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C D N  P B P  F I L I A  W  S Ł U P C Y  P O L E C A



JAK UCZYĆ (SIĘ) ZDALNIE? : PODRĘCZNIK DLA NAUCZYCIELI,
UCZNIÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW WRAZ Z OPSIEM FUNKCJONALNOŚCI
PLATFORM I INNYCH NARZĘDZI E-LEARNINGU NIE TYLKO NA CZAS
PANDEMII COVID-19 / JACEK WOŹNIAK, MARCIN STARUCH,
MICHAŁ JUREK, WIOLETTA WEREDA, PIOTR ZASKÓRSKI . –
WARSZAWA : CEDEWU, 2020.

Sygnatura: 31927

Niniejszy podręcznik do nauki zdalnej jest 

pomocny w realizacji procesów kształcenia 

zdalnego dla różnych grup odbiorców – m.in. 

będących w różnym wieku i odznaczających się 

różnym poziomem kompetencji cyfrowych. 

Stanowi przejrzystą odpowiedź na potrzeby 

polskich szkół, uczelni oraz przedsiębiorstw 

(działających w warunkach pandemii COVID-19, 

ale także innych zagrożeń i kryzysów).



WYLOGUJ SWÓJ MÓZG : JAK ZADBAĆ O SWÓJ MÓZG W DOBIE
NOWYCH TECHNOLOGII / ANDERS HANSEN ; TŁUMACZENIE EMILIA
FABISIAK. WYDANIE I. – KRAKO ́W : WYDAWNICTWO ZNAK, 2020.

Książka Wyloguj swój mózg szwedzkiego psychiatry i autora

badań nad internetem Andersa Hansena w przystępny

sposób tłumaczy jak korzystać z najnowszych technologii,

by służyły naszemu dobru i nie były źródłem frustracji i lęku.

Poznaj ostatnie odkrycia naukowe i zadbaj o zdrowie

swojego mózgu!

Sygnatura: 31948 



NOWE CYFROWE DZIECIŃSTWO : JAK WYCHOWYWAĆ DZIECI, BY
RADZIŁY SOBIE W USIECIOWIONYM ŚWIECIE / JORDAN SHAPIRO ;
PRZEŁOŻYŁA EWA PATER-PODGÓRNA . WARSZAWA : MAMANIA,
COPYRIGHT 2020.

Opierając się na przełomowych badaniach w dziedzinie

ekonomii, psychologii, filozofii oraz edukacji, Jordan Shapiro

w „Nowym dzieciństwie” pokazuje, jak technologia

prowadzi ludzkość w kierunku świetlanej przyszłości, w

której nasze dzieci będą mogły tworzyć nowe, lepsze

modele globalnego zaangażowania obywatelskiego, łączności

i społeczności.

Sygnatura: 32150



INTERNET ZŁYCH RZECZY / JULIA CHMIELECKA. – BIELSKO-BIAŁA :
WYDAWNICTWO PASCAL, 2017.

#cyberbullying #pornografiadziecieca #haking

#cyberterroryzm #happyslapping #trollowanie

#handelnarkotykami #phishing #stalking To tylko niektóre z

zagrożeń czyhających w sieci. I wcale nie trzeba ich szukać

w Darknecie. Są na Facebooku, Snapchacie czy Twitterze. Są

w pokoju obok, w twoim biurze, w komputerze, w

smartfonie twojego dziecka… Jak często akceptujesz

regulaminy nawet ich nie czytając? Jak często ustawiasz to

samo hasło do wielu kont?

Sygnatura: 31041



OŚWIATA W CZASIE KORONAWIRUSA W PRAKTYCE - REALIZACJA ZAJĘĆ
ONLINE - KSZTAŁCENIE ZDALNE A STACJONARNE - BEZPIECZEŃSTWO
UCZNIÓW PODCZAS NAUKI - PRAWA I OBOWIĄZKI NAUCZYCIELI /
AGNIESZKA STEBELSKA. – WIEDZA I PRAKTYKA ; IBUK LIBRA,
2020.

Eksperci udzielają jasnych, praktycznych porad. Publikacja

skupia się na zagadnieniach sprawiających wiele trudności,

takich jak: prowadzenie zajęć oraz dokumentacji szkolnej

podczas kształcenia na odległość; wypadek ucznia podczas

zajęć online; realizacja zajęć w formie stacjonarnej w szkole;

użyczanie sprzętu uczniom do nauki online.

Książka dostępna 

przez Internet na 

platformie Ibuk Libra.



E-LEARNING NA UCZELNIACH. KONCEPCJE, ORGANIZACJA,
WDRAŻANIE : KONCEPCJE, ORGANIZACJA, WDRAŻANIE / RED.
RYSZARD TADEUSIEWICZ. – KRAKÓW : WYDAWNICTWO
NAUKOWE PWN ; IBUK LIBRA, 2009.

Niniejsza publikacja ukazuje praktyczny aspekt

wdrożenia tzw. e-learningu na uczelniach wyższych.

Próby wprowadzania tej formy nauczania były już

podejmowane przez polskie szkoły wyższe, ale

prawdziwą „eksplozję e-learningu” mogliśmy

zaobserwować podczas

pandemii koronawirusa.

Książka dostępna 

przez Internet na 

platformie Ibuk

Libra.



WSPÓŁCZESNA GLOTTODYDAKTYKA WOBEC ZMIAN
EDUKACYJNYCH. NOWE WYZWANIA I INNOWACYJNE
ROZWIĄZANIA / RED. DANUTA GABRYŚ -BARKER, RYSZARD
KALAMARZ. – UNIWERSYTET ŚLĄSKI ; IBUK LIBRA, 2022.

Książka jest zbiorem artykułów poświęconych

sytuacji współczesnej glottodydaktyki, ze szczególnym

uwzględnieniem warunków pandemicznych. Zawarte

w tomie analizy dotyczą: presji, jakim podlega

nauczyciel, oraz wypracowanych strategii radzenia

sobie z nimi; postaw studentów i wykładowców

wobec wyzwań, jakie stworzyło nauczanie zdalne.

Książka 

dostępna przez 

Internet na 

platformie Ibuk

Libra.



PRZYWÓDZTWO W ERZE CYFROWEJ : SPOSOBY POKONYWANIA
OGRANICZEŃ NA PLATFORMACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH / PAWEŁ
KORZYŃSKI . – WARSZAWA : WYDAWNICTWO POLTEXT, 2018.

Sygnatura: 31226

Publikacja jest wynikiem kilkuletnich badań nad

fenomenem przywództwa w erze cyfrowej

prowadzonych m.in. na Harvard University oraz w

INSEAD Business School, a także doświadczenia

zdobytego podczas realizacji projektów doradczych z

zakresu zarządzania zasobami ludzkimi na rynkach

polskim i zagranicznym.

Liderzy w erze cyfrowej – choć muszą działać pod

ogromną presją nowych wyzwań i w warunkach

ograniczonego przywództwa – mogą dzięki

wykorzystaniu platform społecznościowych sprostać

tym wyzwaniom i efektywnie odgrywać swoje role

przywódcze.



ROZWÓJ ZAINTERESOWAŃ UCZNIÓW GIMNAZJUM DROGĄ DO
KARIERY : INNOWACYJNY PROGRAM ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH Z
PAKIETEM EDUKACYJNYM / AGNIESZKA MIKINA [I IN.] WYD. 2. -
WARSZAWA : ECORYS POLSKA, 2013.

Poradnik dla nauczycieli/nauczycielek i uczniów/uczennic z

zakresu obsługi Platformy IT.

Sygnatura: 29317



E-LEARNING : TAJNIKI EDUKACJI NA ODLEGŁOŚĆ / MARLENA
PLEBAŃSKA . – WARSZAWA : WYDAWNICTWO C.H. BECK, 2011.

Sygnatura: 29344

Książka ta ma na celu zapoznanie z rozległą

tematyką e-learnigu oraz całym spektrum

procesów edukacyjnych, w których e-learning

może być wykorzystywany. Jest efektem 12. lat

doświadczeń autorki płynących zarówno z praktyki

wdrażania systemów e-nauczania, jak i pracy

naukowo-dydaktycznej. Poza wiedzą teoretyczną

książka zawiera wiele przykładów zastosowania

przedstawianych rozwiązań w praktyce,

problemów do przemyślenia oraz ćwiczeń

pozwalających dostosować nabytą wiedzę do

potrzeb Czytelnika.
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