczesne metodologie badań humanistycznych.
Należy dodać, iż rozważania Autorek i Autorów artykułów – co
niezwykle cenne – zakorzenione są mocno w kontekstach
międzynarodowych. [...] W swych rozważaniach badacze
umiejętnie łączą szczegółowe filologiczne analizy utworów
literackich z szerszą perspektywą historycznoliteracką,
teoretycznoliteracką, kontekstami społeczno – kulturowymi,
filozofią, aksjologią i etyką ukazując wieloaspektowy
i wielopoziomowy,
ale
jednocześnie
–
pełny,
spójny
i syntetyczny „obraz rzeczy”, które uobecniają się w różnych tekstach kultury, lecz – ze względu na
rozmaitość funkcji, ról i przestrzeni w jakich się znajdują – „mówią” do czytelnika w różny sposób.
Opis z okładki

Ogrodoterapia : scenariusze zajęć i zabaw dla
przedszkolaków, w tym dzieci z niepełnosprawnością
sprzężoną i autyzmem / Maria Kuleczka-Raszewska. Warszawa : Difin, 2019.
PBW Bielsko-Biała w 120 975
Niniejsza publikacja to rodzaj poradnika dla osób pracujących
z dziećmi niepełnosprawnymi i autystycznymi. Inspiracją do jej
napisania była osobista fascynacja autorki przyrodą,
możliwościami wykorzystania jej walorów oraz pasja pracy
z dziećmi. Powstała w wyniku wieloletniej praktyki zawodowej,
w której autorka łączy różne metody i formy terapii, by
w optymalnym stopniu wspomagać rozwój psychofizyczny
dzieci z różnymi niepełnosprawnościami. Książka zawiera:
- program ogrodoterapii dla przedszkolaków, w tym dzieci
z niepełnosprawnością sprzężoną i autyzmem,
- przykłady scenariuszy zajęć w ogrodzie z uwzględnieniem
pór roku,
- narzędzie diagnostyczne umożliwiające ewaluację,
- teksty piosenek wykorzystanych w programie.
Do książki dołączona jest płyta CD z autorskimi piosenkami
w wersjach wokalnej i instrumentalnej.
Opis z okładki

Rak piersi w codziennej praktyce lekarza : kompendium
wiedzy / pod redakcją Joanny Kufel-Grabowskiej i Błażeja
Nowakowskiego. - Warszawa : Medical Education, 2019.
PBW Bielsko-Biała w 120 986
Do rąk Czytelników trafia cenna, starannie opracowana
i w kilku aspektach nowatorska publikacja. W dobie szybkiego
postępu dokonującego się w onkologii i wyraźnej poprawy
wyników
leczenia
raka
piersi
w
Polsce
istnieje
zapotrzebowanie na źródło dostępnych informacji dotyczących
metod i efektów terapii. Prezentowane kompendium, zgodnie
z intencją Redaktorów, spełnia to zadanie. Autorami
poszczególnych części są uznani specjaliści w określonych
dziedzinach. Szczególne znaczenie ma nie tylko dobrze
dobrane, aktualne piśmiennictwo, ale również osobiste
doświadczenie i wiedza Autorów. Autorzy płynnie prowadzą
Czytelnika przez algorytm postępowania diagnostycznoleczniczego.
Pokazują
bogactwo
możliwości
badań
obrazowych piersi, jasno wykluczają celowość rutynowego
oznaczanie stężeń markerów krążących, wskazują na
znaczenie
poradnictwa
genetycznego
i
operacji
profilaktycznych,
informują
o
testach
molekularnych.
Kwintesencję stanowi rozdział Planowanie leczenia. [...] Jest to poradnik nie tylko dla lekarzy wielu
specjalności, lecz także dla studentów i pielęgniarek.
Opis z okładki

Rodzice z niepełnosprawnością intelektualną / Remigiusz
Kijak. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, copyright
2019.
PBW Bielsko-Biała w 120 988
Rodzice z niepełnosprawnością intelektualną to książka
unikatowa, pionierska z uwagi na podjętą problematykę
i metodologię badań. Praca Autora znanego z poruszania
niewygodnych, trudnych tematów, który i tym razem
w sposób obiektywny, ale i przejmujący, wrażliwy i osobisty
porusza niezmiernie ważną i delikatną kwestię, jaką jest
rodzicielstwo
osób
niepełnosprawnych
intelektualnie.
Narratorami książki są osoby z głębszą niepełnosprawnością
intelektualną. Autor dokonał wnikliwego przeglądu dostępnej
literatury oraz przeprowadził serię wywiadów narracyjnobiograficznych, by ustalić, jak wygląda doświadczenie
rodzicielskiej codzienności przez osoby z niepełnosprawnością
intelektualną. [...] Książka powstała z myślą o: rodzicach
dzieci niepełnosprawnych, którzy stoją przed dylematem na
ile ich niepełnosprawne intelektualnie dziecko ma być
samodzielne i w jakim zakresie może realizować społeczne role (zawodowe, partnerskie czy
rodzicielskie), pracownikach pomocy społecznej, nauczycielach, pedagogach specjalnych, lekarzach,
studentach kierunków społecznych, na których realizowane są zajęcia z zakresu Disability Studies.
Opis z okładki

Społeczeństwo na zakręcie : zmiany postaw i wartości
Polaków w latach 1990-2018 / Mirosława Marody oraz
Joanna Konieczna-Sałamatin, Maja Sawicka, Sławomir
Mandes, Grażyna Kacprowicz, Krzysztof Bulkowski, Jerzy
Bartkowski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar,
2019.
PBW Bielsko-Biała w 121 290
Trzydziesta rocznica transformacji ustrojowej to znakomity
moment, by dokonać swoistego podsumowania przemian
postaw i wartości własnego społeczeństwa. Taką możliwość
stworzył
wieloletni
udział
polskiego
zespołu
w międzynarodowych badaniach europejskich systemów
wartości (European Values Study, EVS). Powtarzane co
dziewięć lat badania na reprezentatywnych próbach Polaków
oferują
unikatową
możliwość
śledzenia
przemian
zachodzących w ich świadomości. Stawiamy sobie w tej
książce zadanie systematycznej rekonstrukcji procesu
ewolucji wartości polskiego społeczeństwa.
Opis z okładki

Uważność i psychoterapia / red. Christopher K. Germer,
Ronald D. Siegel, Paul R. Fulton ; tłum. Małgorzata Cierpisz ;
przedm. do wyd. pol. Paweł Holas. - Kraków : Wydawnictwo
Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2015.
PBW Bielsko-Biała cz 121 375
Ten praktyczny podręcznik napisany przez znakomitych
znawców tematu zawiera klarowne opisy procedur, które
można stosować w pracy z pacjentami. Autorzy łączą
doświadczenie kliniczne z danymi empirycznymi i refleksją
nad zawodem terapeuty. Omawiają podstawy medytacji
uważności i psychologii buddyjskiej z uwzględnieniem
podobieństw łączących je ze współczesną teorią i praktyką
psychoterapeutyczną. [...] Książka zawiera szczegółowe opisy
nowatorskich zastosowań technik uważności w kontekście
konkretnych problemów i populacji klinicznych. Przedstawia
także problematykę terapii depresji, zaburzeń lękowych,
przewlekłego bólu, traumy i uzależnień oraz metody
stosowania zasad uważności w pracy z dziećmi. Ostatnia
część odwołuje się do historycznych korzeni tej koncepcji,
zgłębia najnowsze odkrycia w dziedzinie neurobiologii
i analizuje dziedziny łączące uważność z psychologią pozytywną.
Opis z okładki
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