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PRZECZYTAJ

Krupiński, Wacław.
Głowy piwniczne / Wacław Krupiński. - Wyd. 2. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2016.
ISBN 978-83-08-06113-8
WypRz 245031

"Głowy piwniczne" to rozmowy Wacława Krupińskiego z legendarnymi artystami. Są wśród nich m.
in. Piotr Skrzynecki, Zygmunt Konieczny, Halina Wyrodek, Zbigniew Preisner, Anna Szałapak, Jan
Kanty Pawluśkiewicz, Grzegorz Turnau. Pełno tu anegdot, humoru, niekiedy osobistych wspomnień.
Książkę wzbogacają teksty piosenek i monologów, zdjęcia i rysunki piwnicznych artystów, w tym
niepublikowane nigdy wcześniej rysunki Grzegorza Turnaua.

Lewczuk, Daniel.
4 pustynie : biegnij i znajdź własną drogę / Daniel Lewczuk. - Warszawa : "Agora", 2016.
ISBN 978-83-268-2409-8
WypRz 245244
Ta książka, to opowieść o determinacji, pokonywaniu własnych słabości, ale też o wzajemnym
wspieraniu się i po prostu ludzkiej przyjaźni. Zagłębiając się w tekst czujesz, jak ta historia wciąga,
niecierpliwie chcesz poznać, co i jak będzie dalej. Strona za stroną sprawia, że bezwiednie
podejmujesz własne postanowienia, budujesz swój osobisty plan, a gotowość stawienia czoła
wyzwaniu utwierdza cię w przekonaniu, że wszystko jest możliwe, że zależy tylko od ciebie!
Opowieść napisana z humorem, dowcipnie. Autor ma duży dystans do samego siebie.

Bąbel, Przemysław.
Analiza zachowania : vademecum / Przemysław Bąbel, Monika Suchowierska-Stephany, Paweł
Ostaszewski. - Wyd. 2. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2016.
ISBN 978-83-7489-657-3
WypRz 245047 CzytR 245021

"Analiza zachowania. Vademecum" to nowe – zmienione i rozszerzone – wydanie cenionej przez
specjalistów i studentów Analizy zachowania od A do Z. W książce zaprezentowano nurt badawczy i
terapeutyczny, którego przedstawiciele zajmują się badaniem wpływu różnorodnych czynników
środowiskowych na zachowanie. Autorzy wprowadzają w tę tematykę, a jednocześnie porządkują

specjalistyczną terminologię, którą posługują się psychologowie behawioralni. W nowym wydaniu
szczególną uwagę poświęcili stosowanej analizie zachowania.

Wilde, Kate.
Logistyka autyzmu : przewodnik dla rodziców, którzy zmagają się z kładzeniem dziecka spać,
treningiem toaletowym, napadami złości, biciem i innymi wyzwaniami dnia codziennego / Kate
Wilde ; przekł. Karol Jaroszewski. - Gdańsk : "Harmonia Universalis", 2016.
ISBN 978-83-7744-104-6
WypRz 245089

Przewodnik dla rodziców, którzy zmagają się z kładzeniem dziecka spać, treningiem toaletowym,
napadami złości, biciem i innymi wyzwaniami życia codziennego. Książka stanowi zbiór praktycznych,
prostych i precyzyjnych porad, których potrzebuje rodzic dziecka z zaburzeniami ze spektrum
autyzmu. Autorka krok po kroku podpowiada: jak bez zbędnych nacisków nauczyć dziecko
korzystania z toalety, jak sprawić, żeby dziecko przesypiało całą noc w swoim łóżku, co zrobić, kiedy
dziecko ma napad złości i zaczyna bić i gryźć, jak – bez kłótni – wprowadzić do jadłospisu dziecka
nowe pokarmy.

Logopedia artystyczna / red. nauk. Barbara Kamińska, Stanisław Milewski. - Gdańsk : "Harmonia
Universalis", 2016.
ISBN 978-83-7744-084-1
WypRz 245090

Monografia "Logopedia artystyczna" stanowi cenne uzupełnienie serii podręczników logopedycznych
publikowanych przez wydawnictwo naukowe Harmonia Universalis. Tom jest wartościowy
merytorycznie – proponuje się w nim sposób ujmowania tego działu logopedii oraz zakresy, treści, a
także metody i techniki pracy w dziedzinie logopedii artystycznej.

Kasprzyk, Paweł
Edukacja w czasach cyfrowej zarazy / Paweł Kasprzak, [i in.]. - Toruń : " Adam Marszałek ", 2016 ;
Częstochowa : Akademia im. Jana Długosza, 2016.
ISBN 978-83-7455-481-7 ISBN 978-83-8019-390-1
WypRz 245253

Wtargnięcie technologii cyfrowej czy szerzej mediów elektronicznych w przestrzeń życia codziennego
spowodowało zmiany nie tylko na płaszczyźnie komunikacji, ale także biologii czy nawet ontologii.
Wobec powyższych procesów determinowanych obecnością nowych mediów autorzy książki
Edukacja w czasach cyfrowej zarazy stawiają kluczowe pytanie: Na ile współczesna edukacja
odpowiada na ten problem? Nie chodzi tu jednak o wprowadzanie nowych mediów jako narzędzi w
praktyce pedagogicznej, ale o stworzenie całkowicie nowego spojrzenia na edukację, zbudowaną na
koncepcji nowych mediów i ich właściwości, odpowiadającej strategiom uczenia się i percepcji
zgodnych z najnowszymi odkryciami z zakresu psychologii i neurobiologii, przy jednoczesnym
utrzymaniu powagi i statusu humanistyki.

Kisilowska, Małgorzata.
Kultura informacji / Małgorzata Kisilowska. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich,
2016.
ISBN 978-83-64203-69-5
WypRz 245258

Przedstawiona w książce „kultura informacji” – jako pojęcie, termin, obszar badawczy – jest próbą
uchwycenia i nazwania pewnej grupy zjawisk i procesów, wynikających z dostrzeganej, dominującej
roli informacji we współczesnym świecie, a zwłaszcza w jego bardziej stechnicyzowanej części.
Wszystkie trzy jej ujęcia wywodzą się z perspektywy badawczej informatologii, ale czerpią również
wiele z innych dyscyplin nauk społecznych i humanistycznych.

Jeruszka, Urszula.
Kompetencje : aspekty teoretyczne i praktyczne / Urszula Jeruszka. - Warszawa : "Difin", 2016.
ISBN 978-83-8085-086-6
WypRz 245257
Książka ukazuje problemy związane z definiowaniem kompetencji, ich kształceniem i ocenianiem, ze
zjawiskiem niedostosowania potencjału kompetencyjnego aktualnych i potencjalnych pracowników
do wymagań pracodawców oraz propozycje sposobów ich rozwiązywania. Publikacja prezentuje
modele kształcenia kompetencji oraz czynniki charakteryzujące ścieżkę edukacyjną i zawodową
mogące sprzyjać rozwojowi kompetencji społecznych. Książka ma na celu przedstawienie
czytelnikowi kompleksowej wiedzy umożliwiającej holistyczne podejście do kategorii „kompetencje”
oraz świadome projektowanie ścieżki rozwoju kompetencji i zarządzanie kompetencjami.

Szkoła : wspólnota dążeń? / pod red. Aleksandry Minczanowskiej, Anny Szafrańskiej-Gajdzicy,
Mirosława J. Szymańskiego. - Toruń : " Adam Marszałek ", 2016.
ISBN 978-83-8019-416-8
WypRz 245281
Książka pod redakcją Aleksandry Minczanowskiej, Anny Szafrańskiej-Gajdzicy i Mirosława J.
Szymańskiego w sposób innowacyjny podchodzi do tradycyjnego problemu szkoły jako centrum
zainteresowania badaczy edukacji. Autorzy analizują ją jako żywy organizm, system więzi i relacji oraz
zespół aktorów odgrywających swoje społeczne role. Z tej perspektywy spojrzeli na występujące w
środowisku szkolnym konflikty i różnorodności, stawiając tytułowe pytanie, czy jest ona wspólnotą
dążeń, która pozwala osiągnąć założone cele wszystkim uczestnikom procesu edukacyjnego.

Spitzer, Manfred.
Cyberchoroby : jak cyfrowe życie rujnuje nasze zdrowie / Manfred Spitzer ; przeł.[z niem.]
Małgorzata Guzowska. - Słupsk : "Dobra Literatura", 2016
ISBN 978-83-65223-47-0
WypRz 245079 245249

Intensywne korzystanie z mediów prowadzi do utraty empatii i umiejętności traktowania innych z
szacunkiem. Wyobcowanie powoli staje się problemem całych społeczeństw. A ciemne strony sieci –
mobbing, oszustwa i przestępczość internetowa – są ogromnym zagrożeniem dla nas wszystkich.
Dawniej Internet służył swobodnej wymianie informacji. Dziś zamienił się w światową dzielnicę
czerwonych latarni i potwora inwigilacji.

Arteterapia w działaniu : propozycje warsztatów i działań arteterapeutycznych / red. nauk. Anna
Glińska-Lachowicz. - Warszawa : "Difin", 2016.
ISBN 978-83-8085-022-4
WypRz 245248
Książka zawiera 15 scenariuszy warsztatów bazujących na różnorodnych technikach
arteterapeutycznych. Czytelnicy znajdą tu m.in. działania oparte na muzykoterapii, teatroterapii,
filmoterapii, choreoterapii, terapii poprzez ekspresję plastyczną (wizualną), a także działania, które
proponują różnorodność sztuk.
Książka skierowana do arteterapeutów, ale również do pedagogów, psychologów, terapeutów,
nauczycieli, wychowawców, pielęgniarek i osób pracujących w szpitalach jako personel
„niemedyczny” oraz studentów.

Antyodżywcze i antyzdrowotne aspekty żywienia człowieka / pod redakcją Emilii Kolarzyk ; [aut.
Michał Seweryn i in.]. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 2016.
ISBN 978-83-233
WypRz 245247-3966-3
"Książka zawiera syntetyczną analizę zmieniającego się znaczenia żywności w życiu współczesnego
człowieka, zarówno w wymiarze pozytywnym, jak i negatywnym. Podkreśla jej zasadniczą funkcję
odżywczą, ale podejmuje też tematykę antropogenizacji żywności. W żywności zatem mogą się
znaleźć: obce i naturalne nieodżywcze substancje związane z produkcją i obrotem, związki
pochodzące z emisji przemysłowych, środków transportu i obróbki termicznej, a także dodatki do
żywności celowo dodane oraz alergeny pokarmowe. Dlatego zasadniczego znaczenia nabiera
poruszany w podręczniku problem bezpieczeństwa zdrowotnego żywności, zarówno w skali krajowej,
jak i międzynarodowej."

Delaney, Tara.
101 ćwiczeń, gier i zabaw : dla dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera i zaburzeniami integracji
sensorycznej / Tara Delaney ; przekł. Emilia Skowrońska. - Gdańsk : "Harmonia Universalis" 2016.
ISBN 978-83-7744-109-1
WypRz 245243

W książce 101 ćwiczeń, gier i zabaw dla dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera i zaburzeniami
integracji sensorycznej doświadczona terapeutka zajęciowa Tara Delaney podpowiada, jakie rodzaje
aktywności sprzyjają rozwojowi dzieci i jak można się uczyć, świetnie się przy tym bawiąc. Zajęcia
proponowane w książce zapewnią dziecku rozrywkę oraz prawidłową stymulację – a wiele z ćwiczeń
można wykonywać zarówno w domu, jak i na dworze!

Opracowano na podstawnie recenzji wydawców
Monika Filip

