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Polecamy najnowsze książki:

Biomedyczne podstawy rozwoju i edukacji / Barbara
Woynarowska, Anna Kowalewska, Zbigniew Izdebski ;
współpraca Magdalena Woynarowska. - Warszawa : PWN,
copyright 2021.
PBW Bielsko-Biała cz 122 713
Zagadnienia biomedyczne są od kilkudziesięciu lat ważnym
elementem interdyscyplinarnego kształcenia studentów
pedagogiki i kierunków nauczycielskich na różnych
wydziałach uczelni wyższych i do nich ten podręcznik jest
adresowany przede wszystkim. Może być on również
przydatny nauczycielom, pedagogom i innym osobom
pracującym z dziećmi i młodzieżą, rodzicom uczniów
i wychowanków oraz twórcom polityki edukacyjnej. Mamy
nadzieję, że przygotowaliśmy podręcznik do studiowania
i wykorzystania w przyszłej i obecnej pracy zawodowej,
a także w codziennym życiu. Chcielibyśmy, aby zawarte
w podręczniku informacje i praktyczne wskazówki pomogły
Czytelnikom lepiej poznać i zrozumieć biomedyczne kwestie
związane z funkcjonowaniem dzieci i młodzieży. Ważne jest
dla nas także, aby pozwoliły im one lepiej poznać siebie, swój organizm/ciało i jego rozwój
w poszczególnych okresach życia, skłoniły do refleksji nad własnym zdrowiem i dbałością o nie,
umożliwiły identyfikację własnych problemów zdrowotnych i poszukiwanie skutecznych sposobów ich
rozwiązania.
Źródło: https://ksiegarnia.pwn.pl

Diagnoza psychiatryczna : praktyczny podręcznik dla
klinicystów / James Morrison ; tł. Robert Andruszko ; red.
nauk. wyd. pol. Janusz Heitzman. - Kraków : Wydawnictwo
Uniwersytetu Jagiellońskiego, copyright 2012.
PBW Bielsko-Biała cz 122 718
Z dużą satysfakcją prezentuję pracę Jamesa Morrisona
Diagnoza psychiatryczna – praktyczny podręcznik dla
klinicystów (...). Autor jest przede wszystkim doskonałym
psychiatrą o ogromnym doświadczeniu klinicznym. Dla
każdego szkolącego się psychiatry ale też dla lekarza
rodzinnego, ten podręcznik psychiatrycznej diagnozy będzie
wspaniałą i wciągającą lekturą. Ogromna, bo licząca ponad
sto, liczba opisanych przypadków, prosty i osobisty język,
lekkość i swoboda narracji powodują, że zapomina się
o czysto teoretycznych aspektach.
prof. dr hab. Janusz Heitzman,
Prezes Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Źródło: https://wuj.pl

Mentalizowanie w praktyce klinicznej / Jon G. Allen,
Peter Fonagy, Anthony W. Bateman ; tł. Małgorzata
Cierpisz.
Kraków
:
Wydawnictwo
Uniwersytetu
Jagiellońskiego, cop. 2014.
PBW Bielsko-Biała cz 122 749
Nie sposób przecenić znaczenia książki Mentalizowanie
w praktyce klinicznej autorstwa znakomitych badaczy
i klinicystów Jona G. Allena, Petera Fonagya i Anthony'ego
Batemana. Zapoznaje nas ona z koncepcją mentalizowania,
która wyjaśnia istotne zjawiska zachodzące w procesie
rozwoju psychicznego człowieka, będąc pomostem
pomiędzy teoriami psychoanalitycznymi, badaniami nad
rozwojem małego dziecka i danymi wniesionymi przez
neuronaukę. Co więcej, pokazuje ona, iż mentalizowanie
jest rdzeniem skutecznych oddziaływań terapeutycznych
niezależnie od tego, czy dokonuje się ono w ramach
podejścia
psychoanalitycznego,
poznawczego,
interpersonalnego, czy systemowego, niezależnie od tego,
czy pracujemy z dziećmi, osobami dorosłymi, rodzinami, czy
też parami. To odniesienie teorii i badań do praktyki
klinicznej terapeuty jest szczególnie wartościową i inspirującą częścią pracy.
dr hab. Barbara Józefik
Źródło: https://wuj.pl

Profilaktyka uzależnienia od hazardu oparta na
dowodach naukowych / Justyna Kusztal, Małgorzata
Piasecka, Aleksandra Nastazjak. - Kraków : Wydawnictwo
Uniwersytetu Jagiellońskiego ; [Warszawa] : Krajowe Biuro
do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, 2021.
PBW Bielsko-Biała w 122 845
Książka składa się z dwóch części. Pierwsza jest poświęcona
definiowaniu i diagnozowaniu zaburzeń uprawiania hazardu,
mechanizmom wyjaśniającym zaburzenia i zachowaniom
współwystępującym. Część druga publikacji to opis
koncepcji metodologicznej oraz analiza i synteza
zgromadzonego materiału badawczego. Tym, co wydaje się
istotne dla adresatów niniejszej publikacji, są wnioski
z opracowanych analiz i wyprowadzone na ich podstawie
implikacje dla praktyki profilaktycznej oraz metodologii
badań naukowych w obszarze zapobiegania uzależnieniu od
hazardu
w
okresach
rozwojowych
człowieka.
Zidentyfikowane czynniki ryzyka uzależnienia od hazardu
stanowią mapę pojęciową i narzędzie diagnostyczne
w pracy z klientem, a rekomendacje dla tworzenia
programów
profilaktyki
mogą
być
konkretnymi
wskazaniami dla ich twórców i realizatorów.
Źródło: https://wuj.pl

Rodzina
wobec
seksualności
z niepełnosprawnością
intelektualną
Pieńkowska. - Warszawa : Difin, 2021.
PBW Bielsko-Biała w 122 585

/

dziecka
Elżbieta

Książka
porusza
temat
seksualności
osób
z niepełnosprawnością
intelektualną
z
perspektywy
uwarunkowań rodzinnych. Każdy system rodzinny tworzy
zróżnicowany treściowo i strukturalnie klimat kształtujący
oddziaływania rodziców wobec rozwoju seksualnego
własnego dziecka. Niepełnosprawność dziecka wprowadza
do rodziny wiele różnorodnych stresorów na poziomie
indywidualnym i systemowym, co sprawia, że seksualność
własnego dziecka staje się tematem bardzo trudnym,
wymagającym, a przez to niejednokrotnie zaniedbywanym
i negowanym, po prostu zgubionym. Celem podjętych
w publikacji rozważań było poszukiwanie kierunków
wsparcia dla systemu rodzinnego będącego źródłem
niewykorzystanych zasobów dla seksualności dziecka
z niepełnosprawnością – systemu często potrzebującego
zindywidualizowanego wsparcia społecznego.
Źródło: https://ksiegarnia.difin.pl

Rozwój osoby : ryzyko i adaptacja od narodzin do
dorosłości / L. Alan Sroufe, Byron Egeland, Elizabeth A.
Carlson, W. Andrew Collins ; tłumaczenie: Robert
Andruszko ; [redaktor naukowy dr n. med. Iwona
Makowska]. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu
Jagiellońskiego, copyright 2021.
PBW Bielsko-Biała w 122 587
Proces kształtowania się osobowości intryguje badaczy
rozwoju,
klinicystów
oraz
psychologów.
Jest
to
najważniejsze i najbardziej skomplikowane zagadnienie
w psychologii,
wymaga
bowiem
uwzględnienia
niezliczonych czynników równocześnie, a także ich wpływu
na jednostkę w ciągu wielu lat. Zespół doświadczonych
naukowców z Uniwersytetu w Minnesocie podjął próbę
odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób człowiek staje się
taką, a nie inną osobą. Niniejsza książka to podsumowanie
przełomowego badania, w którym wzięło udział 180 dzieci
obserwowanych przez 30 lat, od narodzin do wieku
dorosłego. Dzięki wieloletniej pracy otrzymano spójny,
złożony obraz rozwoju człowieka, ustalono, jaka jest natura
rozwoju, a także wskazano jego ogólne trendy. Autorzy
objaśniają zarówno zastosowaną metodologię, jak i konsekwencje projektu dla postrzegania procesu
kształtowania osobowości.
Źródło: https://wuj.pl

Transdiagnostyczna
terapia
poznawczobehawioralna zaburzeń emocjonalnych : poradnik /
David H. Barlow, Shannon Sauer-Zavala, Todd J. Farchione,
Heather Murray Latin, Kristen K. Ellard, Jacqueline R. Bullis,
Kate H. Bentley, Hannah T. Boettcher, Clair CassielloRobbins ; przekład: Agnieszka Pałynyczko-Ćwiklińska ;
[redakcja naukowa: Agnieszka Popiel]. - Sopot : GWP,
2021.
PBW Bielsko-Biała w 122 551
Program terapeutyczny opisany w niniejszej książce jest
przeznaczony
dla
osób
dotkniętych
zaburzeniami
emocjonalnymi, takimi jak zaburzenie paniczne, fobia
społeczna, zaburzenie lękowe uogólnione, zaburzenie
stresowe pourazowe, zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne
oraz depresja. Pomaga lepiej zrozumieć odczuwane emocje
i rozpoznać działania podejmowane w reakcji na nie.
Zmierza do zmiany nawyków związanych z regulacją
emocji, aby zmniejszyć intensywność i częstotliwość
narzucających
się,
przytłaczających
doświadczeń
emocjonalnych. Uczy, że emocje – nawet te trudne
i niewygodne – pełnią ważną funkcję, dlatego tak istotna jest ich akceptacja, pozwalająca zapanować
nad odruchową reakcją, aby reagować skuteczniej.
Źródło: https://www.gwp.pl

Ulepszanie poznawcze człowieka : perspektywa
filozoficzna / redakcja Piotr Duchliński, Grzegorz Hołub. Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum
w Krakowie, 2021.
PBW Bielsko-Biała w 122 776
Wraz z postępującymi możliwościami ingerencji w organizm
człowieka, mającymi na celu zarówno naprawianie błędów
natury, jak i ulepszanie organizmu, zaczęła intensywnie się
rozwijać medycyna estetyczna. O ile błędy natury nie budzą
wątpliwości co do konieczności ich naprawiania, o tyle jej
polepszanie jest już dyskusyjne. Ten obszar działalności
dotyczy zmian natury fizycznej. W książce podjęto
problematykę drugiego rodzaju ingerencji – ulepszania, i to
kognitywnego. Jak się wydaje, jest to działanie znacznie
bardziej niebezpieczne, bo nie dotyczy zmian chorobowych,
czyli naprawiania błędów natury, a ulepszania i tak sprawnie
funkcjonującego umysłu. Przy czym, to ulepszanie może
być dokonywane przy użyciu wybranych wzmacniaczy
naturalnych bądź farmakologii lub zaawansowanych
technologii. I to te ostatnie budzą bardzo dużo poważnych
dyskusji i krytycznych uwag.
Z recenzji prof. dr hab. Anny Latawiec

W klinczu ze światem : o twórczości Leopolda
Tyrmanda / Marcel Woźniak. - Kraków : Instytut
Literatury, 2022.
PBW Bielsko-Biała w 122 843
Niniejsze opracowanie pozwala poznać prawdziwego
Leopolda
Tyrmanda:
genialnego
obserwatora
rzeczywistości,
zręcznego
reportera
i
zdolnego
powieściopisarza, a przy tym wszystkim – człowieka
głęboko zanurzonego w kulturze i jej wielu strumieniach,
zawsze idącego pod prąd. Człowieka szukającego istoty
w życiowym detalu. […] Opowieść o Tyrmandzie i jego
literaturze podejmuje wiele tematów kluczowych dla
minionego
stulecia,
mówi
więc
między
innymi
o: odrodzeniu Polski po zaborach, dwudziestoleciu
międzywojennym, drugiej wojnie światowej, Zagładzie
Żydów, konspiracji wojennej, masowych migracjach,
komunizmie, polskiej sztuce, zimnej wojnie, kulturze
popularnej, modzie, muzyce i sporcie, kontrkulturze, walce
o wolność w czasach PRL. W tej historii pojawią się Józef
Stalin i Ronald Reagan; Tadeusz Konwicki i Jarosław
Iwaszkiewicz. Opowieść rozgrywać się będzie w Warszawie i Nowym Jorku, na obozowych pryczach
i w willi Rockefellerów. Tyrmand to wielowymiarowy, niezwykle barwny twórca, którego historia
i dzieła wciąż nie zostały w pełni zgłębione.
Źródło: https://sklep.instytutliteratury.eu

Zarządzanie zasobami ludzkimi : koncepcje, praktyki,
wyzwania / Aleksy Pocztowski. - Warszawa : Polskie
Wydawnictwo Ekonomiczne, 2018.
PBW Bielsko-Biała w 122 784
Zarządzanie zasobami ludzkimi, jako dziedzina badań oraz
wdrożeń
praktycznych
rozwiązań
dotyczących
funkcjonowania ludzi w organizacji i na rynku pracy, jest
związane z wieloma wyzwaniami, które determinują jego
obecny i przyszły rozwój. W książce autor przedstawia
problematykę zarządzania zasobami ludzkimi całościowo,
łącząc jego teoretyczne i praktyczne aspekty oraz
podkreślając znaczenie kontekstu w rozwijaniu teorii
i doskonaleniu praktyki w tej dziedzinie zarządzania.
Książka jest przeznaczona dla: osób prowadzących badania
w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, studentów
ekonomii, zarządzania, socjologii na wyższych uczelniach
różnych typów, słuchaczy w szkołach zarządzania,
uczestników kursów dla menedżerów, kadry zarządzającej,
pracowników i innych praktyków HR.
Źródło: https://www.pwe.com.pl
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