
ADNOTOWANY BIULETYN  NABYTKÓW  BIBLIOTEKI  PEDAGOGICZNEJ  2019 

 

 

PEDAGOGIKA 

 

1. AMBROZIK, Wiesław (red.) 

Współczesne dylematy resocjalizacyjne w stronę twórczej resocjalizacji. Księga jubileuszowa dedykowana 

Profesorowi Markowi Konopczyńskiemu / red. nauk. Wiesław Ambrozik, Anna Kieszkowska, Krzysztof 

Sawicki. – Kraków: Impuls, 2018. – 585 s.  

Twórcza resocjalizacja to trzy kluczowe zagadnienia: twórczość, resocjalizacja i tożsamość. Poprzez 

aktywizowanie osób nieprzystosowanych społecznie rozwija się ich potencjały i realizuje proces 

resocjalizacji, kreując nową tożsamość.  

Dostępność: OZ Gryfice, OZ Świnoujście 

 

2. BALEJKO, Antoni (red.) 

Diagnoza i terapia osób z afazją. Holistyczne podejście do chorego / pod red. Antoniego Balejki. – Wyd. 3. – 

Białystok: Wydawnictwo  Logopedyczne, 2003. – 128 s.  

Urazy mózgu stały się „chorobą” współczesnej cywilizacji. Uratowani dzięki wiedzy medycznej, 

oczekują od bliskich pomocy i zrozumienia. W książce tej czytelnicy znajdą narzędzia potrzebne do 

wykrywania zaburzeń mowy i organizowania terapii osób z afazją.  

Dostępność: OZ Gryfice, OZ Myślibórz, OZ Świnoujście 

 

3. BALL, James  

 Autyzm a wczesna interwencja. Rzeczowe pytania, życiowe odpowiedzi / James Ball. – Gdańsk: Harmonia 

Universalis, 2016. – 452 s.  

Książka ta będzie światełkiem, wskazującym drogę rodzicom dzieci, u których zdiagnozowano 

autyzm.  

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

 

4. BAŁANDYNOWICZ, Andrzej  

 Probacja. Resocjalizacja z udziałem społeczeństwa. Konteksty antropologiczno-filozoficzne / Andrzej 

Bałandynowicz. – Wyd. 3. – Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2019. – 634 s.  

Probacja to wielopasmowa teoria resocjalizacji z udziałem społeczeństwa. Składają się na nią: filozofia 

karania, system nowoczesnych kar i metodyka postępowania resocjalizacyjnego.  

Dostępność: OZ Gryfice, OZ Świnoujście  

 



5. BIAŁEK, Ewa Danuta  

 Lustra na pokolenia. Poradnik dla rodziców i nie tylko / Ewa Danuta Białek. – Warszawa: Instytut 

Psychosyntezy, 2017. – 168 s.  

Jest to książka o „edukacji o sobie”. Autorka zakłada, że wszelkie patologie: czy to terroryzm, czy 

choroby cywilizacyjne wynikają z niezrozumienia siebie. Aby przerwać ciąg traum i przekaz chorób 

genetycznie uwarunkowanych, należy spojrzeć w lustro, zacząć zmieniać zawarty w nim wizerunek siebie i 

odbite w świecie obrazy przekazywane z pokolenia na pokolenia.  

Dostępność: OZ Gryfice, OZ Myślibórz, OZ Świnoujście  

 

6. BOYCE, Thomas  

Dziecko orchidea czy mlecz. Jak wspierać wrażliwe dzieci / Thomas Boyce. – Warszawa: Czarna Owca, 

2019. – 295 s.  

Podział na dzieci-orchidee i dzieci-mlecze pozwala zrozumieć, dlaczego warunki dobre dla jednego 

dziecka, nie będą właściwe dla drugiego w tej samej rodzinie. Dzieci-orchidee są zdolne i delikatne, dzieci-

mlecze zaś odporne i lepiej radzą sobie z problemami  

Dostępność: BP Szczecin, OZ Świnoujście  

 

7. GÓRSKI, Adam (red.)  

 Autyzm a prawo / red. nauk. Adam Górski, Błażej Kmiecia. – Warszawa: Difin, 2019. – 212 s.  

Tematem tej książki jest poszanowanie praw i wolności osób z zaburzeniami autystycznymi. 

Omówione zostały takie zagadnienia jak: ubezwłasnowolnienie, niepoczytalność, przymusowa hospitalizacja i 

stosowanie przymusu bezpośredniego.  

Dostępność: BP Szczecin, OZ Świnoujście  

 

8. GRAND, Claire  

 Autyzm i zespół Aspergera / Claire Grand. – Warszawa: Wydawnictwo Studio Emka, 2012. – 136 s.  

Autorka opisuje autystyków jako osoby, które nie mają przyjaciół, różnią się od innych, nie rozumieją 

docierających do nich informacji, boją się nowości, są nadwrażliwi sensorycznie, nie potrafią wyobrazić sobie 

rzeczy, których nie znają, z trudem rozpoznają ludzi, mają problem z komunikowaniem się z innymi.  

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

 

9. GREENSPAN, Stanley I.  

Dotrzeć do dziecka z autyzmem. Jak pomóc dzieciom nawiązywać relacje, komunikować się i myśleć. 

Metoda Floortime / Stanley I. Greenspan, Serena Wieder. – Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu  

Jagiellońskiego, 2014. – 448 s.  



Książka ta została napisana z myślą o rodzicach, którzy chcą uczestniczyć w terapii swoich dzieci. 

Opisana metoda może być stosowana w każdym okresie życia dziecka, wspierając jego rozwój indywidulany i 

społeczny.  

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

  

10.  JAWORSKA, Anetta (red.) 

Resocjalizacja. Zagadnienia prawne, społeczne i metodyczne / pod red. nauk. Anetty Jaworskiej. – Kraków: 

Impuls, 2009. – 374 s.  

Wyższy niż przeciętny poziom agresji ostatnich lat generuje więcej zjawisk dewiacyjnych - również 

wśród dzieci, młodzieży, kobiet. Zawarte w tej książce mogą służyć rozwojowi i wsparciu istoty ludzkiej i 

całego społeczeństwa.  

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

 

11. JEGIER, Aneta (red.)  

Czas wolny małych dzieci w świecie realnym i wirtualnym / red. nauk. Aneta Jegier. – Warszawa: Difin, 

2016. – 180 s.  

Czas wolny dziecka jest źródłem jego rozwoju i kopalnią informacji o dziecku – co lubi, w czym jest 

dobre, czego potrzebuje. Poradnik jest przeznaczony przede wszystkim dla rodziców, opiekunów, 

wychowawców i nauczycieli małych dzieci. Można znaleźć w nim wskazówki, konkretne propozycje i rady 

dla osób zajmujących się dziećmi. 

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

 

12. KESSICK, Rosemary  

Autyzm i dieta. O czym warto wiedzieć / Rosemary Kessick. – Warszawa: Fraszka Edukacyjna, 2010. – 81 s.  

Coraz więcej badań naukowych potwierdza zależność pomiędzy sposobem odżywiania się a 

autyzmem. W tym kieszonkowym przewodniku można znaleźć informacje, czego należy unikać w diecie osób 

ze spektrum autyzmu.  

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

 

13. KILISZEK, Ewa  

Rodzina wobec zagrożeń, rodzina wobec szans. Socjopsychopedagogika rodziny. Studium rodziny pełnej / 

Ewa Kiliszek. – Warszawa: Difin, 2019. – 288 s.  

Rodzina została opisana tutaj nie z punktu widzenia problemów dzieci, lecz – rodziców. Wyciągnięte z 

badań przeprowadzonych przez autorkę wnioski mogą służyć poprawie funkcjonowania rodzin 

wieloproblemowych.  

Dostępność: OZ Gryfice, OZ Myślibórz, OZ Świnoujście  



14. KOWALCZYK, Danuta (red.)  

Resocjalizacja penitencjarna w kontekstach interdyscyplinarnych / red. nauk. Danuta Kowalczyk, Adam 

Szecówka, Sławomir Grzesiak. – Wrocław: Atut, 2015. – 370 s.  

Zgromadzone w tym tomie prace odkrywają w osobie skazanej twórczy potencjał, który staje się bazą 

w resocjalizacji. 

Dostępność: OZ Gryfice, OZ Świnoujście  

 

15. KUSKOWSKI, Mariusz (red.)  

Zraniony duch i zagrożone ciało resocjalizacja XXI wieku w perspektywie interdyscyplinarnej / pod red. 

nauk. Mariusza Kuskowskiego i Katarzyny Bocheńskiej-Włostowskiej. – Kraków: Impuls, 2016. – 212 s.  

Przewodnią ideą tej publikacji jest „zraniony duch i zagrożone ciało człowieka uwikłanego w 

aktywność przestępczą oraz naznaczonego niepełnosprawnością”.  

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

 

16. KUSZTAL, Justyna  

Dobro dziecka w procesie resocjalizacji. Aspekty pedagogiczne i prawne / Justyna Kusztal. – Kraków: 

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2018 – 388 s.  

Dobro dziecka to wartość moralna, powinność lub cel ludzkiego dążenia. Autorka pokazuje, czy i w 

jaki sposób ta kategoria funkcjonuje we współczesnej pedagogice resocjalizacyjnej i naukach prawnych.  

Dostępność: OZ Gryfice, OZ Świnoujście  

 

17. LUBIŃSKA-BOGACKA, Magdalena  

Problemy readaptacji skazanych i pomoc w ich resocjalizacji / Magdalena Lubińska-Bogacka. – Kraków: 

Petrus, 2017. – 269 s.  

Lektura tej książki ułatwi zrozumienie trudności i problemów osób skazanych, z którymi borykają się – 

najpierw w środowisku izolacyjnym, a potem na wolności.  

Dostępność: OZ Gryfice, OZ Świnoujście  

 

18. MELILLO, Robert  

Autyzm. Zapobieganie zaburzeniom ze spektrum autyzmu, ich diagnozowanie, terapia oraz zalecenia dla 

rodziców / Robert Melillo. – Gdańsk: Harmonia Universalis, 2017. – 309 s.  

Autor twierdzi, iż obecnie mamy czas „epidemii” autyzmu. W książce przybliżone zostały sposoby 

zapobiegania i diagnozowania autyzmu, rodzaje terapii oraz zalecenia dla rodziców.  

Dostępność: OZ Gryfice, BP  Szczecin, OZ Świnoujście  

 

 



18. NIEZGODA, Ewa  

Autyzm w pigułce. Przyczyny, diagnoza, terapie, leczenie. Przegląd zwięzły i prosty / Ewa Niezgoda. – 

Warszawa: Fraszka Edukacyjna, 2017. – 56 s.  

W publikacji tej uporządkowano i przedstawiono w zarysie przyczyny autyzmu, sposoby 

diagnozowania, interwencje psychoterapeutyczne oraz niektóre biomedyczne sposoby leczenia.  

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

 

19. NOWAKOWSKA-SIUTA, Renata  

Racjonalność procesu kształcenia. Studium z polityki oświatowej i pedagogiki porównawczej / Renata 

Nowakowska-Siuta, Bogusław Śliwerski. – Kraków:  Impuls, 2015. – 252 s.  

Autorzy przeanalizowali politykę oświatową, wskazując, w jakim stopniu jej przeszłość wpływa na 

stan teraźniejszy.  

Dostępność: OZ Gryfice, OZ Świnoujście  

 

20.  OPORA, Robert  

Terapia grupowa w resocjalizacji osób niedostosowanych społecznie / Robert Opora. – Warszawa: 

Wydawnictwo  Naukowe PWN, 2019. – 338 s.  

Zaburzenia zachowania młodych osób stanowią duży problem społeczny. Pomysły terapeutyczne 

zawarte w tej książce można wykorzystać w pracy z młodzieżą niedostosowaną społecznie. Stanowią też 

nieocenioną pomocą dla wychowawców i terapeutów.  

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

 

21. PASZKIEWICZ, Aneta  

Podmiotowe traktowanie wychowanka w pracy rodzinnego kuratora sądowego (ze szczególnym 

uwzględnieniem metody kontraktu) / Aneta Paszkiewicz. – Wyd. 2. – Lublin: Norbertinum Wydawnictwo, 

2012. – 244 s.  

Celem tej pracy jest wskazanie, w jaki sposób doskonalić i rozwijać pracę wychowawczą kuratorów 

sądowych poprzez podmiotowe podejście do wychowanka. 

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

 

22. PASZKIEWICZ, Aneta  

Trudne sytuacje w klasie szkolnej. Identyfikacje, propozycje rozwiązań / Aneta Paszkiewicz. – Warszawa: 

Difin, 2019. – 234 s.  

W książce zaprezentowano sposoby radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, które zdarzają się w klasie 

szkolnej: niezdyscyplinowanie, agresja, przemoc, niska motywacja do nauki, niepowodzenia szkolne, wagary, 

mobbing elektroniczny, uczniowie różniący się kulturowo i językowo, nadmierna rywalizacja, ściąganie.  



Dostępność: OZ Gryfice, OZ Myślibórz, OZ Świnoujście  

 

23. PSZCZÓŁKA, Jolanta  

Afazja i powrót do przeszłości / Jolanta Pszczółka, Małgorzata Jankowska. – Gdańsk:  Harmonia Universalis, 

2017. – 151 s.  

Odzyskanie utraconych sprawności ruchowych i językowych to cel, którzy stawiają sobie pacjenci po 

przebytym udarze. Dzięki tej książce można zrozumieć świat człowieka z afazją.  

Dostępność: OZ Gryfice, BP Szczecin, OZ Świnoujście  

 

24. SAWICKI, Krzysztof  

Diady, kliki, gangi. Młodzież nieprzystosowana społecznie w perspektywie współczesnej pedagogiki 

resocjalizacyjnej / Krzysztof Sawicki. – Kraków: Impuls, 2018. – 276 s.  

Tematem książki są nieformalne grupy rówieśnicze, których zachowania sprzeczne są z normami 

społecznymi.  

Dostępność: OZ Gryfice, OZ Myślibórz, OZ Świnoujście  

 

25. SHAW, William  

Autyzm. Więcej niż podstawy. Leczenie zaburzeń ze spektrum autyzmu / William Shaw. – Warszawa: 

Fraszka Edukacyjna, 2016. – 162 s.  

W książce tej autor przedstawia efekty swoich długich badań, omawia przyczyny i potencjalne 

rozwiązania problemów „epidemii” autyzmu.  

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

 

26. SHAW, William  

Leczenie biomedyczne autyzmu i PDD / William Shaw. – Warszawa: Fraszka Edukacyjna, 2016. – 230 s.  

W książce tej omówione zostały różne rodzaje terapii, które mogą poprawić zdrowie i funkcjonowanie 

dziecka autystycznego i jego rodziny.  

Dostępność: OZ Gryfice, BP Szczecin, OZ Świnoujście  

 

27.  TAŃSKI, Marek  

Między pedagogiką życia a ideałem wychowania.  Koncepcja rozwoju człowieka. Tropy i kategorie edukacji 

aksjologicznej / Marek Tański. – Kraków: Aureus, 2012 – 420 s.  

Przedmiotem niniejszej publikacji jest edukacja aksjologiczna rozumiana jako wychowanie do 

świadomego wyboru wartości i określania ich hierarchii jako fundamentu życia.  

Dostępność: OZ Gryfice, OZ Świnoujście  

 



28. WILLIAMS, Katrina  

Zrozumieć autyzm. Przewodnik dla rodziców / Katrina Williams, Jacqueline Roberts. – Gdańsk: Harmonia 

Universalis, 2019. – 270 s.  

W przewodniku tym rodzice dzieci ze spektrum autyzmu znajdą rzeczowe odpowiedzi na dręczące ich  

pytania oraz informacje o diagnozie i zachowaniu, które pojawia się na kolejnych etapach rozwojowych 

dziecka.  

Dostępność: OZ Gryfice, BP Szczecin, OZ Świnoujście  

 

PSYCHOLOGIA 

 

1.  AMBROZIAK, Konrad  

Depresja nastolatków. Jak ją rozpoznać, zrozumieć i pokonać / Konrad Ambroziak, Artur Kołakowski, 

Klaudia Siwek. – Sopot: GWP, 2019. – 278 s.  

Depresja to choroba XXI wieku. Dotyka ludzi w różnym wieku. Pokonanie jej i powrót do zdrowia są 

możliwe, ale wymagają dużego zaangażowania chorego i jego rodziny. Autor prezentuje sposoby rozpoznania 

depresji oraz walki z nią.  

Dostępność: OZ Myślibórz, BP Szczecin, OZ Świnoujście  

 

2. AUGUSTYNEK, Andrzej  

Wprowadzenie do psychologii / Andrzej Augustynek. – Warszawa: Difin, 2018. – 457 s.  

Podręcznik ten zawiera podstawową i aktualną wiedzę o psychice człowieka i jego zachowaniu. W 

książce omówione są m.in. następujące zagadnienia: układ nerwowy, mózg, pamięć, uczenie się, myślenie, 

zdolności, inteligencję, emocje, stres, motywację, osobowość, negocjacje, manipulacje, zaburzenia 

psychiczne.  

Dostępność: OZ Świnoujście  

 

3. EVANS, Patricia  

Toksyczne słowa. Słowna agresja w związkach / Patricia Evans. – Warszawa: Czarna Owca, 2018. – 319 s.  

W ostatnich latach przemoc słowna znacznie się nasiliła. W książce tej czytelnik znajdzie informacje o 

różnych poziomach agresji słownej, sposobach zapobiegania i radzenia sobie ze skutkiem toksycznych słów.  

Dostępność: OZ Myślibórz, OZ Świnoujście  

 

4. KLISZCZ, Joanna  

Psychologia potrzeb osób starszych. Potrzeby psychospołeczne po 65. roku życia / Joanna Kliszcz. – 

Warszawa: Difin, 2019. – 227 s.  



Autorka traktuje starość jako kolejny etap ludzkiej egzystencji,  z założeniem, że człowiek jest 

aktywny i twórczy całe życie poprzez dążenie do zaspokojenia własnych  potrzeb - zarówno podstawowych, 

jak  i tych wyższych.  

Dostępność: OZ Myślibórz, BP Szczecin, OZ Świnoujście  

 

5. OGONOWSKA, Agnieszka  

Psychologia mediów i komunikowania. Wprowadzenie / Agnieszka Ogonowska. – Kraków: Impuls,  2018. – 

258 s.  

Dynamiczny rozkwit cywilizacji medialnej powoduje wzrost znaczenia kompetencji cyfrowych. 

Autorka wskazuje, w jaki sposób ich brak może spowodować uleganie różnego rodzaju manipulacjom 

psychospołecznym.  

Dostępność: OZ Gryfice, OZ Świnoujście  

 

 SOCJOLOGIA  

 

1.  CHODKOWSKA, Maria (red.) 

Dystans społeczny w teorii i praktyce pedagogicznej / red. Maria Chodkowska, Stanisława Byra. – Lublin: 

Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2012. – 270 s.  

Teksty zawarte w tej książce dostarczają wiedzy z pogranicza socjopedagogiki (głównie integracji 

społecznej, społecznego wykluczenia) i kształtują postawy ważne w pracy pedagoga (prointegracyjną, 

tolerancyjną, udzielającą wsparcia – wspierającą, przezwyciężającą bariery).  

Dostępność: OZ Gryfice, OZ Świnoujście  

 

2. GÓRKA, Marek (red.)  

Cyberbezpieczeństwo dzieci i młodzieży. Realny i wirtualny problem polityki bezpieczeństwa / red. nauk. 

Marek Górka. – Warszawa: Difin, 2017. – 350 s.  

Książka przedstawia zróżnicowane spojrzenie na cyberprzestrzeń i czyhające tam niebezpieczeństwa.. 

Autorzy wskazują, że zarówno poszczególne rządy uzbrojone w najnowocześniejszą technologię, jak i 

specjaliści z zakresu cyberbezpieczeństwa, są tak samo podatni na zagrożenia i bezbronne jak zwykli 

użytkownicy. 

Dostępność: OZ Gryfice, OZ Świnoujście  

 

3. SIKORA, Agata  

Wolność, równość, przemoc. Czego nie chcemy sobie powiedzieć / Agata Sikora. – Kraków: Karakter, 2019. 

– 256 s.  



Autorka pokazuje, „jak znaleźliśmy się rozdarci między polityką tożsamości a uniwersalistycznym 

liberalizmem”.  

Dostępność: OZ Myślibórz, OZ Świnoujście  

 

4. STANKOWSKA, Magdalena  

Teściowe i synowe. Studium relacji / Magdalena Stankowska. – Warszawa: Difin, 2018. – 342 s.  

W niniejszej publikacji autorka podkreśla ważność roli teściowej w życiu rodzinnym i wielość jej 

wizerunków we współczesnym dyskursie publicznym.  

Dostępność: OZ Świnoujście  

 

5. WULF, Christoph Antropologia. Historia, kultura, filozofia / Christoph Wulf. – Warszawa: IFiS PAN, 

2016. – 484 s.  

Książka ta porusza najważniejsze kwestie dotyczące antropologii. Autor zadaje w niej pytania o to, jak 

uniwersalia wspólne wszystkim  ludziom manifestują  się  w  różnych  kontekstach  kulturowych  i  

historycznych.  

Dostępność: OZ Gryfice, OZ Myślibórz, OZ Świnoujście  

 

 

POZOSTAŁE  DZIEDZINY  WIEDZY 

 

1. BAUDRILLARD, Jean  

Dlaczego wszystko jeszcze nie zniknęło? Esej ostatni / Jean Baudrillard. – Warszawa: Wydawnictwo Sic!, 

2009. – 59 s.  

Jest to ostatni tekst, jaki autor napisał przed śmiercią w 2007 roku. 

Dostępność: OZ Gryfice, OZ Świnoujście  

 

2. GRZEGORZEWSKA, Iwona  

Uzależnienia behawioralne / Iwona Grzegorzewska, Lidia Cierpiałkowska. – Warszawa: Wydawnictwo 

Naukowe PWN, 2018. – 465 s.  

 Autorki zwracają uwagę na zachowania, aktualnie nazywane uzależnieniami behawioralnymi. Opisują  

m. in.: pracoholizm, hazard, seksoholizm, uzależnienie od aktywności fizycznej, zakupoholizm. 

Dostępność: OZ Myślibórz, BP Szczecin, OZ Świnoujście  

 

 

 

 



3. KUĆ, Małgorzata (red.)  

Skuteczność oddziaływań penitencjarnych w kontekście zjawiska podkultury więziennej oraz instytucji 

warunkowego przedterminowego zwolnienia skazanych / red. Małgorzata Kuć. – Lublin: Towarzystwo 

Naukowe KUL, 2009. – 330 s.  

 W tekstach zawartych w tej publikacji autorzy omawiają problematykę podkultury więziennej, jej 

znaczenie dla procesu resocjalizacji penitencjarnej oraz analizują różne aspekty warunkowego 

przedterminowego zwolnienia skazanych. 

Dostępność: OZ Gryfice, OZ Myślibórz, OZ Świnoujście  

 

4. STOKOWSKI, Franciszek  

Demografia / Franciszek Stokowski. – Wyd. 2 zm. – Warszawa: PWE, 2019. – 163 s.  

 Prawidłowości demograficzne mają ogromne znaczenie przy podejmowaniu wszelkich decyzji 

ekonomicznych i społecznych. Omawiane w podręczniku metody analizy zjawisk ludnościowych są 

prezentowane przy uwzględnieniu najnowszych danych liczbowych. Ich uzupełnienie danymi historycznymi  

pozwoliło wskazać i scharakteryzować występujące tendencje zmian w czasie.  

Dostępność: OZ Gryfice, OZ Myślibórz, OZ Świnoujście 

 

5. SZWAŁKIEWICZ, Elżbieta  

Opiekun medyczny w praktyce / Elżbieta Szwałkiewicz. – Wyd. 2 zm. i zaktualiz. – Warszawa: PZWL 

Wydawnictwo Lekarskie, 2019 – XIV. - 592 s.  

 Kompendium to zawiera informacje o pielęgnowaniu osób przewlekle i obłożnie chorych oraz 

konkretne wskazówki pomocne w codziennej pracy z takimi osobami. 

Dostępność: OZ Gryfice, OZ Myślibórz, OZ Świnoujście  

 

LITERATURA PIĘKNA 

 

1. TOKARCZUK, Olga  

Bieguni / Olga Tokarczuk. – Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2019. – 457 s.  

 Pierwsza polska książka uhonorowana Międzynarodową Nagrodą Bookera, otrzymała również 

Literacką Nagrodę Nike 2008. Olga Tokarczuk zabiera czytelników w niezwykłą podróż przez różne miejsca i 

czasy. Zaprasza do wspólnego oswajania migotliwej, fragmentarycznej rzeczywistości, do porzucania utartych 

szlaków. 

Dostępność: OZ Myślibórz, BP Szczecin, OZ Świnoujście  

 

 



2. TOKARCZUK, Olga Księgi Jakubowe albo Wielka Podróż (…) / Olga Tokarczuk. – Kraków: 

Wydawnictwo Literackie,  2019. –  912 s.  

 Jest to studium wieloetnicznej Polski XVIII wieku, swoista powieść bez bohatera, pogłębiona duchowa 

refleksja nad stanem współczesnego człowieka. Niemal tysiąc stron, kilkadziesiąt wątków i postaci — „Księgi 

Jakubowe” imponują literackim rozmachem, wielością poziomów i możliwych interpretacji. 

Dostępność: BP Szczecin, OZ Świnoujście  

 

3. TOKARCZUK, Olga  

Opowiadania bizarne / Olga Tokarczuk. – Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2019. – 255 s.  

 Pochodzące z języka francuskiego słowo „bizarre” znaczy: dziwny, zmienny, ale też śmieszny i 

niezwykły. W zbiorze znajduje się dziesięć opowiadań, każde inne, o innej rzeczywistości, z innym punktem 

widzenia. 

Dostępność: OZ Myślibórz, BP Szczecin, OZ Świnoujście  

 

4. TOKARCZUK, Olga  

Podróż ludzi Księgi / Olga Tokarczuk. – Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2019. – 247 s.  

 Jest to pierwsza powieść, wydana przez O. Tokarczuk w 1993 roku. Francja, rok 1685. Król Słońce 

ustanawia katolicyzm jedynym legalnym wyznaniem. Grupy hugenotów przemierzają kraj, by dotrzeć na 

północ, gdzie mają nadzieję znaleźć nową ojczyznę. 

Dostępność: OZ Myślibórz, BP Szczecin, OZ Świnoujście  
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