
MAJ 2022 
Polecamy najnowsze książki: 

 
 

 

 

 

Biomedyczne podstawy rozwoju dziecka : dla 
studentów pedagogiki, opiekunów w żłobku 
i nauczycieli wychowania przedszkolnego / Marta 
Wiśniewska, Magdalena Plandowska, Anna Mikler-
Chwastek. - Warszawa : Difin, 2021. 

PBW Bielsko-Biała   w 122 558 

 

Podręcznik został napisany z myślą o studentach 

i nauczycielach, którzy powinni posiadać podstawową 

wiedzę dotyczącą biologicznego rozwoju człowieka oraz 

jego funkcjonowania w społeczeństwie. Przedstawiony 

podręcznik skupia uwagę na wiedzy o rozwoju dziecka 

w wieku 0-6 lat (albo inaczej od urodzenia do ukończenia 

6. roku życia), bazując na najnowszych odkryciach 

naukowych dotyczących biomedycznych podstaw rozwoju. 

Wiedza ta jest niezbędna do organizacji procesu 

wspomagania rozwoju, wychowania, edukacji i terapii 

najmłodszych. 

 
Źródło: https://ksiegarnia.difin.pl 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Edukacja i pokój / Maria Montessori ; przekład Olga Siara 
; przedmowa i redakcja naukowa polskiego wydania Sylwia 

Camarda. - Warszawa : PWN, 2021. 
PBW Bielsko-Biała   w 122 565 
 

Tak jak doświadczenie pracy z dziećmi zainspirowało Marię 

Montessori do odkrycia praw ludzkiego rozwoju, tak 

problem wojny sprawił, że zaangażowała się w żarliwe 

poszukiwania nowych prawd o człowieku. W książce 

Edukacja i pokój zgromadzono piętnaście porywających 

wykładów, które Maria Montessori wygłosiła w latach 

1932−1939. Dotyczą one możliwości zaistnienia trwałego 

pokoju między ludźmi oraz doniosłej roli, jaką w tym 

procesie ma do odegrania edukacja. Wkład Marii Montessori 

w myśl społeczną, polityczną, naukową i religijną został 

doceniony w 1949 i 1950 roku, kiedy liczne organizacje 

i instytucje zgłosiły jej kandydaturę do Pokojowej Nagrody 

Nobla. 
Źródło: https://ksiegarnia.pwn.pl 

 

 
 



 

 
 
 

Kalendarz Beskidzki 2022 : historie z tej ziemi / 
[redaktor Jan Picheta]. - Bielsko-Biała : Towarzystwo 
Przyjaciół Bielska-Białej i Podbeskidzia, 2021. 

PBW Bielsko-Biała  cz 122 804 

 

Kolejna edycja kultowego rocznika pod redakcją Jana 

Pichety. W kalendarzu na rok 2022 zamieszczono, oprócz 

kalendarium, teksty autorów, którzy wywodzą się 

z regionu, lub też w jakikolwiek sposób związali swój los 

z Bielskiem-Białą, Podbeskidziem albo Śląskiem 

Cieszyńskim. Jak zwykle w publikacji znalazło się sporo 

historii rodzinnych, opowieści z II wojny światowej, 

wywiadów, wspomnień o znanych mieszkańcach 

regionu, artystach, sportowcach. W obecnej edycji nie 

zabrakło również odniesień do współczesności 

i wydarzeń, którymi żyliśmy w roku 2021. 

 

Źródło: https://ksiegarniaklimczok.pl/ 

 

 

 

 

 

 

 

Neuronauka w psychoterapeutycznym procesie 
zmiany / John B. Arden ; tłumaczenie Anna Alochno-Janas. 
- Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
2017. 

PBW Bielsko-Biała   cz 122 754 

 

Neuronauka jest jedną z nielicznych dyscyplin naukowych, 

która integruje różne nurty i szkoły terapeutyczne. Wiedza 

na temat funkcjonowania sieci neuronowych i zależności 

między zdrowiem psychicznym a strukturą mózgu to przy 

tym niezastąpiony sojusznik w przełamywaniu obaw 

pacjentów przed psychoterapią. Wprowadzenie elementów 

neuronauki do pracy z klientami ułatwia wytłumaczenie im, 

skąd się biorą ich odczucia, jaki jest bezpośredni związek 

między pracą mózgu, a ich konkretnymi problemami oraz 

jak wpływa na nich proces terapeutyczny.  Wykorzystanie 

w praktyce sugestii zawartych w książce ułatwiają 

wyróżnione graficznie ramki z poradami dla pacjentów 

i krótkie opisy badań z zakresu neuronauki ilustrujące 

omawiane zagadnienia. Neuronauka w psycho-

terapeutycznym procesie zmiany to doskonała pozycja do 

zastosowania w codziennej praktyce przez wszystkich klinicystów i psychoterapeutów. 

Źródło: https://wuj.pl 

 

 
 



Nowe podejście do starzenia się w Unii Europejskiej : 
przykład rozwiązań polskich / Agata Rusek. - Warszawa 
: Dom Wydawniczy ELIPSA, 2021. 

PBW Bielsko-Biała   w 122 610 

 

Prognozy jednoznacznie wskazują, że wszystkie 

społeczeństwa Europy się starzeją, a do 2060 r. polskie 

społeczeństwo będzie jednym z najstarszych w Unii 

Europejskiej. Przedmiotem badania niniejszej pracy jest 

więc sposób, w jaki Unia Europejska uwzględnia 

konsekwencje aktualnych tendencji demograficznych oraz 

jakie znajduje to odzwierciedlenie na poziomie narodowym 

i regionalnym. Bazując na opracowanym przez siebie 

modelu nowego podejścia do starzenia się, autorka bada, 

w jaki sposób jego wyznaczniki znajdują odzwierciedlenie 

w polskiej rzeczywistości. Wykazuje jednocześnie szereg 

cech specyficznych tej adaptacji, co pozwala jej włączyć się 

w toczony dyskurs naukowy dotyczący m.in. Europejskiego 

Modelu Społecznego. Prezentuje też własną propozycję 

kwestionariusza obecności nowego podejścia do starzenia 

się, jako narzędzia służącego weryfikacji jakości zarządzania wiekiem zarówno na poziomie 

administracji publicznej, jak i w sektorze prywatnym. 
Źródło: https://elipsa.pl 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Od prywatnego do publicznego : zwierzenie 
tradycyjne i zwierzenie w sieci / Anna Dąbkowska. - 
Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2019. 
PBW Bielsko-Biała w 122 680 

 

Celem pracy jest opis cech strukturalnych 

(kompozycyjnych), treściowych, stylistycznych oraz 

pragmatycznych właściwych zwierzeniu ujmowanemu jako 

gatunek mowy. W związku z obserwowanymi dziś 

kulturowo-komunikacyjnymi przemianami, polegającymi 

na wyzbywaniu się prywatności, a przynajmniej na 

poszerzaniu (nawet w stosunku do XX wieku) zakresu 

dzielenia się nią, zwierzenie (odnoszące się właśnie do sfery 

prywatnej) podlega zauważalnym transformacjom. 

Przeprowadzona w pracy analiza ma więc również 

prowadzić do odpowiedzi na pytanie, czy zwierzenie w sieci 

to tylko alternacyjna odmiana gatunkowa, którą jednak 

można traktować jako – możliwy ze względu na nowe 

medium – wariant wzorca kanonicznego, rodzaj 

modyfikacji zwierzenia tradycyjnego, znanego polszczyźnie 

i polskiej kulturze od dawna, czy może jednak stanowi gatunek osobny – wtórny, jak na przykład    

e-mail w stosunku do listu tradycyjnego. 
Źródło: https://elipsa.pl 

 

 
 



 

Perspektywa cyklu i biegu życia w polityce społecznej 
/ Barbara Szatur-Jaworska, Barbara Rysz-Kowalczyk, Janina 
Petelczyc ; Wydział Nauk Politycznych i Studiów 
Międzynarodowych. Uniwersytet Warszawski. - Warszawa : 
Dom Wydawniczy Elipsa, 2021. 

PBW Bielsko-Biała   w 122 760 

 

W książce autorki  przedstawiają, między innymi, 

propozycję porządku terminologicznego dotyczącego pojęć 

„cykl życia” i „bieg życia”. W ich bowiem ocenie są one 

zarówno w języku potocznym, jak i w publikacjach 

naukowych stosowane w sposób dowolny, dość 

przypadkowy i nie zawsze dogłębnie przemyślany.  Pomimo 

że w dorobku nauk społecznych można znaleźć wiele 

publikacji dotyczących relacji między zagadnieniami biegu 

lub cyklu życia a polityką (polityką publiczną, polityką 

społeczną), istnieje, zdaniem autorek, potrzeba dokonania 

systematycznej analizy specyfiki każdej z tych dwóch 

kategorii w nauce o polityce społecznej. Celem autorek jest 

zarówno ukazanie zalet i ograniczeń obu omawianych 

podejść badawczych, jak i usytuowanie ich w szerszym kontekście teorii polityki społecznej. 

 
Źródło: https://elipsa.pl 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
Twórczość - teatr - zmiana w resocjalizacji nieletnich 
/ Aleksandra Pyrzyk-Kuta. - Toruń : Wydawnictwo Adam 
Marszałek, 2021. 
 
PBW Bielsko-Biała   w 122 857 

 

 

Książka wpisuje się w nurt bardzo aktualnych tendencji 

polskiego systemu penitencjarnego, upatrujących 

doskonalenie tego systemu w twórczej resocjalizacji. 

Z powyższych względów już na wstępie należy powiedzieć, 

że podjęcie się trudu przeprowadzenia badań związanych 

z twórczym oddziaływaniem teatru na zachowania 

nieletnich (...) należy uznać za bardzo słuszne i celowe. 

Praca stanowi bardzo wartościowe studium wiedzy 

z zakresu zjawiska teatralizacji wśród nieletnich.  

 

Z recenzji prof. dr hab. Elżbiety Łuczak 
 
 

 
 
 
 



 
Uniwersytet (w) sieci : studia przypadków / Krzysztof 

Szewior. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Aspra-JR, 
2021. 

PBW Bielsko-Biała  cz 122 778 

 

1.Podstawowym zadaniem uniwersytetu jest 

przekazywanie wiedzy „o długim okresie przydatności” oraz 

uzdalnianie studiujących do stawiania pytań i zajmowania 

się wyzwaniami przyszłości. 2. Żaden uniwersytet nie może 

być wyłącznie research university ani teaching university, 

gdyż wówczas żaden z nich nie może być exzellente 

Hochschule (doskonałą uczelnią). Szkoła wyższa 

nieprowadząca badań naukowych w krótkim czasie 

przeradza się w jednostkę dydaktyczną, która reprodukuje 

przestarzałą wiedzę i nie może generować innowacyjnych 

impulsów dla gospodarki i społeczeństwa. Aktualne wyniki 

badań współkształtują dydaktykę optymalnie skrojoną na 

potrzeby społeczno-gospodarcze i innowacyjność […] 

3. Uczelnie – każda na swój sposób – odwzorowują 

wartości, funkcje i model organizacji zarówno 

społeczeństwa, jak i gospodarki. Są instytucją społeczną 

i gospodarującą. W tej kompatybilności dostrzegają warunek efektywności i synergii działań. Widać 

spełnienie misji i odpowiedzialności za człowieka, społeczeństwo i przyrodę. Pojmując siebie jako 

wspólnotę wszystkich pracowników i pokoleń, szczególną uwagę przypisują osobom młodym i ich 

stosunkowo wczesnej niezależności badawczej i dydaktycznej. Podstawową wartością jest jedność 

oraz doskonałość w nauczaniu i badaniach. 

Źródło: http://www.aspra.pl 

 

 
 

 
 

 
Współdziałanie w realizacji zadań oświatowych / 
redakcja Krzysztof Gawroński, Janusz Barszczewski, 
Małgorzata Dutka-Mucha, Beata Zajda. - Warszawa : 
Wolters Kluwer, 2021. 

PBW Bielsko-Biała  cz 122 784 

 

Publikacja przeznaczona jest dla dyrektorów szkół 

i placówek oświatowych, nauczycieli i pracowników 

samorządowych pracujących w sektorach oświatowych. 

W książce autorzy wskazali różne sposoby współdziałania 

między podobnymi jednostkami oświatowymi, jak również 

między jednostką oświatową i organami prowadzącymi oraz 

nadzorującymi. Zaprezentowano analizę prawa 

oświatowego, planowania budżetowego, zagadnień relacji 

interpersonalnych i kompetencji społecznych. 

Przedstawiono także sposoby wspomagania 

instytucjonalnego pracy szkół i placówek oświatowych, 

a także tworzenia innowacyjnej polityki oświatowej dla 

uczniów i nauczycieli. 
Opis z okładki 
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