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ADNOTOWANY  BIULETYN  NABYTKÓW  BIBLIOTEKI  PEDAGOGICZNEJ  

I  PÓŁROCZE  2021 r. 
 

 

PEDAGOGIKA 

 

 

1. ANDRZEJEWSKA, Jolanta. Red.  

Oblicza edukacji przedszkolnej i szkolnej. W 60-lecie pracy zawodowej Prof. Sabiny Guz / red. nauk. 

Jolanta Andrzejewska, Barbara Bilewicz-Kuźnia. – Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie- 

-Skłodowskiej, 2020. – 336 s.  

Jest to księga pamiątkowa poświęcona Profesor Sabinie Guz. W każdym artykule tej pracy podkreślono 

rangę wczesnego okresu rozwoju człowieka i znaczenie edukacji przedszkolnej i szkolnej, inspirowanej 

myślą i dorobkiem Pani Profesor.  

Dostępność: OZ Gryfice, BP Szczecin, OZ Świnoujście  

 

2. BIESZCZAD, Bogusław. Red.  

Wymiary socjalizacji. Perspektywa pedagogiczna / red. nauk. Bogusław Bieszczad, Agata 

Łopatkiewicz. – Kraków: Impuls, 2020. – 175 s.  

W publikacji autorzy zaproponowali analizę czterech wymiarów socjalizacji: antropologicznego, 

biograficznego, społecznego i instytucjonalnego oraz kulturowego.  

Dostępność: OZ Gryfice, OZ Myślibórz, BP Szczecin. OZ Świnoujście 

  

3. BOGART, Julie  

Szkoła w domu / Julie Bogart. – Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2020. – 445 s.  

Podtytuł tej książki brzmi: „Opowieść mamy pięciorga dzieci o jej wzlotach, upadkach i przygodach  

z edukacją domową”. Autorka dzieli się swoim doświadczeniem, jak zachęcić dziecko do danego 

przedmiotu, zważając na jego potrzeby i zainteresowania.  

Dostępność: OZ Gryfice, OZ Myślibórz, OZ Świnoujście  

 

4. BRĄGIEL, Józefa. Red.  

Rodzicielstwo. I różne jego oblicza / red. nauk. Józefa Brągiel, Beata Górnicka. – Opole: Wydawnictwo 

Uniwersytetu Opolskiego, 2020. – 150 s.  

Książka dotyczy różnego rodzaju rodzicielstwa: zastępczego, samotnego, adopcyjnego, a także 

napotykającego różne trudności życiowe, które zakłócają normalną realizację wychowania w rodzinie.  

Dostępność: OZ Gryfice, OZ Myślibórz, BP Szczecin, OZ Świnoujście  

 

5. BUSZ, Anna  

Emocjonalne SOS. Scenariusze zajęć socjoterapeutycznych dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej 
/ Anna Busz. – Gdańsk: Harmonia, 2020. – 77 s.  

Rozważania teoretyczne o socjoterapii łączą się w tej niewielkiej książce z prezentacją form pomocy 

dla dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi i zaburzeniami zachowania.  

Dostępność: BP Szczecin, OZ Świnoujście 

 

6. CELUCH, Małgorzata  

Nauczyciel wspomagający w szkole, przedszkolu, ośrodku / Małgorzata Celuch. – Warszawa: Wiedza 

i Praktyka, 2020. – 98 s.  

W publikacji zostały omówione zadania i podstawy prawne zatrudniania nauczyciela wspomagającego, 

zasady współpracy z innymi nauczycielami oraz rodzicami dzieci, jego podstawowe obowiązki oraz 

wymagana dokumentacja.  

Dostępność: OZ Myślibórz, BP Szczecin, OZ Świnoujście  

 

7. CELUCH, Małgorzata  

Uchwały, regulaminy i procedury szkolne. Kompendium prawa wewnątrzszkolnego / Małgorzata 

Celuch. – Warszawa: Wiedza i Praktyka, 2020. – 283 s.  

http://www.zcdn.edu.pl/


 

www.zcdn.edu.pl 

Książka jest zbiorem dokumentów szkolnych, których stan prawny określono na sierpień 2020 r. 

Zawiera procedury związane z kształceniem na odległość i bezpieczeństwem w przypadku epidemii.  

Dostępność: OZ Myślibórz, BP Szczecin, OZ Świnoujście  

 

8. CHOJAK, Małgorzata  

Nauczycielska diagnoza pedagogiczna w przedszkolu i szkole / Małgorzata Chojak. – Warszawa: Difin, 

2021. – 182 s.  

Książka ta jest „miniściągawką” diagnostyki pedagogicznej, opartą na prawdziwych przypadkach. 

Zawiera nie tylko treści pedagogiczno-psychologiczne, ale również prawne, organizacyjne i praktyczne. 

Dostępność: OZ Myślibórz, BP Szczecin, OZ Świnoujście   

 

9. COLINA, Donatella  

150 zabaw ruchowych. Rozwijanie sprawności ruchowej i praksyjnej niezbędnych w procesie 

nabywania nowych umiejętności / Donatella Colina. – Gdańsk: Harmonia Universalis, 2019. – 200 s.  

Książka zawiera narzędzia, niezbędne do rozwijania sprawności motorycznej i praksyjnej. 

Przedstawione propozycje można wykorzystać w każdych warunkach, dostosowując zabawę do potrzeb 

dziecka, jego wieku, poziomu aktywności.  

Dostępność: OZ Myślibórz, BP Szczecin, OZ Świnoujście  

 

10. CZARKOWSKI, Jakub J. Red.  

Zdalne kształcenie akademickie dorosłych w czasie pandemii / red. Jakub J. Czarkowski i in. – 

Warszawa: DiG, 2020. – 311 s.  

Pandemia wymusiła przeniesienie kształcenia do cyberprzestrzeni. W książce szczegółowo opisano 

uwarunkowania edukacji zdalnej, wykorzystującej wszystkie narzędzia nowoczesnych technologii.  

Dostępność: OZ Gryfice, OZ Myślibórz, OZ Świnoujście  

 

11. DANIEL, Irena  

Bajkowe ćwiczenia logopedyczne / Irena Daniel. – Gdańsk: Harmonia, 2020. – 45 s.  

Opowiadając bajkę, demonstrujemy ćwiczenia rozwijające zmysły dziecka, zakres słownictwa, 

spostrzegawczość. Bajki z tej książki mogą być inspiracją do tworzenia własnych opowieści.  

Dostępność: OZ Myślibórz, BP Szczecin. OZ Świnoujście  

 

12. DEMAN, Isabelle  

100 pomysłów, jak pomóc uczniom z trudnościami / Isabelle Deman. – Gdańsk: Harmonia Universalis, 

2020. – 271 s.  

Książka, przydatna zarówno nauczycielom jak i rodzicom, zawiera proste wskazówki, jak rozpoznać 

rodzaje zaburzeń i trudności uczniów oraz praktyczne pomysły, jak radzić sobie z tymi utrudnieniami  

i usprawnić proces nauczania.  

Dostępność: OZ Myślibórz, BP Szczecin, OZ Świnoujście  

 

13. DMITRUK, Urszula  

Bajki pocieszanki. Opowiadania terapeutyczne dla dzieci borykających się z lękiem / Urszula Dmitruk. 

– Gdańsk: Harmonia, 2020. – 85 s.  

Zamieszczone w tej książce bajki zapoznają dzieci z trudnymi sytuacjami życiowymi, które dotykają 

bohaterów bajek. Postaci z opowieści mogą pomóc dzieciom rozwiązywać swoje problemy prowadzące 

do kryzysu emocjonalnego.  

Dostępność: OZ Myślibórz, BP Szczecin, OZ Świnoujście  

 

14. GRANDIN, Temple  

Autyzm w czasie pandemii. Wskazówki i uwagi ekspertów, jak radzić sobie w trudnym czasie / Temple 

Grandin i in. – Gdańsk: Harmonia Universalis, 2020. – 278 s.  

Wielu specjalistów w tej książce podaje wskazówki, jak radzić sobie w trudnym czasie izolacji 

społecznej z osobami autystycznymi, jak prowadzić edukację domową, radzić sobie ze stresem, z nową 

normalnością.  

Dostępność: OZ Gryfice, BP Szczecin, OZ Świnoujście  
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15. GRUDZIEWSKA, Ewa. Red.  

Socjoterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą. Programy zajęć. Cz. 4. / pod red. nauk. Ewy Grudziewskiej. 

– Warszawa: Difin, 2019. – 214 s.  

Część ta zawiera programy socjoterapeutyczne dla młodych ludzi przejawiających różne zaburzenia: 

brak motywacji do nauki oraz empatia, nieumiejętność radzenie sobie z emocjami i rozwiązywania 

konfliktów.  

Dostępność: OZ Gryfice, OZ Myślibórz, BP Szczecin, OZ Świnoujście  

 

16. GRZYB, Barbara Janina. Red.  

W poszukiwaniu metodologicznych fundamentów współczesnej pedagogiki / pod red. Barbary Janiny 

Grzyb, Artura Łaciny-Łanowskiego i Marka Wasielewskiego. – Łódź: Wydawnictwo Akademii 

Humanistyczno-Ekonomicznej, 2013. – 303 s.  

Teksty zawarte w tej monografii wzbogacają i popularyzują wiedzę metodologiczną współczesnej 

pedagogiki. Wykazują również mnogość koncepcji i nowatorskiej tematyki badawczej.  

Dostępność: OZ Gryfice, OZ Myślibórz, OZ Świnoujście  

 

17. JAMROZOWICZ, Barbara  

Wychowanie do życia w rodzinie. Konstruowanie znaczeń / Barbara Jamrozowicz. – Kraków: 

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2020. – 247 s.  

Autorka analizuje edukację seksualną w polskim kontekście kulturowym i na tle praktyk 

pedagogicznych w tym zakresie.  

Dostępność: OZ Myslibórz, BP Szczecin, OZ Świnoujście  

 

18. KOCHANOWSKA, Magdalena  

Motywowanie uczniów do nauki i dobrego zachowania czyli „Pozytywne przyłapania” / Magdalena 

Kochanowska, Żaneta Maruńczak, Daria Kapica-Przewoźnik. – Warszawa: Fraszka Edukacyjna, 2020. 

– 92 s.  

Autorki, omawiając niektóre sposoby motywowania uczniów, przedstawiły wizerunek dobrego 

pedagoga, który w komunikacie werbalnym i niewerbalnym przekaże wiedzę i tę podręcznikową, i tę  

z życia codziennego.  

Dostępność: OZ Myślibórz, BP Szczecin, OZ Świnoujście  

 

19. KOWALCZYK, Marlena Mirosława  

Koncepcje wychowawcze współczesnych rodziców dzieci w wieku wczesnoszkolnym w aspekcie 

koherencji / Marlena Mirosława Kowalczyk. – Kraków: Impuls, 2020. – 380 s.  

Autorka, zainspirowana wieloletnimi obserwacjami uwarunkowań koncepcji wychowawczych 

rodziców, przeanalizowała w swej pracy szeroko pojmowaną koncepcję wychowawczą rodziców dzieci 

w wieku wczesnoszkolnym.  

Dostępność: OZ Gryfice, OZ Myślibórz, BP Szczecin, OZ Świnoujście  

 

20. KRUK-LASOCKA, Joanna  

Psychomotoryka w rozpoznawaniu stanów ze spektrum autyzmu u dzieci / Joanna Kruk-Lasocka. – 

Kraków: Impuls, 2021. – 246 s.  

Główne zagadnienia opisane w tej monografii to wczesna interwencja i wczesne wspomaganie rozwoju 

dzieci z autyzmem oraz dalsze wspieranie w rozwoju na kolejnych etapach życia.  

Dostępność: OZ Gryfice, OZ Myślibórz, BP Szczecin, OZ Świnoujście  

 

21. KRZEMIEŃ-PRZEDWOLSKA, Joanna. Red.  

Grafomotoryka. Ćwiczenia dla najmłodszych przygotowujące do nauki pisania i rysowania / red. 

Joanna Krzemień-Przedwolska. – Kalisz: Martel, 2020. – 40 s.  

Szlaczki, labirynty i inne zadania usprawniające motorykę małą, zawarte w tej broszurze, są doskonałą 

zabawą dla malucha oraz przygotowaniem do późniejszych zadań szkolnych.  

Dostępność: OZ Myślibórz, OZ Świnoujście  
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22. KUCZYŃSKA-KWAPISZ, Jadwiga. Red.  

Kluczowe zagadnienia tyflopedagogiki i nauk pokrewnych / pod red. nauk. Jadwigi Kuczyńskiej-

Kwapisz, Marzeny Dycht, Emilii Śmiechowskiej-Petrovskij. – Kraków: Impuls, 2020. – 192 s.  

To kompendium  wiedzy prezentuje wyniki badań i rozważania naukowe, a także doświadczenia  

z działalności praktycznej mającej realny wpływ na jakość życia osób niewidomych i słabowidzących.  

Dostępność: OZ Myślibórz, BP Szczecin, OZ Świnoujście  

 

23. KWIECIŃSKI, Zbigniew. Red.  

Pedagogika. Podręcznik akademicki / red. nauk. Zbigniew Kwieciński, Bogusław Śliwerski. – 

Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2021. – 1127 s.  

Jest to poprawione i rozszerzone wydanie podręcznika sprzed 16 lat. Zawiera elementy wiedzy 

nieodzownej dla nauczycieli i pedagogów.  

Dostępność: OZ Gryfice, OZ Świnoujście  

 

24. LIBERSKA, Hanna. Red.  

Psychologia wychowania. Wybrane problemy / red. nauk. Hanna Liberska, Janusz Trempała. – 

Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2020. – 578 s.  

Autorzy tej obszernej publikacji prezentują swoje poglądy dotyczące teorii i praktyki wychowawczej. 

Wszystkie teksty łączy „(…) zmiana w funkcjonowaniu i rozwoju jednostki w warunkach zamierzonego 

oddziaływania wychowawczego (…)”.  

Dostępność: Gryfice, OZ Myślibórz, BP Szczecin, OZ Świnoujście  

 

25. ŁADYŻYŃSKI, Andrzej  

Życie rodzinne jako szansa rozwoju osobowego z perspektywy pedagogicznej / Andrzej Ładyżyński. – 

Wrocław: Atut, 2020. – 173 s.  

Rodzina – podstawowa wspólnota – obdarowuje każdego ze swoich członków tym, co dla niego 

najistotniejsze. W monografii autor zamieścił raporty z badań oraz eseje pedagogiczne poświęcone 

różnym aspektom funkcjonowania współczesnej rodziny.  

Dostępność: OZ Myślibórz, BP Szczecin, OZ Świnoujście  

 

26. MAGDA-ADAMOWICZ, Marzenna. Red.  

Dziecko i dzieciństwo w badaniach pedagogicznych / red. nauk. Marzenna Magda-Adamowicz, Ewa 

Kowalska. – Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2020. – 364 s.  

Autorzy tekstów zawartych w tej publikacji przyjmują, że „(…) w pedagogice dziecka przedmiotem 

badań jest edukacja, sytuacja dziecka i jego dzieciństwo”.  

Dostępność: BP Szczecin, OZ Świnoujście  

 

27. MARCINIAK, Lidia. Red.  

Nauczanie hybrydowe w okresie czasowego zawieszenia zajęć podczas epidemii / red. Lidia Marciniak, 

Elżbieta Piotrowska-Albin. – Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2020. – 62 s.  

W publikacji omówiono różne formy kształcenia w okresie zawieszenia zajęć w czasie pandemii 

COVID-19 w roku szkolnym 2020/2021.  

Dostępność: OZ Gryfice, OZ Myślibórz, BP Szczecin, OZ Świnoujście  

 

28. MATUSIAK, Renata  

Cyberświat jako wyzwanie wychowawcze i edukacyjne – zagrożenia i profilaktyka / Renata Matusiak. 

– Kraków: Impuls, 2020. – 202 s.  

Współczesne mass media stały się globalnym komponentem systemu kształtowania naszej 

rzeczywistości. W książce tej autorka opisuje, jak wyrobić w człowieku odpowiedzialność za świadome 

korzystanie z nowoczesnych technologii, by był to proces bezpieczny, pozbawiony coraz liczniejszych 

zagrożeń (włamania do danych, pedofilia, molestowanie, pornografia, oszustwa, wyłudzanie, łamanie 

praw autorskich, itd.).  

Dostępność: OZ Gryfice, OZ Myślibórz, BP Szczecin, OZ Świnoujście  
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29. MOLICKA, Maria  

Jak wychowywać dziecko? Próba odpowiedzi na odwieczne pytanie / Maria Molicka. – Poznań: Media 

Rodzina, 2020. – 262 s.  

Autorka podsuwa w swej książce wiele ciekawych rozwiązań, jak mądrze wspierać dzieci, kochać je, 

ale też stawiać im granice.  

Dostępność: OZ Myślibórz, BP Szczecin, OZ Świnoujście  

 

30. MORAŃSKA, Danuta  

Edukacja w cyfrowym świecie. Edukacja 4.0 / Danuta Morańska, Marta Ciesielka, Mariusz  

Z. Jędrzejko. – Toruń: Akapit, 2020. – 172 s.  

Okres pandemii znacznie przyspieszył cyfryzację procesu edukacyjnego. Zaprezentowane w książce 

oryginalne i innowacyjne metody edukacyjne do zastosowania w pracy zdalnej oraz pozytywne 

wskazówki do nawiązywania kontaktów interpersonalnych pomogą w pracy wielu dydaktykom.  

Dostępność: OZ Myślibórz, BP Szczecin, OZ Świnoujście  

 

31. NITECKA-WALERYCH, Anna  

Wychowanie fizyczne w klasach 1–3 szkoły podstawowej / Anna Nitecka-Walerych. – Toruń: 

Wydawnictwo Adam Marszałek, 2019. – 352 s.  

Publikacja ta powinna przyczynić się do doskonalenia różnych form aktywności fizycznej oraz do 

upowszechnienia zdrowego stylu życia.  

Dostępność: OZ Myślibórz, BP Szczecin, OZ Świnoujście  

 

32. NOWAK-DZIEMIANOWICZ, Mirosława  

Szkoła jako przestrzeń uznania / Mirosława Nowak-Dziemianowicz. – Warszawa: Wydawnictwo 

Naukowe PWN, 2020. – 250 s.  

Autorka tą książką wpisuje się w nurt pedagogiki krytycznej i polskiej pedagogiki społecznej, postulując 

zmianę na rzecz godności i upodmiotowienia oraz szacunku i sprawiedliwego uznania.  

Dostępność: OZ Gryfice, OZ Myślibórz, BP Szczecin, OZ Świnoujście  

 

33. PALKA, Ewa. Red.  

Narzędzia internetowe dla nauczycieli – uczyć z platformą / pod red. Ewy Palki. – Kielce: 

Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2021. – 154 s.  

Praca ta poświęcona została zagadnieniu wykorzystywania w dydaktyce technologii komunikacyjno-

informacyjnych za pośrednictwem internetu. Przydatna dla nauczycieli wszystkich przedmiotów 

nauczania na różnych etapach kształcenia szkolnego.  

Dostępność: OZ Myślibórz, OZ Świnoujście  

 

34. PLEBAŃSKA, Marlena  

Q edukacji cyfrowej / Marlena Plebańska, Aleksandra Szyller, Małgorzata Sieńczewska. – Warszawa: 

Difin, 2020. – 195 s.  

W książce tej omówiono zagadnienie wykorzystania technologii cyfrowej na wszystkich poziomach 

edukacyjnych. Opisano także metody, formy oraz narzędzia pracy stosowane w dydaktyce cyfrowej.  

Dostępność: OZ Myślibórz, BP Szczecin, OZ Świnoujście  

 

35. POMYKAŁO, Wojciech  

Człowiek przyszłości. Kształtowanie człowieka w nowożytnej historii i jego skutki, zarys metodologii 

kształtowania wizji człowieka przyszłości / Wojciech Pomykało. – Pułtusk: Akademia Humanistyczna 

im. Aleksandra Gieysztora, 2019. – 204 s.  

W swej książce autor podjął próbę „wstępnego odtworzenia generalnych cech i właściwości 

nowożytnego człowieka”, zastanawiając się, na ile pedagogika wpływa na kształt tychże cech  

i właściwości.  

Dostępność: OZ Gryfice, OZ Myślibórz, OZ Świnoujście  
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36. ROLA, Beata. Red.  

Jego wysokość dziecko / red. Beata Rola. – Warszawa: Difin, 2020. – 162 s.  

W książce tej została zawarta podstawowa wiedza o środowisku wychowawczym dziecka oraz o jego 

prawidłowych cechach rozwojowych. Wiedza przydatna jest przy organizowaniu procesu 

wychowawczego eliminującego trudne zachowania, w tym o charakterze narcystycznym.  

Dostępność: OZ Myślibórz, BP Szczecin, OZ Świnoujście  

 

37. SIEMIENIECKA, Dorota  

Teorie kształcenia w świecie cyfrowym / Dorota Siemieniecka, Bronisław Siemieniecki. – Kraków: 

Impuls, 2019. – 315 s.  

Jest to praca o charakterze teoretycznym, w której proces kształcenia został przeanalizowany pod kątem 

rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych, wiedzy kognitywistycznej oraz powszechnej 

globalizacji.  

Dostępność: OZ Gryfice, OZ Myślibórz, BP Szczecin, OZ Świnoujście  

 

38. SŁOWIŃSKA, Sylwia  

Edukacja kulturalna. Konteksty, podejścia, trudności, potencjały / Sylwia Słowińska. – Kraków: 

Impuls, 2020. – 156 s.  

Autorka, po przeprowadzonych badaniach, przedstawiła konkluzje odnoszące się do słabości i potrzeb 

w obszarze edukacji kulturalnej oraz opisała potencjały wielu przedsięwzięć z tej dziedziny.  

Dostępność: OZ Myślibórz, OZ Świnoujście  

 

39. SOWIŃSKI, Andrzej Jakub  

Ojczyzna w refleksji pedagogicznej / Andrzej Jakub Sowiński. – Kraków: Impuls, 2020. – 142 s.  

Jest to książka z dziedziny wychowania patriotycznego. Autor podkreśla w niej, jak ważne jest 

powiązanie wychowania do miłości Ojczyzny ze sztuką, by móc posługiwać się uniwersalnym językiem 

przemawiającym do młodych ludzi, którzy budują swoją tożsamość i człowieczeństwo.  

Dostępność: OZ Myślibórz, BP Szczecin, OZ Świnoujście  

 

40. SZMIDT, Krzysztof J.  

Metody pedagogicznych badań nad twórczością. Teoria i empiria / red. nauk. Krzysztof J. Szmidt. – 

Łódź: Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, 2009. – 368 s.  

Autorzy tekstów zamieszczonych w tej publikacji uważają, że aktywność twórcza idealnie nadaje się do 

badań jakościowych, których celem jest poszukiwanie uwarunkowań działań człowieka.  

Dostępność: OZ Gryfice, OZ Myślibórz, BP Szczecin, OZ Świnoujście  

 

41. ŚLIWERSKI, Bogusław  

Pedagogika ogólna. Podstawowe prawidłowości / Bogusław Śliwerski. – Wyd. 3. – Kraków: Impuls, 

2020. – 384 s.  

W tomie tym została zawarta elementarna wiedza stosowana w pedagogice. Autor wprowadza 

czytelnika w filozoficzne, społeczno-kulturowe i teoretyczne podstawy wychowania, w zagadnienia 

celów i wartości wychowania, norm, granic i zaprzeczenia jego istocie (pseudowychowanie).  

Dostępność: BP Szczecin, OZ Świnoujście  

 

42. ŚNIEŻYŃSKI, Marian  

Roztropność nauczycielska / Marian Śnieżyński. – Kraków: Petrus, 2020. – 272 s.  

Autor, uważając roztropność za cnotę, udowadnia, że jest ona nieodzownym warunkiem własnego 

rozwoju i rozwoju innych osób.  

Dostępność: BP Szczecin, OZ Świnoujście  

 

43. TANAŚ, Maciej. Red.  

Otwarte zasoby edukacyjne w perspektywie pedagogicznej / pod red. Macieja Tanasia i Sylwii 

Galanciak. – Kraków: Impuls, 2020. – 359 s.  

W kolejnych tekstach tej monografii zostały omówione problemy współczesnej pedagogiki mediów, 

takie jak: nabywanie kompetencji cyfrowych, społecznych i komunikacyjnych, rozwijanie kreatywności 
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i innowacyjności, sieciowy dostęp do cyfrowych otwartych zasobów edukacyjnych, uwarunkowania 

alfabetyzacji funkcjonalnej, dydaktyczne i wychowawcze aspekty otwartej przestrzeni edukacyjnej na 

różnych poziomach edukacji formalnej i pozaformalnej oraz inne.  

Dostępność: OZ Gryfice, OZ Myślibórz, BP Szczecin, OZ Świnoujście  

 

44. TARKOWSKI, Zbigniew  

Jąkanie w wieku szkolnym. Terapia metodą Tarkowskiego / Zbigniew Tarkowski, Agnieszka 

Okrasińska. – Gdańsk: Harmonia Universalis, 2020. – 280 s.  

Autorzy skupili się na przyczynach jąkania i omówili to zaburzenie w kontekście innych zaburzeń. 

Efektywna terapia jąkania łączy trening płynnego mówienia, psychoterapię i socjoterapię.  

Dostępność: OZ Myślibórz, BP Szczecin, OZ Świnoujście  

 

45. WEGNER-JEZIERSKA, Magdalena  

Scenariusze zajęć z zakresu rozwoju kompetencji emocjonalnych i komunikacyjnych dzieci  

i młodzieży w szkole podstawowej / Magdalena Wegner-Jezierska. – Gdańsk: Harmonia, 2020. – 156 s.  

Poszerzenie kompetencji emocjonalnych i komunikacyjnych uczniów wpływa na ich kontakty 

interpersonalne, wzajemną tolerancję i akceptację. Zaproponowane scenariusze zawierają informacje  

o przyborach i narzędziach niezbędnych do przeprowadzenia zajęć na lekcjach wychowawczych.  

Dostępność: BP Szczecin, OZ Świnoujście  

 

46. WIŚNIEWSKA, Aleksandra  

Układam, piszę, opowiadam. Pomoc terapeutyczna do wspomagania rozwoju mowy / Aleksandra 

Wiśniewska. – Gdańsk: Harmonia, 2020. – 93 tabl.  

Pomoc ta przeznaczona jest dla osób pracujących z dziećmi z niepełnosprawnością lekką lub 

umiarkowaną. Zawiera unikatowe karty pracy do nauki budowy zdań prostych, nauki czytania i pisania 

wspomaganych systemem obrazkowym.  

Dostępność: OZ Myślibórz, BP Szczecin, OZ Świnoujście  

 

47. WIŚNIEWSKA, Marta  

Biomedyczne podstawy rozwoju dziecka. Dla studentów pedagogiki, opiekunów w żłobku i nauczycieli 

wychowania przedszkolnego / Marta Wiśniewska, Magdalena Plandowska, Anna Mikler-Chwastek. – 

Warszawa: Difin, 2021. – 248 s.  

W tym zwięzłym przewodniku po anatomii i etapach rozwoju dziecka została zawarta wiedza niezbędna 

do organizacji procesu wspomagania rozwoju, wychowania, edukacji i terapii najmłodszych.  

Dostępność: OZ Gryfice, OZ Myślibórz, BP Szczecin, OZ Świnoujście  

 

48. WOLANIN, Mikołaj  

Prawa ucznia / Mikołaj Wolanin. – Wyd. 2 popr. – Kraków: Impuls, 2020. – 110 s.  

W tym kompendium wiedzy o prawach ucznia autor omawia przepisy dotyczące nauki szkolnej, 

dyscypliny, regulaminów, spraw socjalnych, podmiotowości, bezpieczeństwa.  

Dostępność: OZ Myślibórz, BP Szczecin, OZ Świnoujście  

 

49. WOŹNIAK, Jacek  

Jak uczyć (się) zdalnie? Podręcznik dla nauczycieli, uczniów i przedsiębiorców wraz z opisem 

funkcjonalności platform i innych narzędzi e-learningu nie tylko na czas pandemii COVID-19 / Jacek 

Woźniak i in. – Warszawa: CeDeWu, 2020. – 172 s.  

Autorzy w przejrzysty sposób przedstawili zagadnienie nauczania zdalnego w warunkach pandemii  

i w innych kryzysowych sytuacjach. Omówione zostały narzędzia informatyczne, technologie 

teleinformatyczne oraz specyfika nauczania na odległość.  

Dostępność: OZ Gryfice, OZ Myślibórz, BP Szczecin, OZ Świnoujście  

 

 

 

 

 

http://www.zcdn.edu.pl/


 

www.zcdn.edu.pl 

50. ZYSK, Veronica  

Maniery mają znaczenie! / Veronica Zysk. – Gdańsk: Harmonia Universalis, 2020. – 43 s.  

Dzieci, po przeczytaniu tej bogato ilustrowanej książeczki, zrozumieją, jak dobre maniery ułatwiają 

wchodzenie w interakcje społeczne, pomagają żyć zgodnie i wpływają na to, jak postrzegają nas inni.  

Dostępność: OZ Myślibórz, BP Szczecin, OZ Świnoujście  

 

51. ŻOŁYŃSKI, Stanisław  

Zarys postępowania korekcyjnego w praktyce szkolnej. Ruch – lek dla wszystkich / Stanisław Żołyński. 

– Rzeszów: Fosze, 2021. – 263 s.  

Autor w swej książce podkreśla rolę ucznia i nauczyciela w dbaniu o zdrowie i prawidłową postawę. 

Poradnik ten jest zbiorem zaleceń przydatnych przy gimnastyce korekcyjno-kompensacyjnej.  

Dostępność: OZ Gryfice, OZ Myślibórz, BP Szczecin, OZ Świnoujście  

 

PSYCHOLOGIA 

 

1. CHĘĆ, Magdalena  

Zachowania ryzykowne i problemowe młodzieży. Uwarunkowania psychospołeczne i rola aktywności 

wolnoczasowej / Magdalena Chęć. – Warszawa: Difin, 2020. – 610 s.  

W obszernej pracy autorka opisuje i wyjaśnia znaczenie zajęć dodatkowych i dowolnych, jako 

czynników ochronnych i ryzyka w okresie dorastania, czyli przejścia od dzieciństwa do dorosłości.  

Dostępność: OZ Gryfice, OZ Myślibórz, BP Szczecin, OZ Świnoujście  

 

2. GRUN, Anselm  

Jak pokonać wypalenie zawodowe. Odzyskaj radość z pracy i rozpal kreatywność / Anselm Grun. – 

Kraków: WAM, 2021. – 185 s.  

W książce poruszone zostało zagadnienie jeszcze niedawno bagatelizowane, które obecnie zyskało 

rangę choroby cywilizacyjnej. Autor podchodzi całościowo do człowieka i radzi, jak zadbać o relacje  

z innymi, a przede wszystkim z samym sobą.  

Dostępność: OZ Myślibórz, BP Szczecin, OZ Świnoujście  

 

3. GRZEGORZEWSKA, Iwona. Red.  

Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży / red. nauk. Iwona Grzegorzewska, Lidia Cierpiałkowska, 

Aneta R. Borkowska. – Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2020. – 1036 s.  

Jest to pierwszy tak obszerny podręcznik z tej dziedziny. Zawiera podstawy teorii, psychologiczną 

diagnozę kliniczną, psychologię zaburzeń psychicznych, kliniczne problemy dzieci i młodzieży, 

specjalne obszary zainteresowania psychologii klinicznej oraz pomocy psychologicznej.  

Dostępność: OZ Myślibórz, BP Szczecin, OZ Świnoujście  

 

4. HERMAN, Judith  

Trauma. Od przemocy domowej do terroru politycznego / Judith Herman. – Warszawa: Czarna Owca, 

2020. – 367 s.  

Autorka w swej książce zrewolucjonizowała podejście do traumy oraz leczenia ofiar przemocy.  

W ciekawy sposób ukazała zaskakujące paralele między tragediami prywatnymi i publicznymi.  

Dostępność: OZ Myślibórz, BP Szczecin, OZ Świnoujście  

 

5. JUCEWICZ, Agnieszka  

Niepewność. Rozmowy o strachu i nadziei / Agnieszka Jucewicz, Tomasz Kwaśniewski. – Warszawa: 

Agora, 2020. – 304 s.  

Autorzy przytaczają zapisy rozmów z psychologami, psychoterapeutami i filozofami o tym, co dzieje 

się z naszymi uczuciami, relacjami, emocjami i trudnościami w ekstremalnych sytuacjach.  

Dostępność: OZ Gryfice, OZ Myślibórz, BP Szczecin, OZ Świnoujście  
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6. KAŃCIURZEWSKA, Anna  

Tomcio rozwiązuje problemy. Złość i agresja / Anna Kańciurzewska. – Gdańsk: Harmonia, 2020.  

– 97 s.  

Jest to publikacja z serii „Kreatywne Książeczki Terapeutyczne”. Zawiera bajki, które pomogą dzieciom 

poradzić sobie z różnymi formami agresji.  

Dostępność: BP Szczecin, OZ Świnoujście  

 

7. KIELAR-TURSKA, Maria. Red.  

Szanse rozwoju w starości / red. Maria Kielar-Turska. – Kraków: Ignatianum, 2020. – 465 s.  

W książce poruszono zagadnienia kondycji zdrowotnej, psychicznej i duchowej ludzi starszych. 

Skupiono się nie na deficytach starości, ale na możliwościach rozwoju człowieka w późnej dorosłości.  

Dostępność: OZ Gryfice, OZ Myślibórz, OZ Świnoujście  

 

8. KULESZA, Wojciech  

Jak pisać prace dyplomowe z psychologii. Rady nie tylko dla psychologów / Wojciech Kulesza, Dariusz 

Doliński. – Sopot: Smak Słowa, 2020. – 129 s.  

Autorzy przedstawili ogólne rady i szczegółowe wskazówki przydatne przy pisaniu tekstów naukowych 

z psychologii oraz opisali „kilka narzędzi ułatwiających opakowanie idei tekstem”.  

Dostępność: OZ Myślibórz, BP Szczecin, OZ Świnoujście  

 

9. RÓŻYCKA, Jagoda  

Wybrane zagadnienia psychodietetyki. Narzędzia i metody pracy z osobami z nieprawidłowymi 

nawykami żywieniowymi / Jagoda Różycka. – Warszawa: Difin, 2020. – 162 s.  

Książka ta zawiera interdyscyplinarną i kompleksową wiedzę z dziedziny dietetyki i psychologii. 

Autorka omawia zachowania zdrowotne, głównie żywieniowe, pacjentów z przewlekłymi chorobami 

somatycznymi i nadwagą.  

Dostępność: OZ Gryfice, OZ Myślibórz, BP Szczecin, OZ Świnoujście  

 

10. SIEGEL, Daniel J.  

Psychowzroczność = mindsight. Jak dzięki nowej wiedzy o umyśle i empatii wprowadzać pozytywne 

zmiany w życiu / Daniel J. Siegel. – Warszawa: Mamania, 2021. – 415 s.  

Psychowzroczność to jakby siódmy zmysł, pozwalający nam zajrzeć w głąb siebie. Autor przedstawił 

innowacyjną metodę, która łączy neurologię z praktyką psychoterapeutyczną.  

Dostępność: OZ Gryfice, OZ Myślibórz, BP Szczecin, OZ Świnoujście  

 

11. TARASZKIEWICZ, Małgorzata  

Jak dbać o siebie w kryzysie? Poradnik nie tylko na czas globalnej pandemii / Małgorzata 

Taraszkiewicz, Zofia Nalepa. – Poznań: Święty Wojciech, 2020. – 120 s.  

W książce znajduje się zestaw działań i ćwiczeń wzmacniających naszą siłę i odporność psychiczną oraz 

redukujących napięcie i stres. Korzystając z tych ćwiczeń, łatwiej będzie przetrwać czas kryzysu, 

zachowując dobrą kondycję psychiczną.  

Dostępność: OZ Gryfice, BP Szczecin, OZ Świnoujście 

  

12. TARASZKIEWICZ, Małgorzata  

Jak wspierać dzieci w kryzysie? Poradnik dla rodziców nie tylko na czas globalnej pandemii / 

Małgorzata Taraszkiewicz, Zofia Nalepa. – Poznań: Święty Wojciech, 2020. – 112 s.  

Książka zawiera zestawy ćwiczeń i zabaw budujących siłę i odporność psychiczną dzieci oraz 

obniżających napięcie i stres. W ten sposób, bawiąc się z dziećmi, rodzice pomagają przetrwać trudny 

czas w dobrej kondycji, złagodzić lęki.  

Dostępność: OZ Gryfice, OZ Myślibórz, BP Szczecin, OZ Świnoujście  

 

13. TARASZKIEWICZ, Małgorzata  

Pomoc ku równowadze. Jak zadbać o swoje zdrowie psychiczne / Małgorzata Taraszkiewicz. – Wyd. 

2 rozszerz. – Słupsk: Dobra Literatura, 2020. – 170 s.  
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Szybkie tempo życia, choroby cywilizacyjne i stres powodują zawirowania w naszym życiu. Autorka 

udowadnia, że poszukiwanie pomocy u specjalistów to nie dowód słabości, ale odwagi świadczącej  

o tym, że chcemy zmienić swoją sytuację na lepsze.  

Dostępność: OZ Gryfice, OZ Myślibórz, BP Szczecin, OZ Świnoujście  

 

SOCJOLOGIA 

 
1. ADAMSKI, Franciszek  

Rodzina. Wymiar społeczno-kulturowy / Franciszek Adamski. – Kraków: Petrus, 2021. – 295 s.  

Autor ukazał proces powstawania grupy małżeńsko-rodzinnej, jej instytucjonalizację, czynniki 

wpływające na wzajemne przystosowanie osobowości współmałżonków oraz przeobrażenia tej 

podstawowej komórki społecznej.  

Dostępność: OZ Gryfice, OZ Świnoujście  

 

2. ARONSON, Elliot  

Człowiek istota społeczna / Elliot Aronson, Joshua Aronson. – Warszawa: Wydawnictwo Naukowe 

PWN, 2020. – 406 s.  

Jest to uaktualnione wydanie książki napisanej w 1970 roku. Poruszone są w niej najważniejsze 

zagadnienia psychologii społecznej, poszerzone o wpływ rzeczywistości wirtualnej na nasze 

funkcjonowanie.  

Dostępność: BP Szczecin, OZ Świnoujście  

 

3. KOSSOWSKA, Małgorzata  

Człowiek w obliczu pandemii. Psychologiczne i społeczne uwarunkowania zachowań w warunkach 

kryzysu zdrowotnego / Małgorzata Kossowska, Natalia Letki, Tomasz Zaleśkiewicz, Szymon Wichary. 

– Sopot: Smak Słowa, 2020. – 270 s.  

W książce tej pandemia COVID-19 ukazana została z perspektywy pozamedycznej. Autorzy rozpatrują 

podmiotowość  człowieka w niepewnej sytuacji, rolę lęku w szacowaniu ryzyka, zaufanie do innych 

ludzi i do instytucji, znaczenie kapitału społecznego.  

Dostępność: OZ Gryfice, OZ Myślibórz, BP Szczecin, OZ Świnoujście  

 

4. KRASTEW, Iwan  

Nadeszło jutro. Jak pandemia zmienia Europę / Iwan Krastew. – Warszawa: Wydawnictwo Krytyki 

Politycznej, 2020. – 94 s.  

Autor stwierdza, że zmiany wywołane okresem pandemii nie poprowadzą nas „ku nowemu ładowi, lecz 

powszechnej niestabilności”.  

Dostępność: OZ Gryfice, OZ Myślibórz, BP Szczecin, OZ Świnoujście  

 

POZOSTAŁE  DZIEDZINY  WIEDZY 

 

1. BUTOWSKI, Leszek  

Metodologia badań nad turystyką. Podstawy ontologiczne i epistemologiczne oraz rozwój historyczno-

instytucjonalny / Leszek Butowski. – Warszawa: PWE, 2020. – 145 s.  

Jest to unikatowa na rynku polskim książka podejmująca problem teoretycznych badań nad turystyką. 

Autora publikacji cechuje głęboka wiedza i refleksja naukowa.  

Dostępność: OZ Gryfice, OZ Myślibórz, OZ Świnoujście  

 

2. HELLSTEN, Tommy  

Wsparcie dla Dorosłych Dzieci Alkoholików. Hipopotam w pokoju stołowym / Tommy Hellsten. – 

Wyd. 3. – Łódź: Feeria, 2021. – 188 s.  

Autor pokazuje, co dzieje się z dziećmi dorastającymi w rodzinach z problemem alkoholowym. 

Tłumaczy, dlaczego tak trudno tym dzieciom wyrażać emocje, dlaczego popadają w perfekcjonizm, 

unikają konfliktów i dlaczego dręczy ich ciągłe poczucie winy.  

Dostępność: OZ Gryfice, OZ Świnoujście  
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3. JACOB, Ludwig Manfred  

Koronawirus – poradnik samopomocy. Rozsądny środek pomiędzy lekceważeniem a strachem. Jak 

skutecznie ochronić się przed koronawirusem i zapobiec lub złagodzić chorobę COVID-19? / Ludwig 

Manfred Jacob. – Warszawa: Wiedza w służbie zdrowiu, 2020. – 96 s.  

Autor, chcąc zapobiec powszechnej panice, daje wiele praktycznych rad, jak uniknąć infekcji lub mocno 

złagodzić jej przebieg.  

Dostępność: OZ Myślibórz, BP Szczecin, OZ Świnoujście  

 

4. JARMEY, Chris  

Atlas anatomii człowieka. Dla uczniów, studentów, fizjoterapeutów, trenerów oraz wszystkich osób 

zainteresowanych kulturą fizyczną / Chris Jarmey. – Warszawa: Foksal, 2020. – 272 s.  

W atlasie w bardzo przejrzysty sposób przedstawiono budowę i  funkcjonowanie ludzkiego organizmu 

(tkanki, kości, mięśnie, stawy, powiązania nerwowe i powięziowe).  

Dostępność: BP Szczecin, OZ Świnoujście  

 

5. KRAJEWSKA-KUŁAK, Elżbieta. Red.  

Życie w cieniu pandemii. Aspekty medyczne, etyczne i społeczne / pod red. nauk. Elżbiety Krajewskiej- 

-Kułak i in. – Poznań: Silva Rerum, 2020. – 203 s.  

W książce tej czytelnicy znajdą najważniejsze informacje dotyczące historii epidemii, jej wymiaru 

klinicznego, psychologicznego, społecznego i etycznego.  

Dostępność: OZ Myślibórz, BP Szczecin, OZ Świnoujście  

 

6. KRZYSTYNIAK, Krzysztof L.  

Koronawirus : COVID-19. MERS. SARS. Epidemiologia, leczenie, profilaktyka / Krzysztof  

L. Krzystyniak. – Warszawa: Medyk, 2020. – 90 s.  

Książką tą autor i wydawcy pragną dołączyć do zbiorowych wysiłków zwalczenia pandemii i jej 

skutków.  

Dostępność: OZ Myślibórz, BP Szczecin, OZ Świnoujście  

 

7. PASZKOWSKA, Małgorzata  

Polski system ochrony zdrowia  / Małgorzata Paszkowska. – Warszawa: Difin, 2020. – 280 s.  

Autorka w sposób kompleksowy zaprezentowała organizację i podstawy prawne funkcjonowania 

systemu ochrony zdrowia w Polsce. Uwzględniono epidemię SARS-CoV-2, opisując sposoby 

zapobiegania chorobom zakaźnym.  

Dostępność: OZ Myślibórz, BP Szczecin, OZ Świnoujście  

 

8. SANIEWSKA, Danuta  

Vademecum nauczyciela bibliotekarza / Danuta Saniewska. – Wyd. 9. – Warszawa: Sukurs, 2020. – 

332 s.  

Jest to najnowsze wydanie tego cennego poradnika. Uwzględnione zostały współczesne potrzeby  

i wyzwania bibliotek, zmiany przepisów, nowe technologie, formy i metody pracy.  

Dostępność: BP Szczecin, OZ Świnoujście 

 

9. THIELE, Susanne  

Jak wirusy i bakterie rządzą naszym życiem. Nowe zdumiewające ustalenia o naszych 

mikroskopijnych współlokatorach / Susanne Thiele. – Warszawa: Prószyński i S-ka, 2020. – 304 s.  

Autorka wprowadza czytelników w fascynujący świat mikroorganizmów. Przekonuje, że nie wszystkie 

wirusy są groźne, są również takie, które są niezbędne w naszym życiu.  

Dostępność: OZ Myślibórz, BP Szczecin, OZ Świnoujście  
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