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Polecamy najnowsze książki:

Aktywizacja
młodzieży
w
warunkach
zmiennej
rzeczywistości społeczno-kulturalnej / redakcja naukowa
Agnieszka Cybal-Michalska, Katarzyna Segiet, Klaudia Węc. Poznań : UAM Wydawnictwo Naukowe, 2021.
PBW Bielsko-Biała cz 122 556
Zachodzące
zmiany
w
obszarze
życia
społecznego,
kulturowego, gospodarczego i politycznego, które z jednej
strony wyzwoliła transformacja ustrojowa, z drugiej zaś strony
spotęgowało
przyspieszenie
przemian
cywilizacyjnych
obserwowane w ostatnich dekadach w wymiarze globalnym,
w znaczący sposób wpłynęły na sytuację i w następstwie na
aktywność oraz zaangażowanie młodzieży. W tej konwencji
w tomie przedstawiono teksty dotyczące diagnozy warunków
i sił
społecznych
środowiska,
zagrożeń
i
czynników
sprzyjających rozwojowi oraz aktywności młodzieży i potrzeb
racjonalizacji działań związanych ze zmianą w otoczeniu
jednostki. Na wybranych przykładach zaprezentowano
zagadnienia związane z aktywnością polskiej młodzieży, jej
uwarunkowaniami, postawami moralnymi oraz zagrożeniami,
na jakie jest obecnie narażona. Tak wszechstronne podejście do problemu odzwierciedla obszary
zainteresowań pedagogów.
Źródło: https://press.amu.edu.pl

Diagnostyka edukacyjna / Bolesław Niemierko. - Wydanie
drugie rozszerzone. - Warszawa : PWN, 2021.
PBW Bielsko-Biała cz 122 560
Po 14 latach od pierwszego wydania oddajemy w ręce
Czytelników zaktualizowane wydanie podręcznika Diagnostyka
edukacyjna. Drugie wydanie podręcznika pogłębia podstawy
psychologiczne diagnostyki edukacyjnej, poszerza i aktualizuje
jej tematykę i literaturę, wprowadza Czytelnika w zagadnienia,
które współcześnie zyskują na znaczeniu. Publikacja zawiera
dwa nowe rozdziały oraz 60 ćwiczeń rozsianych – dla
zaktywizowania Czytelnika – po całej książce. Autor
podręcznika wyodrębnił trzy główne bloki tematyczne
dotyczące diagnozy osiągnięć uczniów oraz systemów
edukacyjnych: Przedmiot diagnozy, Metody diagnostyczne,
Wyniki diagnozy. Podręcznik jest przeznaczony dla tych
nauczycieli i pedagogów, którzy będą ponosić odpowiedzialność
za emocjonalny i poznawczy rozwój uczniów oraz za działalność
różnego rodzaju placówek edukacyjnych. Chciałbym, by
sięgnęli też po tę książkę czynni nauczyciele i doradcy,
dyrektorzy szkół oraz pracownicy komisji egzaminacyjnych i nadzoru pedagogicznego.
Opis z okładki

Podstawy pielęgniarstwa psychiatrycznego / redakcja
naukowa Ewa Wilczek-Rużyczka. - Wydanie 2. uaktualnione
i rozszerzone. - Warszawa : PZWL Wydawnictwo Lekarskie,
2019.
PBW Bielsko-Biała w 122 351
Kompendium
wiedzy
z
zakresu
pielęgniarstwa
psychiatrycznego. W przystępny sposób omówiono zarówno
zagadnienia ogólne: etyczne, prawne aspekty opieki nad
pacjentem psychicznie chorym, modele relacji międzyludzkich,
a także szczegółowe praktyczne, jak opieka nad osobami
chorymi, stosowanie różnych metod leczenia – od
biologicznych,
poprzez
psychoterapię
kreatywną,
do
postępowania rehabilitacyjnego.
Publikacja przydatna będzie w kształceniu zawodowym, a także
może być wykorzystana w codziennej praktyce pielęgniarskiej.
Źródło: https://pzwl.pl

Podziemne dziennikarstwo : funkcjonowanie głównych
pism
informacyjnych
podziemnej
"Solidarności"
w Warszawie w latach 1981-1989 / Jan Olaszek ; Instytut
Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu. - Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej
- Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu,
2018.
PBW Bielsko-Biała w 122 485
Książka pokazuje historię siedmiu podziemnych pism
informacyjno-publicystycznych wychodzących w Warszawie
w latach 1981–1989: „CDN – Głosu Wolnego Robotnika”,
„KOS-a”, „Przeglądu Wiadomości Agencyjnych”, „Tygodnika
Mazowsze”, „Tygodnika Wojennego”, „Wiadomości” i „Woli”.
Autor analizuje ich dzieje z różnych perspektyw; opisuje
funkcjonowanie podziemnych redakcji, konspiracyjne systemy
druku i kolportażu, politykę informacyjną poszczególnych pism,
prowadzone na ich łamach dyskusje publicystyczne, działania
aparatu bezpieczeństwa skierowane przeciwko ich twórcom
oraz środowisko podziemnych dziennikarzy, drukarzy,
kolporterów i ich współpracowników.
Źródło: https://ipn.gov.pl

Przestępstwa popełniane przez wypowiedź / Anna
Demenko. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2021.
PBW Bielsko-Biała w 122 356
Monografia jest pierwszym w polskiej nauce prawa karnego
opracowaniem poruszającym problem czynów zabronionych,
które mogą być realizowane jedynie przez wypowiedź,
rozumianą jako wszelkiego rodzaju celowa ekspresja.
Usystematyzowanie
tematyki
karalności
zachowań
ekspresyjnych
jest
istotne
zarówno
z
perspektywy
dogmatycznej, jak i praktycznej, w szczególności w kontekście
prawno-karnej kwalifikacji zachowań podejmowanych za
pośrednictwem Internetu, które co do zasady mają charakter
„słowa"
a
nie
zachowań
psychofizycznych.
Autorka
kompleksowo rozważa problem wypowiedzi jako czynności
sprawczej/wykonawczej, charakterystyki takiej czynności oraz
konsekwencji
z
owej
charakterystyki
wynikających.
W szczególności przedstawia właściwy model wykładni
wypowiedzi oraz zasady przypisywania sprawcy czynu
popełnionego przez wypowiedź.
Opis z okładki

Psychologia emocji pokolenia Digital Natives / Barbara
Gawda, Kalina Kosacka, Paulina Banaszkiewicz. - Lublin :
Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2020.
PBW Bielsko-Biała w 122 192
Zapowiadana książka podnosi ważne zagadnienie z zakresu
psychologii emocji. Ukazuje z perspektywy różnych kohort
pokoleniowych zagadnienie istotne z punktu widzenia
zrozumienia psychiki człowieka. Ukazuje bogactwo wiedzy ludzi
na temat emocji, wielość ich indywidualnych skojarzeń oraz
odniesień do rzeczywistości. Jako swoiste kompendium wiedzy
traktować
należy
prezentowane
w
książce
ujęcia
doświadczania/doświadczenia emocji w teoriach klasycznych,
w modelach fenomenologicznych, w modelach funkcjonalnych,
w modelach konstruktywistycznych, w komponentowych
modelach emocji czy obliczeniowych modelach emocji…
Niezwykle cenne są podsumowania stanowisk teoretycznych
w literaturze, dokonywane przez Autorki monografii.
Z recenzji prof. dr hab. Barbary Bokus

Socjoterapia młodzieży : studium psychologicznopedagogiczne / Barbara Jankowiak, Emilia Soroko. Warszawa : PWN, 2021.
PBW Bielsko-Biała cz 122 590
Książka Socjoterapia młodzieży. Studium psychologicznopedagogiczne to kompendium wiedzy na temat tej formy
pomocy
psychologiczno-pedagogicznej
skierowanej
do
młodzieży z grup ryzyka. Autorki rozumieją socjoterapię jako
grupową pomoc polegającą na intencjonalnym uruchamianiu
czynników pomocowych, które występują między członkami
grupy, w relacji z socjoterapeutą i w procesie grupowym. Celem
tego oddziaływania jest uaktywnienie potencjału rozwojowego,
zapobieganie kształtowaniu się zaburzeń i problemów
zdrowotnych oraz zmiana trajektorii rozwoju i wzmocnienie
mechanizmów zdrowia i/lub osłabienie patomechanizmu
utrzymującego problemy psychospołeczne.
Opis z okładki

Turystyka wśród form czasu wolnego młodzieży szkolnej
Pokolenia Z / Agata Niemczyk, Renata Seweryn, Katarzyna
Klimek. - Warszawa : Difin, 2020.
PBW Bielsko-Biała cz 122 597
Integralną częścią życia każdego człowieka jest czas wolny. Jest
on niezbędny do wypoczynku, relaksu, odreagowania stresów,
aby organizm mógł wydajnie funkcjonować. W tym kontekście
nie da się zaprzeczyć, że czas wolny pełni pozytywną rolę w
życiu jednostki. Sposób wykorzystania czasu wolnego jest
zjawiskiem podlegającym ciągłym zmianom m.in. pod wpływem
zmian społecznych, rozwijającej się technologii czy większej
dostępności do różnych form aktywności, w tym turystyki za
sprawą wielu udogodnień, jak np. łatwego transportu (tanie linie
lotnicze) czy łatwego zakwaterowania (poprzez zjawisko
współdzielenia). Przedmiotem badań w niniejszej monografii są
formy zagospodarowania czasu wolnego młodzieży szkolnej
pokolenia Z.
Źródło: https://ksiegarnia.difin.pl

Wiedza, gust, kompetencje : kultura literacka, teatralna,
czytelnicza i cyfrowa we współczesnej bibliotece (na
przykładzie województwa lubuskiego) / Andrzej Buck,
Monika Simonjetz, Dawid Kotlarek. - Warszawa : Wydawnictwo
Naukowe i Edukacyjne Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich,
2020.
PBW Bielsko-Biała w 122 387
Kształtowanie kultury literackiej, teatralnej, czytelniczej
i cyfrowej jest jednocześnie
rozwijaniem kompetencji.
Powodzenie w tym obszarze zależne jest jednak od wiedzy
i współpracy pośredników inicjacji czytelniczej, teatralnej
i cyfrowej. Przykłady przytoczone w niniejszej publikacji
odwołują się do form i metod pracy z użytkownikiem. Wskazują
potrzebę łączenia pracy bibliotecznej z innymi elementami
oddziaływania społecznego. Wiedza, gust i kompetencje to
składowe efektywnego porozumienia i komunikowania się
z odbiorcami różnego typu przekazów, poprzez które biblioteki
zaspokajają
potrzeby
w
zakresie
edukacji,
doznań
emocjonalnych i rozrywki, a przede wszystkim kształcą
umiejętność rozumienia i mądrego przetwarzania tekstów kultury.
Opis z okładki

Zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne : terapia ekspozycji
i powstrzymywania reakcji : podręcznik terapeuty / Edna
B. Foa, Elna Yadin, Tracey K. Lichner ; przekład Sylwia Pikiel. Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2020.
PBW Bielsko-Biała w 122 162
Doskonały przewodnik dla klinicystów pracujących z osobami
cierpiącymi
na
zaburzenie
obsesyjno-kompulsyjne,
prezentujący program terapii ekspozycji i powstrzymania reakcji
oparty na teoretycznych i praktycznych zasadach terapii
poznawczo-behawioralnej.
Autorki,
po
wprowadzeniu
teoretycznym oraz przedstawieniu tła historycznego i wyników
przeprowadzonych
badań
potwierdzających
skuteczność
opisywanej metody, szczegółowo wyjaśniają, jak planować
i prowadzić terapię. Prezentują pełen opis
programu
składającego się z pięciu głównych komponentów: ekspozycji in
vivo , ekspozycji wyobrażeniowych, technik powstrzymania
reakcji, przetwarzania i wizyt domowych, z których każdy został
zilustrowany licznymi przykładami. Podczas sesji pacjent
poddawany
jest
działaniu
bodźców
(realnych
lub
wyobrażonych), które wywołują u niego natrętne myśli i kompulsje. Ekspozycje są stopniowane w taki
sposób, aby z czasem uświadomił sobie, że to, czego się obawia, wcale nie musi się wydarzyć, jeśli nie
ucieknie się do podejmowanych dotąd rytuałów.
Opis z okładki
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