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Międzynarodowy Dzień Dziewcząt to coroczne święto
obchodzone 11 października. Ma ono na celu
przybliżenie społeczeństwu szczególnych wyzwań,
przed jakimi stoją dziewczyny na całym świecie.
Zwraca także uwagę społeczeństwa na potrzebę
budowania poczucia wartości dziewcząt, wzmacniania
ich kompetencji i niezależności od innych.



Drogie Czytelniczki!
 

Centrum Doskonalenia Nauczycieli Publiczna Biblioteka
Pedagogiczna w Koninie Filia w Turku, włączając się w obchody
Międzynarodowego Dnia Dziewcząt, przygotowała dla Was e-
wystawę książek  pt. Dla kobiet i o kobietach. Znajdziecie w niej
przydatne poradniki oraz publikacje popularnonaukowe dotyczące
obecności i roli kobiet w życiu społecznym i zawodowym.
Wszystkie książki ujęte w niniejszej prezentacji (a także wiele
innych) znajdują się w zbiorach naszej Biblioteki i można je
wypożyczyć. 

 
Zapraszamy do przejrzenia e-wystawy!



Adaptacja społeczno-zawodowa 
w formacji mundurowej : studium

teoretyczno-empiryczne

Książka kompleksowo przedstawia
zagadnienie adaptacji pracowniczej
szczególnie z perspektywy socjologii
pracy. Specjalną uwagę warto zwrócić
na rozdział dotyczący kobiet w formacji
mundurowej policji. Autor rozdziału
przedstawia szczegółową, statystyczną
charakterystykę funkcjonariuszek policji
w  Polsce.   Następnie  omawia  sytuację        
i pozycję kobiet w policji. Z rozdziału
dowiemy się także, jak wygląda
procentowo udział kobiet w ogólnej
liczbie funkcjonariuszy pełniących służbę
w całym kraju.

Sygnatura: 47567
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Asertywność : sięgaj po to, 
czego chcesz, nie raniąc innych

opanujesz skuteczne techniki
asertywnych zachowań;
nauczysz     się     wyrażać     emocje  
 i potrzeby w zdrowy sposób;
zapanujesz  nad  złością i frustracją
w codziennym życiu;
nawiążesz pozytywne relacje, oparte
na wzajemnym szacunku i akceptacji.

W książce znajdziesz techniki, które
pomogą Ci  wzmocnić poczucie własnej
wartości i naprawić relacje z ludźmi. Nie
musisz dłużej ukrywać nieprzyjemnych
uczuć ani obawiać się ich wyrażania.
Porady autorów są bardzo praktyczne.
Dzięki nim:

Sygnatura: 48421
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Bliskie związki : randkowanie, seks 
i małżeństwo : 25 największych mitów

Czy to prawda, że przeciwieństwa się
przyciągają? Czy klucz do dobrego
związku tkwi w dobrej komunikacji? Czy
mężczyźni mają większe libido niż
kobiety? Czy wspólne wychowywanie
dzieci cementuje związki? Czy mężczyźni
są z Marsa, a kobiety z Wenus? Czy
pierwsze miłosne zranienie wpływa na
całe dalsze uczuciowe życie? Czy
wszystkie małżeństwa są konsumo-
wane?   Autor książki „Bliskie związki. 25
największych mitów” stara się udzielić
kompetentnej odpowiedzi na intrygujące
pytania dotyczące bliskich relacji między
ludźmi.

Sygnatura: 48880
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Jak dbać o siebie w kryzysie? : poradnik
nie tylko na czas globalnej pandemii
Kryzys emocjonalny związany z pandemią
dotyka   wielu   z    nas.   Znaleźliśmy   się
w sytuacji, z którą nie umiemy sobie
poradzić - nie do końca wiemy, jak zadbać
o swoje zdrowie, zwłaszcza psychiczne.
To bardzo trudny  czas  -  nasze  poczucie
stabilizacji i bezpieczeństwa zostało
zachwiane.
Ten poradnik podpowiada, jak przetrwać
w czasie kryzysu, zachowując dobrą
kondycję psychiczną, a przy okazji zyskać
wiarę w siebie i we własne możliwości.
Książka      prezentuje     zestaw    działań     
i  ćwiczeń,   które  wzmacniają   naszą  siłę
i odporność psychiczną, a także redukują
napięcie i stres.Sygnatura: 49251
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Jak sobie radzić z trudnymi ludźmi
Wiecznie niezadowolony szef.
Teściowa, która przy każdej
sposobności wypomina ci przypalony
zeszłoroczny obiad.
Przyjaciółka, która odwołuje
wszystkie spotkania „za pięć
dwunasta”.
Współpracownik, który krytykuje
wszystkie twoje pomysły, ale broni się
przed podaniem własnych.
Nastoletni syn, który mamrocze pod
nosem obelgi i przekleństwa.

Dzięki tej książce: zrozumiesz przyczyny
trudnych zachowań innych osób, dowiesz
się, w jaki sposób obronić swoje
stanowisko i sprzeciwić się zachowaniom,
których nie akceptujesz.Sygnatura: 47595
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Jak zrozumieć syna : subtelna sztuka
wychowywania chłopców 

Łatwo jest przegapić moment
wkraczania w dojrzewanie, skoro
fizycznie twój syn wciąż wygląda jak
chłopiec. Trudno jest zrozumieć syna, jeśli
cały proces zmian w nim zachodzących
odbywa się w milczeniu, za zamkniętymi
drzwiami jego pokoju. Cara Natterson
uwrażliwia rodziców na problemy  ich 
 synów,  na ich  zmagania z fizycznością.
Uczy rozmowy, przestrzega przed
zgubnym wpływem pornografii, narko-
tyków, niewłaściwego otoczenia. Warto
przeczytać tę książkę - zarówno by drzwi
do pokoju syna nigdy się nie zamknęły,
jak i po to, by nasze dziecko zechciało je
przed nami otworzyć. Sygnatura: 48994
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Kobiety w sferze publicznej : 
teoria i praktyka 

Publikacja ma charakter wieloaspektowy,
dotyczy obecności  oraz wykluczenia
kobiet w poszczególnych sferach życia
społecznego. Pierwsza część poświęcona
jest kwestiom regulacji prawnych
dotyczących problemów kobiet na tle
praw człowieka. Druga część publikacji
dotyczy mediów oraz obecności w nich
kobiet. W trzeciej części książki zawarto
refleksje   na   temat    obecności   kobiet 
 w polityce, m.in. stereotypu kobiety
polityka. Czwarta część porusza kwestie
społeczno-kulturowe, m.in. wpływ kultury
popularnej na pozycję współczesnej
kobiety oraz kierunki rozwoju ruchu
feministycznego.Sygnatura: 46800
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Matki i córki : nie przestawaj mnie kochać :
poradnik dla matek dorastających córek

Problem stosunków między matką i córką
może absorbować kobietę w ciągu
całego jej życia. Ale więź ta staje się
najważniejsza w przełomowych latach
dojrzewania, kiedy nastolatka uczy się
nawiązywać    zdrowe,    dojrzałe    więzi   
z innymi (...) Dojrzewanie to jeden z wielu
etapów w życiu kobiety, kiedy na nowo
określa ona swoje stosunki z matką. Ta
książka ma ułatwić im obu przejście
przez ten trudny czas. Głosy córek,
matek, ekspertów są wplecione w jej
treść w taki sposób, aby wskazać drogę,
która   pozwoli   zarówno    matkom,   jak  
i córkom na wzajemną miłość.

Sygnatura: 41300
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Powiedz to dobrym słowem

Mówienie dobrym słowem przekłada się
na lepsze słuchanie. To szansa dla wielu
mądrych ludzi, którzy są cisi i mniej
elokwentni. To szansa na cichszy świat.
Często się zdarza, że nasze wypowiedzi
odnoszą skutek odwrotny do zamierzo-
nego. Zamiast zmotywować – zniechę-
cają. Zamiast pocieszyć – doprowadzają
do łez. Jakich słów użyć, aby precyzyjnie
wyrazić swoją myśl? Aby zostać
zrozumianym zgodnie z intencjami? Co
zrobić, żeby nasz przekaz precyzyjnie
wyrażał to, co chcemy wyrazić, by nie
został źle odebrany? Napisałam tę
książkę    po    to,    żeby    było     lepiej...  
w Polsce, na świecie.

ze wstępu autorkiSygnatura: 47464
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Rozwojownik : inspirujący poradnik
rozwoju osobistego i szczęścia

• Zależy Ci na tym, by Twoje życie           
 wypełniały uważność, radość i szczęście?
• Szukasz inspiracji do własnego              
 rozwoju?
• Pragniesz wprowadzić zmiany w swoim      
życiu i trzymać się ich konsekwentnie?
• Brakuje ci motywacji i pomysłu, jak to   
 zrobić?
• Chcesz maksymalnie wykorzystywać     
 każdy dzień?
Ta książka jest właśnie dla Ciebie!
Znajdziesz tu praktyczne wskazówki,
konkretne porady, ciekawe testy,
zaskakujące wyniki badań i mnóstwo
inspirujących pomysłów do wykorzysta-
nia na co dzień. Sygnatura: 47234
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Samolubny mózg : 
dlaczego diety nie działają 

Myślisz, że jesteś winna swojej otyłości?
Otóż nie – nie jesteś! Głównym winowajcą
jest twój mózg, który codziennie
potrzebuje filiżanki cukru i zrobi wszystko
żeby go dostać, nawet gdy będziesz się
głodziła. W swoim dążeniu do zdobycia
energii jest bezwzględny i samolubny (...)
Książka łączy cechy publikacji popularno-
naukowej i poradnika (...) Peters
swobodnie przechodzi od wyjaśnienia
zjawiska nieskuteczności diet, poprzez
ukazanie  związków pomiędzy otyłością
a chronicznym stresem i towarzyszącymi
nam na co dzień emocjami, aż do
propozycji, jak długofalowo chronić dzieci
przed problemem otyłości.Sygnatura: 46440

https://www.konin-pbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=record&001=KPDK17000437
https://www.konin-pbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=record&001=KPDK17000437
https://www.konin-pbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=record&001=KPDK17000437
https://www.konin-pbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=record&001=KPDK17000437
https://www.konin-pbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=record&001=KPDK17000437


Siła nawyku : dlaczego robimy to, co
robimy i jak można to zmienić

 w życiu i biznesie

Nawyki    mają potężną moc, a przyzwy-
czajenie jest drugą naturą człowieka!
Nałogowo palimy, bezustannie
sprawdzamy wiadomości na Facebooku,
chronicznie wybieramy nieodpowiednich
partnerów, zawsze ścielimy łóżka lub nie
robimy tego nigdy. 
Charles Duhigg udowadnia, że
odpowiednie pokierowanie wyrobieniem
nowych lub zmianą dotychczasowych
nawyków może diametralnie odmienić
czyjeś życie, ale także funkcjonowanie
społeczeństw, przedsiębiorstw, grup
zawodowych, państw... 

Sygnatura: 47487
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Sztuka słuchania : 
klucz do udanych relacji

Podobno połowa populacji ludzkiej
narzeka, że druga połowa nie chce jej
słuchać. Żony, mężowie, dzieci, szefowie
i pracownicy twierdzą, że nie są
słuchani. Paul J. Donoghue oraz Mary E.
Siegel, praktykujący psychoterapeuci,
pytają, jak to się dzieje, że ludzie mają
trudności ze słuchaniem. Sztuka
słuchania pomaga znaleźć odpowiedź
na to pytanie, prezentując jednocześnie
techniki pomocne w rozwijaniu tej
umiejętności.

Sygnatura: 47559
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Śmiało przez życie : 
asertywność dla kobiet

Jeśli interesuje Cię komunikacja między-
ludzka, poszukujesz wiadomości na
temat asertywności, w rozmowie chcesz
być sprawna/sprawny, uczciwa/uczciwy  
i interesująca/interesujący - ta książka
jest dla Ciebie. Śmiało przez życie to
poradnik dla osób pragnących pogłębić,
usystematyzować swoją wiedzę
dotyczącą procesów komunikacji oraz
nauczyć się obrony swoich praw,
formułowania i przyjmowania ocen,
wyrażania próśb, uczuć i opinii.
Wszystko w pigułce - minimum
niezbędnej teorii, wiele rozwijających
świadomość ćwiczeń, które pozwolą na
określenia Twoich mocnych stron.Sygnatura: 44502

https://www.konin-pbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=record&001=KPDK17000437
https://www.konin-pbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=record&001=KPDK17000437
https://www.konin-pbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=record&001=KPDK17000437
https://www.konin-pbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=record&001=KPDK17000437


Uważne współczucie

Z  tej  książki  dowiesz się, jak uważność
i współczucie mogą harmonijnie współ-
działać, zapewniając skuteczne i prak-
tyczne sposoby łagodzenia lęku,
niepokoju, złości czy depresji. Dzięki
zamieszczonym w niej ćwiczeniom
wykształcisz pełną troski, współczującą
postawę wobec siebie i innych, a także
otworzysz się  na  współczucie  płynące
z rożnych kierunków.
 Jeśli chcesz skończyć z nieużyteczną
samokrytyką, uleczyć traumę, pokonać
wstyd,  czuć się osobą godną szacunku,
a także bardziej życzliwie traktować
siebie i innych ludzi, to ta książka
wskaże ci drogę do tego. 

Sygnatura: 48833
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W krzywym zwierciadle bulimii :
zaburzenia odżywiania 

oczami matki i córki

Szesnastolatka z kochającej się, normal-
nej rodziny musi się zmierzyć z ogromem
cierpienia wywołanym przez zaburzenia
odżywiania. Matka uważa ją za
szczęśliwą nastolatkę, mającą dobre
wyniki w nauce i grono oddanych
przyjaciół. Taryn myśli jednak o sobie
zupełnie  inaczej - uważa  że  jest  gruba
i beznadziejna (...) 
 O tym wszystkim jest ta książka -
prawdziwa relacja o prawdziwych
zmaganiach, wciągająca jak powieść,
świetnie napisana.

Sygnatura: 45738
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Współuzależnienie : doświadczenia żon
alkoholików w perspektywie biograficznej

Publikacja przedstawia opisy sympto-
mów i psychologicznej perspektywy
współuzależnienia, koncepcje współ-
uzależnienia zarówno w ujęciu choroby,
jak i zaburzeń osobowości oraz adaptacji
do  stresującej  sytuacji.  
W prezentowanych badaniach udział
wzięły trzydzieści dwie kobiety, które
podjęły terapię ze względu na swoje
trudności życiowe. Wyniki badań
pozwoliły zrozumieć wpływ tych
doświadczeń na proces tworzenia
przekonań o sobie, interpretowania
własnego życia i nadawania mu sensu,
wartościowania innych ludzi, i kształto-
wania relacji z nimi.Sygnatura: 48934

https://www.konin-pbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=record&001=KPDK17000437
https://www.konin-pbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=record&001=KPDK17000437


Znów będzie pięknie, choć inaczej :
poradnik dla owdowiałych kobiet

Wrócił z pracy, fajrant,  i nagle przestał
żyć.  Pogotowie,  reanimacja,  policja,
 zwłoki odwiezione. Zabrany.  Zabrakło
czasu na pożegnanie,  zabrakło czasu
na zrozumienie. To obrazek z życia
wzięty. Opis śmierci, która jak złodziej
włamuje się do domu małżonków.
Pustoszy, zabiera, rodzi smutek, a życie
kobiety zmienia w mgnieniu oka. Ale czy
to koniec?
Niniejsza książka to ciepły i wrażliwy
towarzysz dla owdowiałych kobiet.
Podpowiada,    jak    poradzić   sobie 
 z bólem po stracie męża i ułożyć
życie na nowo. Sygnatura: 46424

https://www.konin-pbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=record&001=KPDK17000437
https://www.konin-pbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=record&001=KPDK17000437


Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Koninie

Filia w Turku
al. Piłsudskiego 1

62-700 Turek
tel. 63 278 49 40

turek@cdnkonin.pl
godz. otwarcia:

 poniedziałek, wtorek, 
czwartek, piątek

 10.00-17.00 ;
sobota (jedna w miesiącu) 8.00-14.00

ZAPRASZAMY!!!


