
Wybrane nowości 

Kwiecień 2019 

 

 
Sukces wychowania : jak budować dobre relacje w grupie : poradnik dla nauczycieli, trenerów i 

pedagogów / Mariusz Rzeszotek. - Warszawa : "Difin", 2018. 

Sygn. CzytR 247950 

Czy chcesz podjąć wyzwanie, jakim jest zbudowanie zgranego i skutecznego zespołu? Zastanawiasz 

się, jak poradzisz sobie w roli początkującego lidera i mentora? Dzięki tej książce wszystko stanie się 

łatwe i oczywiste. Dowiesz się, jak osiągać sukcesy zawodowe jako nauczyciel, trener czy pedagog. Na 

tych stronach znajdziesz gotowy sposób, jak krok po kroku przejść przez planowanie, realizację oraz 

ewaluację swoich działań tak, by były one skuteczne! Znajdziesz tu konkretne narzędzia, 

najważniejsze informacje i pozytywną energię. Trzymasz w rękach sprawdzony przepis na sukces 

wychowania. 

 

https://ksiegarnia.difin.pl/index.php?_route_=sukces-wychowania-jak-budowac-dobre-relacje-w-grupie 

 

Prawne aspekty wykonywania zawodu nauczyciela / Małgorzata Paszkowska. - Stan prawny na 1 

czerwca 2018 roku z uwzględnieniem ważniejszych zmian obowiązujących od 1 września 2018 roku.  

- Warszawa : "Difin", 2018. 

Sygn. CzytR 247926 

Książka zawiera kompleksowe przedstawienie aktualnych regulacji prawnych dotyczących 

wykonywania zawodu nauczyciela, w tym informacje o nowych przepisach Karty Nauczyciela m.in. 

dotyczące urlopów dla poratowania zdrowia. Książka ma stanowić przystępne i skondensowane 

kompendium aktualnej wiedzy prawnej w aspekcie funkcjonowania szkół i wykonywania zawodu dla 

każdego nauczyciela oraz menadżera oświaty. Autorka omówiła m.in. prawa i obowiązki nauczycieli, 

zadania organów szkoły i nadzór nad nimi a także zasady odpowiedzialności prawnej nauczycieli. 

https://ksiegarnia.difin.pl/index.php?_route_=sukces-wychowania-jak-budowac-dobre-relacje-w-grupie


 
https://ksiegarnia.pwn.pl/Prawne-aspekty-wykonywania-zawodu-nauczyciela,765025441,p.html 

 

Psychoterapia bez makijażu : rozmowy o terapeutycznych niepowodzeniach / Tomasz Witkowski. - 

Wrocław : "Bez Maski", 2018. 

Sygn.  CzytR 247935 

To pierwsza na rynku książka ukazująca smutny obraz negatywnych konsekwencji psychoterapii, 
ginący w powodzi radosnych haseł marketingowych. Odsłania problem bezradności i niemożności 
uzyskania zadośćuczynienia przez skrzywdzonych w wyniku psychoterapii. Uniwersalizm tej pozycji 
polega na tym, że autor nie ulega jednej wizji świata a docieka prawidłowości, które rządzą 
niełatwym, bo opierającym się na ludzkiej psychice i emocjach, rynkiem usług 
psychoterapeutycznych. Jest to książka dla każdego kogo porusza los drugiego człowieka a jej lektura 
nikogo nie pozostawi obojętnym. 

 
http://lubimyczytac.pl/ksiazka/4844599/psychoterapia-bez-makijazu-rozmowy-o-terapeutycznych-niepowodzeniach 

 

 

 

Niepełnosprawność i zachowania pomocowe w procesie rehabilitacji : analiza jakości pomocy 

udzielanej osobom niepełnosprawnym / Grzegorz Bręczewski. - Warszawa : "Difin", 2018. 

Sygn. CzytR 247912 

Celem publikacji jest pokazanie różnorodnych możliwości działań w stosunku do osób 

niepełnosprawnych oraz scharakteryzowanie podejmowanych zachowań pomocowych o charakterze 

psychologicznym przez osoby z personelu medycznego. Monografia prezentuje również oryginalny 

projekt empiryczny weryfikujący stan świadomości personelu medycznego w kwestii 

niepełnosprawności oraz pomocy udzielanej pacjentom wraz z wynikającymi z tego wnioskami dla 

praktyki społecznej oraz badań naukowych. 

Podstawową grupą odbiorców są osoby uczestniczące na różnych poziomach w procesie rehabilitacji 

https://ksiegarnia.pwn.pl/Prawne-aspekty-wykonywania-zawodu-nauczyciela,765025441,p.html
http://lubimyczytac.pl/ksiazka/4844599/psychoterapia-bez-makijazu-rozmowy-o-terapeutycznych-niepowodzeniach


osób niepełnosprawnych: personel medyczny – w szczególności fizjoterapeuci, osoby uczestniczące w 

rehabilitacji społecznej oraz pracownicy naukowo-dydaktyczni prowadzący badania i zajęcia z zakresu 

szeroko rozumianej rehabilitacji osób niepełnosprawnych. 

 
https://ksiegarnia.pwn.pl/Niepelnosprawnosc-i-zachowania-pomocowe-w-procesie-rehabilitacji,773809270,p.html 

 

 

 

 

 

 

Wybrane przestrzenie niepełnosprawności : teoria, diagnoza, badania / red. nauk. Mateusz 

Penczek, Anida Szafrańska. - Kraków : "Impuls", 2018. 

Sygn. CzytR247966 

"Publikacja wprowadza w niezbyt często podejmowane aktualne obszary rozważań pedagogiki 

specjalnej. Jej tematyka jest bogata poznawczo, empirycznie, treściowo oraz badawczo. Książka jest 

też pełna odwołań do działań praktycznych. Problematykę w niej poruszoną należy zatem uznać za 

niezwykle cenną, szczególnie w kontekście współczesnego, psychospołecznego, wieloaspektowego 

funkcjonowania osób z niepełnosprawnością i ich rodzin". 

 
https://www.bookhunter.pl/recenzja/3240/wybrane-przestrzenie-niepelnosprawnosci-teoria-diagnoza-badania 

 

Narkotyki a demoralizacja : szansa na zmianę / red. nauk. Grzegorz Kudlak, Wojciech Wypler. - 

Warszawa : "Difin", 2018. 

Sygn. CzytR 247909  

Książka przybliża czytelnikowi szereg zagadnień związanych z demoralizacją młodzieży szczególnie w 

kontekście zażywania substancji psychoaktywnych. Zebrane artykuły, autorstwa specjalistów w takich 

dziedzinach naukowych jak psychiatria, psychologia, pedagogika czy prawo, oraz praktyków 

pracujących z młodzieżą w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, schroniskach dla nieletnich i 

https://ksiegarnia.pwn.pl/Niepelnosprawnosc-i-zachowania-pomocowe-w-procesie-rehabilitacji,773809270,p.html
https://www.bookhunter.pl/recenzja/3240/wybrane-przestrzenie-niepelnosprawnosci-teoria-diagnoza-badania


zakładach poprawczych, wspierają aktualną wiedzę dotyczącą omawianych zagadnień. Przedstawione 

opracowania dotyczą zarówno badań empirycznych prowadzonych przez autorów, analizy 

współczesnych, zmieniających się trendów dotyczących skutków zażywania substancji 

psychoaktywnych, profilaktyki i czynników warunkujących rozwój zarówno uzależnień, jak i 

przestępczości nieletnich. 

 
https://www.znak.com.pl/ksiazka/narkotyki-a-demoralizacja-szansa-na-zmiane--127326 

 

 

 

Nagroda, informacja czy wyraz radości czyli Dlaczego matki chwalą swoje dzieci? / Anna Szymanik-

Kostrzewska, Paulina Michalska. - Warszawa : "Difin", 2019. 

Sygn CzytR 247908 

To monografia naukowa, w której autorki przedstawiają swoje badania empiryczne dotyczące funkcji 

pochwał stosowanych przez matki wobec swoich dzieci. Badania przedstawione w książce są nie tylko 

interesujące, ale równocześnie bardzo przydatne dla praktyki psychologicznej. 

Autorki przez swoje badania próbują odpowiedzieć na pytanie, jakie funkcje pełni stosowanie przez 

matki pochwał w stosunku do własnych dzieci, zarówno z punktu widzenia i rozwoju dziecka, jak 

również jako element relacji matka-dziecko. 
 

 
https://www.empik.com/nagroda-informacja-czy-wyraz-radosci-czyli-dlaczego-matki-chwala-swoje-dzieci-szymanik-kostrzewska-anna-

michalska-paulina,p1223268217,ksiazka-p 

 

 

Miejsca, ludzie, opowieści : o twórczości Andrzeja Stasiuka : studia i szkice / pod red. Magdaleny 

Rabizo-Birek, Matyldy Zatorskiej i Damiana Niezgody ; [aut. t. Magdalena Bąk-Wołoszyn i in.]. - 

Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski ; "Fraza", 2018. 

Sygn. CzytR 247904 

https://www.znak.com.pl/ksiazka/narkotyki-a-demoralizacja-szansa-na-zmiane--127326
https://www.empik.com/nagroda-informacja-czy-wyraz-radosci-czyli-dlaczego-matki-chwala-swoje-dzieci-szymanik-kostrzewska-anna-michalska-paulina,p1223268217,ksiazka-p
https://www.empik.com/nagroda-informacja-czy-wyraz-radosci-czyli-dlaczego-matki-chwala-swoje-dzieci-szymanik-kostrzewska-anna-michalska-paulina,p1223268217,ksiazka-p


Książka Miejsca, ludzie, opowieści. O twórczości Andrzeja Stasiuka to pierwsze monograficzne 

opracowanie dorobku autora Murów Hebronu – opracowanie ważne i potrzebne. Wszak dotyczy ono 

jednego z największych współczesnych prozaików. Stasiuk, cokolwiek by o tym myślał i mówił sam 

zainteresowany, jest już pisarzem klasykiem. Jego dzieła należą do najchętniej czytanych i równie 

chętnie komentowanych. Może więc dziwić, że do tej pory nie pojawiło się podobne opracowanie. 

Monografia ugruntowuje pozycję pisarza, który nigdy nie utracił magicznej umiejętności 

opowiadania. Stasiuk od lat bowiem jest niepodzielnym panem wyobraźni polskich (i nie tylko 

polskich) czytelników. Pod tym względem niewielu może się z nim równać. 

 
http://ifp.univ.rzeszow.pl/czytajwiecej.php?idDanych=960 

 

 

Metody badania emocji i motywacji / red. nauk. Henryk Gasiul. - Warszawa : "Difin", 2018. 

Sygn. CzytR247903 

W ostatnich latach mamy do czynienia z pojawieniem się wielu nowych teoretycznych oraz 

empirycznych badań nad emocjami i motywacją ludzką. Proponowana pozycja prezentuje i opisuje 

wybrane sposoby badania różnych komponentów emocji oraz zasadniczych, szczególnie istotnych 

ludzkich motywów. Każda z części opracowania zawiera szeroką analizę teoretycznych podstaw 

wybranych metod, wśród których są narzędzia psychometryczne, techniki bardziej swobodne, 

metody eksperymentalne i psychofizjologiczne, zarówno już sprawdzone, jak i metody znajdujące się 

fazie tworzenia i weryfikacji. Praca jest napisana przez różnych znawców szczegółowej problematyki z 

zakresu psychologii emocji i motywacji. 

 
https://www.znak.com.pl/ksiazka/metody-badania-emocji-i-motywacji--

126780?gclid=EAIaIQobChMIkJnBk_H04QIVVaWaCh3kwgqAEAMYAyAAEgJJYvD_BwE 

 

 

http://ifp.univ.rzeszow.pl/czytajwiecej.php?idDanych=960
https://www.znak.com.pl/ksiazka/metody-badania-emocji-i-motywacji--126780?gclid=EAIaIQobChMIkJnBk_H04QIVVaWaCh3kwgqAEAMYAyAAEgJJYvD_BwE
https://www.znak.com.pl/ksiazka/metody-badania-emocji-i-motywacji--126780?gclid=EAIaIQobChMIkJnBk_H04QIVVaWaCh3kwgqAEAMYAyAAEgJJYvD_BwE


Łapacz snów : studia o twórczości Neila Gaimana / pod red. Weroniki Kosteckiej, Anny Mik i 

Macieja Skowery ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. - Warszawa : Wydawnictwo 

Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2018. 

Sygn. CzytR 247901 

Redaktorzy tomu we wprowadzeniu nakreślili cel swej publikacji, który daje się prowadzić do 

przekrojowego ukazania twórczości znanego pisarza, poczytnego w Polsce, do tej pory niemającego 

polskojęzycznej monografii poświęconej swojej twórczości. Zaproponowana praca wypełnia tę lukę. 

Zebrane w tomie Łapacz snów. Studia o twórczości Neila Gaimana artykuły należy uznać za 

interesujące, niekiedy nowatorskie, bogate w odniesienia kulturowe, dobrze osadzone w literaturze 

przedmiotu, także obcojęzycznej. Niektóre z tekstów mają charakter analityczno-interpretacyjny, 

inne znacznie wykraczają poza opis wybranych utworów, prezentując nowe narzędzia i możliwości 

badania fantasy. 

 
 

 

 

http://www.sbp.pl/wydawnictwa/produkt?produkt_id=359 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oprac. Monika Filip 

 na podstawie recenzji wydawców 

http://www.sbp.pl/wydawnictwa/produkt?produkt_id=359

