
Polecamy najnowsze książki: 
 
 
 
 

Dziesięć rzeczy, o których chciałoby ci powiedzieć dziecko 
z autyzmem / Ellen Notbohm ; przekład Marzena Szymańska-
Błotnicka. - Wyd. 1 w nowej ed. - Kraków : Wydawnictwo 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2017. 
Bielsko-Biała  w 119 624 

Milówka   w 14 740 

Skoczów  w 15 993 

 

 

Pełna przenikliwych spostrzeżeń, współczucia i humoru, 

ponadczasowa książka opisująca „dziesięć rzeczy”, które 

pomagają zrozumieć – nie zdefiniować – dzieci z autyzmem. 

W odróżnieniu od innych publikacji na temat autyzmu pozwala 

spojrzeć na świat oczami dziecka, usłyszeć jego głos, który 

w narastającej wokół autyzmu wrzawie często bywa niesłyszalny. 

Ta publikacja powinna stać się obowiązkową lekturą wszystkich 

rodziców, krewnych, pracowników społecznych, nauczycieli oraz 

terapeutów dzieci z autyzmem. 

 
            Opis z okładki 

 
 
 
 
 
 
 

Efektywna komunikacja z osobami ze spektrum autyzmu : 
35 wskazówek dla specjalistów / Paddy-Joe Moran ; [przekład 
Marlena Trusiewicz]. - Gdańsk : Grupa Wydawnicza Harmonia - 
Harmonia Universalis, 2017. 
Bielsko-Biała  w 119 524 

Bielsko-Biała  w 119 625 

Bielsko-Biała  w 119 750 

 

 

Efektywna komunikacja z osobami ze spektrum autyzmu to zbiór 

praktycznych porad dla specjalistów, przede wszystkim 

terapeutów i lekarzy. Autor dzieli się własnymi doświadczeniami 

oraz odczuciami: opisuje, co sprawiło mu trudność podczas 

terapii, wskazuje, jakie sformułowania mogą być źle odbierane 

przez osoby z ASD, a także podpowiada rozwiązania, dzięki 

którym komunikacja może stać się skuteczniejsza i pełna 

szacunku. 

 
 Opis z okładki 

 



 
 

Uczenie dzieci z autyzmem prowadzenia konwersacji : 
metoda skryptów i ich wycofywania / Lynn E. McClannahan, 
Patricia J. Krantz ; [tł. Anna Lubomirska]. - Gdańsk : Instytut 
Wspomagania Rozwoju Dziecka, 2016.  
Bielsko-Biała  w 118 852 

Milówka  w 14 724 

Żywiec   w 60 446 

 

Wiele dzieci i dorosłych z autyzmem ma trudności z komunikacją, 

zwłaszcza z rozpoczynaniem i prowadzeniem rozmów. 

Prezentowana książka jest pierwszą pozycją opisującą, w jaki 

sposób dzięki metodzie skryptów i ich wycofania można 

dostarczyć dzieciom i dorosłym z autyzmem przewidywalnej 

i jasnej struktury, która pomoże im w prowadzeniu rozmów. 

Na początku nauki dzieci odtwarzają nagrane słowa lub frazy, 

aby w ten sposób rozpocząć rozmowę. Dalsze postępy 

umożliwiają im spontaniczne rozmowy z rówieśnikami lub 

dorosłymi. Książka zawiera wiele opisów przypadków, wykresów, 

zdjęć, które krok po kroku pokazują, w jaki sposób nauczyć 

osobę z autyzmem umiejętności rozmowy. 

 
          Opis z okładki  

 
 
 
 

 
Kategorie (nie)obecne w edukacji / redakcja: Agnieszka 
Domagała-Kręcioch, Bożena Majerek. - Kraków : Oficyna 
Wydawnicza "Impuls", 2017. 
Bielsko-Biała  cz 119 535 

 

Celem niniejszego opracowania jest szeroko rozumiana refleksja 

nad kategoriami (nie)obecnymi w obszarze współczesnej 

edukacji. Staje się ona szczególnie istotna w kontekście 

permanentnych reform w systemie oświaty, które choć 

wprowadzają wiele deklarowanych zmian, to nadal pozostają na 

poziomie strukturalnym, tzn. dotyczą zewnętrznych aspektów 

szkoły. […] Tam, gdzie osoby zaangażowane w edukację 

(nauczyciele, rodzice, uczniowie) czują, że należy podejmować 

nowe inicjatywy i działania, tam zmienia się ludzka świadomość 

i więcej uwagi poświęca się m.in. zaniedbanym kategoriom, co 

pozwala na wychodzenie poza ramy obowiązującego 

paradygmatu. Zaproponowane przez Autorów opracowania 

i analizy wpisują się w ten kierunek. 
 

Opis: Oficyna Wydawnicza "Impuls" 

 

 



 
 

 
Mediacje obligatoryjne / red. nauk. Katarzyna Antolak-

Szymanski - Warszawa : Difin 2017. 

 

Bielsko-Biała  cz 119 493 

 

W książce przedstawiono różne aspekty mediacji obligatoryjnych 

z perspektywy prawniczej, psychologicznej, socjologiczno-

kulturowej, międzynarodowej. Mediacje wzbudzają coraz większe 

zainteresowanie w Polsce i Europie, ale są jednocześnie 

w niewielkim stopniu wykorzystywane w celu rozwiązywania 

konfliktów. Publikacja, jako interdyscyplinarne opracowanie 

przedstawicieli polskiej i zagranicznej myśli w zakresie 

problematyki mediacji obligatoryjnych, ma na celu zmianę tego 

stanu. Wskazuje, jak duże są możliwości korzystania z tej metody 

rozwiązywania sporów w życiu społecznym i praktyce 

sądowniczej. 

 
Opis z okładki 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Przemoc rodzinna : aspekty psychologiczne, pedagogiczne 
i prawne / redakcja naukowa Agnieszka Lewicka-Zelent. - 
Warszawa : Difin, 2017. 
 
Bielsko-Biała   w  119 433 
Skoczów   w  16 052 
 
W monografii zostały przedstawione różnorodne aspekty pracy 
pomagaczy w sytuacji przemocy w rodzinie. Przedstawiono je 
z perspektywy pracownika socjalnego, pedagoga, prawnika, 
kuratora sądowego, mediatora sądowego, policjanta, pracownika 
służby więziennej, psychologa, terapeuty, członka zespołu 
interdyscyplinarnego, księdza. Ważne jest wskazanie barier 
w pracy pomagaczy i możliwości współpracy, aby zwiększyć 
efektywność wspomagania rodzin. 
 
 
 
Opis z okładki 

 
 

 
 



 

Psychologia starzenia się i strategie dobrego życia / 

Aleksandra Błachnio, Karolina Kuryś-Szyncel, Emilia Martynowicz, 

Aldona Molesztak. - Warszawa : Difin, 2017.  

Bielsko-Biała  w 119 434 

 

Starość i starzenie się społeczeństw staje się stopniowo coraz 

lepiej rozpoznanym problemem. Wyzwaniem pozostaje 

zdiagnozowanie, na ile starość można uczynić produktem i to 

rentownym. Autorki określają zakres, w jakim seniorzy wpisują 

się w najnowsze strategie marketingowe na rynku, w jakim 

zakresie ich zasoby stają się doceniane na rynku pracy 

(międzygeneracyjny mentoring) i jak oni sami rewolucjonizują 

technologię (telesenior). Bezsprzecznym atutem książki jest 

wpisanie się w najnowsze trendy badań społecznych dotykające 

aktualnych rewolucji w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi 

znakierowaniem na mentoring międzygeneracyjny oraz żywo 

dyskutowaną dehumanizację medycyny w kierunku teleusług jako 

sposobów na redukcję kosztów starzenia się globalnego 

społeczeństwa. 

 
          Opis z okładki 

 
 
 
 
 
 
 
 

Rozwijanie mądrości w praktyce edukacyjnej : scenariusze 

zajęć w przedszkolu i szkole podstawowej / Elżbieta Płóciennik. - 

Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016. 

Bielsko-Biała  w 118 369,  w 119 437 

Żywiec   w 60 917 

 

Kolejna publikacja w ramach serii „Edukacja dla Mądrości”, 

inspirowanej koncepcją i dokonaniami Roberta J. Sternberga 

(Teaching for Wisdom) – praktyczny poradnik metodyczny dla 

nauczycieli, wychowawców i pedagogów, pracujących w różnych 

instytucjach oświatowych, dla konsultantów i doradców 

metodycznych, a także rodziców. Zawiera wprowadzenie 

teoretyczne oraz przykłady sytuacji edukacyjnych, służących 

rozwijaniu inteligencji analitycznej, twórczej, praktycznej, 

refleksyjności, myślenia dialogicznego i dialektycznego oraz 

propozycje konkretnych ćwiczeń. Czytelnik znajdzie również 

zestaw scenariuszy zajęć do pracy z dziećmi w przedszkolu 

i szkole podstawowej. Poradnik uzupełniają gotowe do 

powielenia karty pracy. 

  
            Opis z okładki 



 
Teoria i metodyka sportu : przewodnik po zagadnieniu dla 

trenerów, nauczycieli i studentów / Justyna Lenik, Stanisław 

Cieszkowski. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu 

Rzeszowskiego, 2017. 

 

Bielsko-Biała  cz 119 298 

Bielsko-Biała  w 119 613 

Skoczów  w 16 024 

 

Przekazywany do rąk Czytelników przewodnik przeznaczony jest 

nie tylko dla studentów kierunku wychowanie fizyczne, ale 

również dla instruktorów i trenerów prowadzących szkolenie na 

różnych etapach kariery sportowej oraz nauczycieli wychowania 

fizycznego. Stanowi syntezę informacji niezbędnych do 

prowadzenia zajęć treningowych w klubach i organizacjach 

sportowych. Prezentuje usystematyzowane wiadomości 

o poszczególnych elementach procesu treningowego. 

 
Opis z okładki 

 
 
 
 
 

W trosce o potrzeby dziecka : pedagogiczne przesłania 

Barbary Czeredreckiej / redakcja naukowa Beata Gumienny. - 

Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017.  

Bielsko-Biała  cz 119 300 

Cieszyn  w  28 793 

Żywiec  w  61 293 

 

Publikacja stanowi oryginalne i ciekawe wspomnienie 

fundamentalnych dla profesor Barbary Czeredreckiej obszarów 

jej ludzkiego istnienia i funkcjonowania w różnych rolach: 

zawodowych i prywatnych. Przygotowana książka jest więc 

zbiorem refleksji o „drodze życiowej” ważnej osoby 

w środowisku akademickim, znanego w Polsce pedagoga 

społecznego opiekuńczego, a także naukową analizą 

współczesnej rzeczywistości widzianej oczyma (…) 

współpracowników Profesor oraz kolejnych pokoleń (…). 

Potrzeby dziecka w dorobku Profesor Barbary Czeredreckiej 

zajmują istotne miejsce, stąd też wspaniale koresponduje z tym 

kręgiem zagadnień tytuł całej pracy, jej struktura i poszczególne 

artykuły. (…) 

 
Opis z okładki Z recenzji wydawniczej dr hab. Grażyny Gajewskiej, prof. UZ 
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