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Polecamy najnowsze książki:

Agresywny pacjent : metody i techniki postępowania /
Jakub Lickiewicz. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL,
2017.
PBW Bielsko-Biała w 122 070
Pierwsza na rynku wydawniczym publikacja uwzględniająca
zarówno aspekt psychologiczny, prawny, jak i problematykę
fizycznego radzenia sobie z agresywnym pacjentem. Czytelnik
znajdzie w niej wskazówki dotyczące zachowania wobec
pacjenta agresywnego werbalnie, a także propozycje
postępowania po incydencie agresywnym. W książce
przedstawiono techniki i zasady, które są proste do nauczenia
i jak najmniej uciążliwe dla pacjenta, wobec którego mogą być
zastosowane. Publikacja adresowana do pielęgniarek,
ratowników
medycznych,
położnych,
fizjoterapeutów
i lekarzy, a także osób wykonujących inne zawody medyczne.
Może być także przydatna dla studentów kierunków
medycznych na różnych poziomach kształcenia.
Opis z okładki

Design thinking : inspiracje dla dydaktyki / Zofia Okraj.
- Warszawa : Difin, 2020.
PBW Bielsko-Biała w 122 074
Design thinking jest podejściem inspirującym i przydatnym nie
tylko we wzornictwie i biznesie, ale także – co pokazuje
niniejsza publikacja – również w edukacji, gdzie możliwe jest
jego wieloaspektowe zastosowanie zarówno w całości, jako
procesu projektowania rozwiązań lub częściowo, przez
wykorzystanie różnych technik i narzędzi, za pomocą których
można rozwijać w uczniach/studentach empatię, kreatywność,
a także zdolność do innowacyjnego współdziałania w zespole.
W książce Czytelnik znajdzie inspiracje teoretyczne dotyczące
design thinking, obejmujące opis: istoty i celów tego
podejścia, jego fazy, zasady, a także efekty w kontekście
wiedzy o twórczości. Ważną część publikacji stanowią
przydatne dla nauczycieli inspiracje metodyczne zawierające
opisy technik i narzędzi związanych z design thinking wraz
z przykładami ich zastosowania w procesie kształcenia oraz
analizą uwarunkowań tego procesu. Treści teoretyczne
dopełniają inspirujące egzemplifikacje twórczej pracy
dydaktycznej z wykorzystaniem design thinking realizowane przez nauczycieli na wszystkich szczeblach
kształcenia: w szkole podstawowej, średniej i wyższej.
Opis z okładki

Długoterminowa psychoterapia psychodynamiczna :
wprowadzenie / Glen O. Gabbard ; tł. Witold Turopolski. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. - cop.
2011.
PBW Bielsko-Biała cz 122 112
Długoterminowa
psychoterapia
psychodynamiczna.
Wprowadzenie,
autorstwa
znanego
amerykańskiego
psychoterapeuty Glena 0. Gabbarda, przedstawia podstawowe
zasady tej fundamentalnej metody terapeutycznej oraz
praktyczne wskazówki dotyczące jej stosowania. Niniejsze
wydanie zawiera rozbudowaną prezentację zagadnień
teoretycznych, technicznych i klinicznych psychoterapii
psychodynamicznej. Badania publikowane w najważniejszych
czasopismach naukowych z dziedziny psychiatrii i psychologii
potwierdziły skuteczność psychoterapii psychodynamicznej
i pokazały, że może ona poprawić jakość życia pacjentów.
Nowe pokolenie psychoterapeutów powinno zatem wnikliwie
poznać i zrozumieć główne koncepcje i cele tej teorii, zasady
oceny
stanu
pacjenta,
jej
wskazania,
diagnozy
psychodynamiczne oraz interwencje. Przykłady kliniczne
ilustrują najczęstsze problemy, jakie można spotkać w psychiatrii, psychologii i opiece społecznej,
a także sprawdzone rozwiązania będące wynikiem wielu lat doświadczeń klinicznych.
Opis z okładki

Internet rzeczy / Marcin Sikorski ; redakcja naukowa Adam
Roman. - Warszawa : PWN, 2020.
PBW Bielsko-Biała cz 122 082
Real IT World to cykl publikacji przygotowanych przez
specjalistów dla specjalistów, omawiający aktualne i ważne
zagadnienia, hot tematy, nowe trendy, praktyczne case study,
najważniejsze problemy i innowacje w świecie IT. Jest to
odpowiedź na szybko zmieniający się rynek. Każdy numer
tworzony jest przez wybitnych ekspertów-praktyków, którzy
szybko reagują na te zmiany i dzielą się swoją wiedzą oraz
doświadczeniem. Poruszane są najważniejsze tematy
z obszaru bezpieczeństwa, testowania, programowania, data
science oraz te związane z nowymi technologiami. Pierwszy
numer autorstwa Marcina Sikorskiego i pod redakcją naukową
Adama Romana, skierowany do wszystkich pasjonatów
nowych technologii, poświęcony jest najważniejszym
zagadnieniom związanym z Internetem Rzeczy (IoT). Jest to
najbardziej gorący temat IT od ostatnich kilku lat, który w Polsce nabiera coraz większego tempa.
Opis z okładki

Kompetencje XXI wieku : kreatywność, komunikacja,
krytyczne myślenie, kooperacja / Jérémy Lamri ;
[tłumaczenie: Agnieszka Zręda]. - Warszawa : Wolters Kluwer,
2021.
PBW Bielsko-Biała cz 122 118
Autor w ciekawy sposób prezentuje pełną złożoność zjawisk,
które obecnie zachodzą w coraz bardziej zautomatyzowanym
świecie biznesu: zmian gospodarczych, technologicznych
i społecznych, oraz podpowiada, jakie działania można podjąć,
aby za tymi zmianami nadążyć i odnaleźć się w nieustannie
ewoluującej rzeczywistości. Kluczową rolę Jérémy Lamri
przypisuje kształtowaniu nowych kompetencji. Umiejętności,
które gwarantują sukces zawodowy w XXI w., różnią się
znacznie od tych, które były pożądane jeszcze niedawno.
Podczas gdy profesjonaliści XX w. stosowali tzw. kompetencje
rutynowe, ostatnie dwie dekady pokazały, że wzrosło
zapotrzebowanie na umiejętności interakcji i analizy.
Pracodawcy cenią obecnie osoby potrafiące się uczyć
i adaptować do nowych ról w organizacji, kreatywne
i wykazujące inicjatywę. W obliczu szybkości i różnorodności informacji, aby osiągać ponadprzeciętne
rezultaty, powinniśmy nauczyć się efektywnej komunikacji oraz sprawnej pracy zespołowej. Autor
nakreśla kierunek działania, który ułatwi zarówno pracownikom, jak i pracodawcom sprostać
wyzwaniom XXI wieku.
Opis z okładki

Kryminalistyka czyli O współczesnych metodach
dowodzenia przestępstw / Ewa Gruza, Mieczysław Goc,
Jarosław Moszczyński. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2020.
PBW Bielsko-Biała cz 122 084
Publikacja kompleksowo omawia współczesne zastosowanie
oraz możliwości taktyki i techniki kryminalistycznej, a także
kierunki ich rozwoju. Jest napisana jasnym, komunikatywnym
językiem, zaś przedstawiane rozważania teoretyczne poparto
przykładami z praktyki, wzbogaconymi o liczne schematy
i barwne ilustracje. Autorzy – uznani przedstawiciele nauki
kryminalistyki, będący jednocześnie biegłymi i ekspertami
w swoich dziedzinach – uwzględniają najnowsze osiągnięcia
naukowe, w tym nowe metody badań śladów wdrożone do
praktyki kryminalistycznej i nowe kierunki wykorzystania
kryminalistyki (audyt śledczy czy legal compliance).
Opracowanie szczegółowo przedstawia m.in.: metody
przesłuchania oraz kryteria oceny wiarygodności zeznań
i wyjaśnień, aktualne możliwości badań kryminalistycznych
śladów i dowodów rzeczowych, postępowanie na miejscu
przestępstwa (zabezpieczanie śladów kryminalistycznych, pobieranie materiału porównawczego do
badań), oględziny oraz metody ujawniania i zabezpieczania śladów.
Opis z okładki

Książka w życiu seniorów na początku XXI wieku /
Renata Aleksandrowicz. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe
i Edukacyjne SBP ; [Wrocław] : współpraca wydawnicza
Instytutu
Informacji
Naukowej
i
Bibliotekoznawstwa
Uniwersytetu Wrocławskiego, 2020.
PBW Bielsko-Biała w 122 121
Książka dr Renaty Aleksandrowicz stanowi ważny wkład do
badań współczesnego czytelnictwa, dotyczy bowiem upodobań
lekturowych seniorów, grupy dotychczas pomijanej w refleksji
naukowej. Odwołuje się do obrazu aktywnej starości,
stanowiącego przeciwwagę dla stereotypu osoby starszej
biernej i wyizolowanej społecznie. Przedmiotem badań Autorki
są wielkomiejscy seniorzy, jako odbiorcy książek i uczestnicy
kultury, co ma uzasadnienie zarówno w kontekście przemian
demograficznych, jak i indywidualnego wymiaru życia osób
w podeszłym wieku. Badaczka kreśli obraz obecnych
zachowań lekturowych ostatniego pokolenia dorastającego
w dzieciństwie bez konkurencji środków masowego przekazu,
przeżywającego wiek średni bez mediów elektronicznych,
za to wychowanego w atencji dla słowa drukowanego i przez
całe życie odwołującego się do sacrum książki. Lekturowe przeżycia, emocje i refleksje tej generacji
tworzą jedyną w swoim rodzaju panoramę czytelniczych doświadczeń.
Opis z okładki

Myślenie krytyczne w edukacji : metodyka kształcenia
w szkole podstawowej / Iwona Czaja-Chudyba. - Łódź :
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020.
PBW Bielsko-Biała w 122 041
W publikacji podjęto zagadnienie myślenia krytycznego
pojmowanego jako proces, w którym uczniowie zdobywają
wiedzę i umiejętności, jak mądrze postępować i dokonywać
uzasadnionych wyborów. Współcześnie zalew informacji
medialnej wymusza kształcenie podejścia krytycznego, aby
nie stracić rozeznania w świecie i móc obronić się przed
przeciążeniem informacyjnym. Autorka zakłada, że możliwe,
a nawet konieczne jest przenoszenie filozoficznych dociekań
na temat myślenia krytycznego na podstawowe, codzienne
kompetencje, w które wyposażamy każde dziecko. Propozycje
metodyczne, zawierające ćwiczenia i projekty, przeznaczone
są do edukacji w zakresie szkoły podstawowej. Dla edukacji
wczesnoszkolnej (klasy 1–3) zaprezentowano ćwiczenia
mające na celu zaszczepić dzieciom nawyk uważności,
zadawania pytań i intelektualnej odwagi – umiejętności
niezbędne w kształceniu krytycznego myślenia. Natomiast do uczniów klas 4–8 skierowano kilkanaście
projektów kształtujących samodzielne myślenie, poszukiwanie, badanie, sprawdzanie, wybieranie,
ocenianie, rozwiązywanie problemów, podejmowanie decyzji i tworzenie.
Z recenzji prof. dr. hab. Stanisława Dylaka

Otyłość wieku rozwojowego / redakcja naukowa prof. dr
hab. n. med. Anna Noczyńska, dr n. med. Agnieszka
Zubkiewicz-Kucharska. - Warszawa : PZWL, 2020.
PBW Bielsko-Biała cz 122 092
Otyłość wieku rozwojowego to pierwsza część nowej serii
Praktyka Pediatry. Monografia poświęcona jest zagadnieniu
nadwagi i otyłości u dzieci. Książka jest opracowaniem
przygotowanym przez wybitnych specjalistów mających na co
dzień pod opieką dzieci z nadmierna masą ciała. Publikacja
w sposób kompleksowy ujmuje ten problem. Znalazła się
w niej tematyka związana z budową i fizjologią tkanki
tłuszczowej, przyczynami powstania otyłości, powikłaniami
i algorytmem
postępowania
diagnostycznego.
Szeroko
opisano zagadnienia metaboliczne, omówiono florę bakteryjną
u osób otyłych i terapię farmakologiczną. Autorzy opisali
zasady zdrowego żywienia i znaczenia wysiłku fizycznego. Nie
zabrakło również rozdziałów związanych z chirurgią
bariatryczną i psychologią. Książka oparta jest zarówno na
najnowszych badaniach naukowych, jak i na bogatym
doświadczeniu klinicznym Autorów.
Opis z okładki

Zdolności a porażka szkolna : jaką rolę odgrywa
osobowość? / Mateusz Referda. - Toruń : Wydawnictwo
Adam Marszałek, 2019.
PBW Bielsko-Biała w 122 105

Choć sposób myślenia autora nawiązuje do klasycznych ujęć
znanych
psychologom,
reprezentujących
psychologię
różnicową oraz edukacyjną, to sam wybór tematu i sposób
jego ujęcia są autorskie, oryginalne, sensowne. Autor wybrał
temat istotny poznawczo i praktycznie, plasując go w mniej
znanym planie dotychczasowych studiów psychologicznych.
Odnosząc się do programu badań, akcentuje jego poprawność
oraz
rozmach
koncepcyjny
i
realizacyjny.
Autor
udokumentował „co i jak działa” między umysłem ucznia
a porażką ponoszoną w szkole, wykraczającą poza
niepowodzenia w nauce.
Z recenzji prof. dr hab. Marii Ledzińskiej
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