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Bielska linia książęcego rodu Sułkowskich (1786-1918) / 
Grzegorz Madej ; Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej. - 
Bielsko-Biała : Muzeum Historyczne, 2018. 
Bielsko-Biała   w 119 929,  cz 120 208 
 
Tematem niniejszej książki są usytuowane na tle wydarzeń 
europejskich dzieje bielskiej linii książęcego rodu Sułkowskich, od 
uznawanego za twórcę śląskiej gałęzi Franciszka do jego 
prawnuków, żyjących w początkach XX wieku. Książka 
wzbogacona jest licznymi zdjęciami, fotokopiami dokumentów, 
mapkami oraz drzewem genealogicznym rodziny. Blisko 450 
stron z ilustracjami dotąd nieznanych lub zapomnianych historii 
bielskiego książęcego rodu Sułkowskich, które wypełniają istotną 
lukę w dziejach Bielska. To kompendium, które powinno znaleźć 
się na półce każdego, kto interesuje się lokalną historią. 

 
Opis ze Wstępu 

 
 
 
 
 
 

 

 

Bliska historia : o badaniach historii lokalnej i regionalnej / pod 
redakcją Przemysława Wiszewskiego. - Warszawa : 
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018. 
Bielsko-Biała   cz 120 275 

 
Bliska historia pod redakcją naukową prof. Przemysława 
Wiszewskiego z Uniwersytetu Wrocławskiego to zbiorowa praca 
na temat metod, stanu i perspektyw badań oraz popularyzacji 
historii lokalnej i regionalnej. Schyłek ubiegłego wieku przyniósł 
wzrost zainteresowania perspektywą lokalną w życiu 
społecznym. Mimo dominacji w przestrzeni publicznej historii 
narodowej historie lokalne mają bardzo istotne znaczenie dla 
tworzenia tożsamości grup i jednostek. Książka opowiada 
o metodach i praktyce badań regionalnych i lokalnych oraz o ich 
oddziaływaniu społecznym. Zwraca uwagę na ogromny potencjał 
tej „bliskiej historii”. Lektura obowiązkowa dla osób, które 
zajmują się historią lokalną i regionalną, badają ją 
i popularyzują. Ważna także dla zainteresowanych szeroko 
rozumianym warsztatem historyka, ponieważ zachęca do 

krytycznego spojrzenia na przewagę perspektywy narodowej w dyskursie historycznym. Pisana przez 
grono specjalistów z różnych ośrodków, nie tylko akademickich. Są wśród nich historycy, archeolodzy, 
etnolodzy i członkowie stowarzyszeń, którzy dzielą się ciekawymi przykładami swoich działań.  
 

Opis: Wydawnictwo Naukowe PWN 

 

 



 
 

 
CyberPlemiona : analiza zachowań użytkowników Facebooka 
w trakcie kampanii parlamentarnej / Paweł Matuszewski. - 
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018. 
Bielsko-Biała   w 120 280 

 

W najnowszej książce Paweł Matuszewski przygląda się ostatnim 
wyborom parlamentarnym w Polsce oraz sposobowi prowadzenia 
kampanii na Facebooku. Na podstawie klasycznych oraz 
współczesnych teorii badań społecznych socjolog stara się 
uchwycić nowe zjawiska zachodzące w Internecie między 
wyborcami, politykami i partiami. By tego dokonać, 
wykorzystuje konstrukt cyberplemion – wyizolowanych 
wspólnot, istniejących wyłącznie w świecie cyfrowym, między 
którymi zachodzą najróżniejsze relacje: od rzadko spotykanych 
i ściśle uwarunkowanych migracji do znacznie 
powszechniejszych otwartych konfliktów i sporów. 
Cyberplemiona to jedna z pierwszych książek w Polsce, która 
Facebooka traktuje jako obszar badawczy, a za przedmiot badań 
obiera sobie aktywność potencjalnych wyborców i zwolenników 

konkretnych partii politycznych. Opierając się na dokładnych analizach wykonanych przy pomocy 
autorskich narzędzi, Matuszewski opisuje m.in. zjawisko polaryzacji przekonań, której źródłem są 
określone sposoby zdobywania informacji oraz reakcje społeczne innych użytkowników. 
 

Opis: Wydawnictwo Naukowe PWN 
 

 
 
 
 
 
 

Książka w życiu człowieka : w poszukiwaniu (u)traconej 
wartości / redakcja naukowa Katarzyna Segiet, Kamila Słupska. 
- Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza, 2017. 
Bielsko-Biała  cz 120 397 

 

Monografia wieloautorska pod redakcją Katarzyny Segiet 
i Kamili Słupskiej poświęcona jest książce i czytelnictwu. 
Problematyka ta w szerokim nurcie pedagogicznych rozważań 
i poszukiwań nie należy dzisiaj do zbyt często podejmowanych. 
Poza źródłowym w tym wypadku obszarem pedagogiki 
bibliotecznej coraz bardziej „schodzi” ona niejako na plan 
dalszy. Szczególnie jest to widoczne w dobie mediów 
elektronicznych. Stąd podjęcie tego zagadnienia jest dzisiaj tak 
ważne, aktualne, a nawet pilne, i zasługuje na szczególne 
uznanie. Dużą zasługą redaktorów monografii jest przywołanie 
ważnej w tym zakresie, a dzisiaj zapomnianej tradycji 
pedagogiki społecznej. To bowiem na jej gruncie źródłowo 
podejmowano zagadnienie książki i czytelnictwa jako ważnego 
wymiaru wychowania społecznego, rozwijano także koncepcje 

sposobów i kierunków kształcenia w tym zakresie. 
 

Opis z okładki Z recenzji wydawniczej prof. dra hab. Mariusza Cichosza 

 
 



 
 
Nie ma róży bez kolców : ćwiczenia ortograficzne dla 
cudzoziemców : poziom średnio zaawansowany B1, B2 / Ewa 
Lipińska ; [tł. na jęz. ang. Jeffrey Lugowe, tł. na jęz. niem. Jan 
Szurmant, tł. na język ros. Sergìj Tûpa]. - Wyd. 2, popr. i 
uzup. - Kraków ; Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac 
Naukowych Universitas, cop. 2014. 
Bielsko-Biała  w 120 405 

 

Nie ma róży bez kolców to ćwiczenia ortograficzne dla 
obcokrajowców uczących się języka polskiego jako obcego na 
poziomie średnio zaawansowanym B1 i B2. Mogą one stanowić 
również pomoc w pracy z młodzieżą szkolną w kraju i za 
granicą. Zawierają 11 zagadnień ortograficznych z bogatym 
zestawem różnorodnych ćwiczeń oraz dyktanda pogrupowane 
w trzy zestawy: opracowane teksty fabularyzowane, krótkie 
teksty prasowe oraz fragmenty wierszy. Mimo że w Nie ma 

róży bez kolców znajduje się klucz do ćwiczeń oraz dyktand, 
podręcznik jest przeznaczony do pracy z nauczycielem. 
Opracowanie graficzne ma ułatwić zapamiętywanie reguł, 
poszczególne ikonki wyznaczają stałe miejsca różnych części: 

na początku każdego zagadnienia pojawia się rysunek róży, w środku - kaktusa, jeżyk otwiera część 
praktyczną, a kasztany kończą lekcję. Niniejszy zbiór ćwiczeń stanowi pomoc w przygotowaniach do 
egzaminów biegłości z języka polskiego jako obcego. 
 

Opis z okładki 

  

 
 
 
 
 
 

 
Odruchy, uczenie się i zachowanie : okno do umysłu dziecka 
: nieinwazyjne podejście do rozwiązywania problemów 
związanych z uczeniem się i zachowaniem / Sally Goddard 
Blythe ; tłumaczenie Tomasz Śliwowski ; redakcja naukowa 
polskiego wydania Maria Matuszkiewicz. - Warszawa : 
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018. 
Bielsko-Biała cz 120 366 

 

Rodzice są zazwyczaj pierwszymi osobami, które dostrzegają, 
że ich dziecko doświadcza trudności rozwojowych. Często nie 
wiedzą dokładnie, na czym polega problem, ale czują, że ich 
dziecko czymś się różni od pozostałych. Jeśli objawy nie są 
poważne, trudności te są często ignorowane, a rodzice 
informowani, że „dziecko z tego wyrośnie”. Choć jest oczywiście 
prawdą, że wiele dzieci wyrasta ze swych wczesnych 
problemów, warto wiedzieć, że rozwój ruchowy dziecka na 
początkowych etapach życia ma wpływ na zachowanie 

i osiągnięcia szkolne w późniejszym dzieciństwie. Jeżeli niedojrzałość neuromotoryczna będzie się 
utrzymywać, istnieje ryzyko, że dziecko będzie doświadczać specyficznych trudności w nauce 
i zaburzeń zachowania na różnych etapach swojego życia. 
 

Opis z okładki 

 
 
 



 

 
Pedagogika i profilaktyka społeczna : nowe wyzwania, 
konteksty, problemy / redakcja naukowa Mariusz Z. Jędrzejko, 
Adam Szwedzik. - Milanówek : Centrum Profilaktyki Społecznej - 
Oficyna Wydawnicza von Velke ; Warszawa : Oficyna 
Wydawnicza ASPRA (ASPRA-JR F.H.U.), 2018.  
Bielsko-Biała  cz 120 323  

 
Pierwsza z serii publikacji odnosząca się do kluczowych zadań 
pedagogiki i profilaktyki społecznej w obliczu rosnących wyzwań 
wychowawczych. Publikacja przygotowana przez praktyków, 
osoby z dużym doświadczeniem w diagnozie dzieci 
z zaburzeniami oraz praktyce realizacji programów 
profilaktycznych. Opracowanie zawiera m.in. : problematykę 
szans i zagrożeń (cyberagresja, cyberpedofilia, patostrem, 
sexsting, cyberzaburzenia) w świecie pełnym przekazów 
i urządzeń cyfrowych, wyjaśnienie pułapek ponowoczesnych 
modeli wychowawczych i społecznych; analizę zagrożeń 
narkotykowych (marihuana), nadużywania leków; analizę 
wpływu pracoholizmu rodziców na sytuację dzieci. 

 
Opis: Centrum Profilaktyki Społecznej 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Terapia zajęciowa osób z niepełnosprawnością 
intelektualną / redakcja naukowa Edyta Janus ; [autorzy 
Aneta Bac, Edyta Janus, Agnieszka Smrokowska-Reichmann, 
Agnieszka Żychowicz, Paweł Żychowicz]. - Wydanie I. - 
Warszawa : PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2018. 
Bielsko-Biała  cz 120 179 
 
Niepełnosprawność intelektualna jest fenomenem niezwykle 
złożonym. Dotyka nie tylko daną osobę, lecz wpływa także na 
sposób funkcjonowania jej bliskich oraz szeroko rozumiane 
środowisko społeczne. Niepełnosprawności intelektualnej nie 
można cofnąć, można jednak skutecznie wspierać osoby nią 
dotknięte. Zadanie to podejmują i powinni podejmować m.in. 
terapeuci zajęciowi. Podręcznik opracowany przez 
doświadczonych praktyków i zarazem nauczycieli akademickich 
jest pierwszym opracowaniem w języku polskim poruszającym 
w sposób kompleksowy problematykę terapii zajęciowej osób 
z niepełnosprawnością intelektualną. […] Książka powstała 
przede wszystkim z myślą o studentach kierunku terapia 
zajęciowa. Będzie również pomocna dla aktywnych zawodowo 

terapeutów zajęciowych, fizjoterapeutów, psychologów i pedagogów. Powinna także zainteresować 
innych specjalistów pracujących z osobami z niepełnosprawnością intelektualną oraz opiekunów tych 
osób i ich bliskich. 

Opis z okładki 

 
 



 
Uzależnienia 2.0 : dlaczego tak trudno się oprzeć nowym 
technologiom / Adam Alter ; tłumaczenie Aleksander Gomola. - 
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2018. 
Bielsko-Biała  w 120 374 

 

Żyjemy w epoce uzależnień.  Obsesyjnie sprawdzamy, czy 
pojawiła się nowa wiadomość w naszej skrzynce mailowej, nowy 
wpis na Facebooku albo polubienie na Instagramie. Godzinami 
oglądamy kolejne odcinki seriali i filmiki na YouTubie. Ale przede 
wszystkim, średnio przez trzy godziny każdego dnia wpatrujemy 
się w ekrany naszych smartfonów. Prawie połowa z nas nie 
wyobraża sobie bez nich życia, a dzieci wychowane w świetle 
ekranów mają kłopoty z budowaniem więzi z rówieśnikami 
w świecie rzeczywistym. Adam Alter przekonuje, że 
w odpowiednich okolicznościach każdy z nas może się uzależnić, 
a twórcy nowych mediów dbają o to, by takich pokus stworzyć 
jak najwięcej. Odsłaniając mechanizmy uzależnień 
behawioralnych, autor wyjaśnia, dlaczego tak trudno oprzeć się 
udogodnieniom oferowanym przez współczesne technologie. 
Uzależnienia 2.0 tłumaczą, w jaki sposób możemy bardziej 
świadomie korzystać z nowych mediów, a dzięki temu łatwiej się 

komunikować, zarządzać finansami i wytyczać granice miedzy pracą a rozrywką. A co najważniejsze, 
pokazują jak zmniejszyć szkodliwy wpływ nowych uzależnień na zdrowie nasze i naszych dzieci. 

 
Opisz okładki 

 
 
 
 

 

Zabawy z książką w przedszkolu, w domu i w szkole / 
Katarzyna Klimek-Michno. - Kraków : Centrum Edukacyjne 
Bliżej Przedszkola, 2018. 
Bielsko-Biała  w 120 035,  cz 120 034 

 

Zabawy z książką w przedszkolu, w domu i w szkole to 
skarbnica pomysłów na zabawy związane z literaturą dziecięcą.  
Skierowana jest do nauczycieli i rodziców dzieci w wieku 
przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Przydatna będzie również 
osobom prowadzącym warsztaty czytelnicze dla dzieci 
w bibliotekach czy domach kultury. Publikacja zawiera: ponad 
130 pomysłów na zabawy z książką i na temat książek; 
propozycje akcji i eventów; przykłady dobrych praktyk 
z placówek edukacyjnych. Czytelnik znajdzie tu wiele 
przykładów zabaw inspirowanych książkami dla dzieci – 
tematycznych, językowych, muzyczno-ruchowych, tropiących 
itp., jak i wykorzystujących różnorodne techniki plastyczne 
(m.in. kreatywne opowieści, tworzenie albumu przyrodniczego, 
księgi emocji, komiksu, kalendarza, książki kucharskiej, książki 

skojarzeń, recyklingowej). To doskonały punkt wyjścia do tzw. pedagogizacji rodziców. 
 

Opis z okładki 
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