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Aktywny senior : człowiek spełniony / redakcja naukowa Anna Skrzek ; patronat 

merytoryczny Komitet Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej PAN ; autorzy: 

Grażyna Dąbrowska i inni] Warszawa : PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2018.

Autorzy w bardzo przystępny sposób pokazują możliwości

wspierania aktywnego starzenia się w trzech sferach:

psychicznej, fizycznej i społecznej, w tym również

podpowiadają, jak aktywnie zadbać o dodatkowe dochody.

Wszystko po to, aby prowadzić samodzielne, niezależne i

satysfakcjonujące życie.

Sygnatura: 32157



Franklin i książka z biblioteki / [historia została napisana przez Sharon Jennings ; ilustracje 

Céleste Gagnon et al. ; tłumaczenie Patrycja Zarawska]. Katowice : Wydawnictwo Debit, 2021.

Seria przygód Franklina idealna do nauki czytania. Proste

zdania i nieskomplikowane słowa to zachęta dla dziecka, które

właśnie uczy się czytać. Przedszkolaki mają doskonałą okazję,

by zacząć naukę czytania ze swoim ulubionym bohaterem, a

sześciolatki i starsze dzieci zapewne przeczytają łatwy tekst

samodzielnie. W tej serii ukazano przygody znane dzieciom z

telewizji, jednak zawsze w nieco zmienionej wersji.

Sygnatura: 32161



Motywacja : metoda sześciu kroków / Michael Pantalon ; przekład Agata Błaż. Wydanie 2. -

Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2022.

Bezskutecznie próbujesz zmotywować grupę do większego
zaangażowania? Wyczerpały się Twoje pomysły na to, jak
skłonić bliską osobę do zmiany nawyków i nastawienia do
świata? Od dawna obiecujesz sobie, że rozpoczniesz dietę,
rzucisz palenie, zaczniesz ćwiczyć, ale nie wiesz, jak się
zmobilizować i wreszcie to zrobić? Dr Michael Pantalon
przekonuje, że zbyt często skupiamy się na tym, JAK wykonać
niechcianą czynność, zapominając o tym, DLACZEGO
moglibyśmy chcieć coś zmienić. Motywacja Błyskawiczna
polega na dotarciu do wewnętrznej motywacji i uświadomieniu
sobie, dlaczego coś jest dla nas ważne. A taki sposób myślenia
diametralnie zmienia nasze nastawienie do realizacji zadania.

Sygnatura: 32164



Najwyższa na świecie wieża z książek / Rocio Bonilla ; z języka hiszpańskiego przełożyła 

Beata Haniec. Poznań : Papilon, copyright 2019.

Poetycka i przeurocza książka dla wszystkich moli

książkowych 🙂 Idealna by podsunąć dziecku na początek

przygody z literaturą 🙂 W zabawny i jednocześnie

symboliczny sposób ukazuje jak wielką moc ma książka, jeśli

tylko po nią sięgniemy!

Sygnatura: 32164



Rachunek kosztów jako instrument usprawniania procesów zarządzania gminą / Artur 

Kożuch. Wydanie I. - Warszawa : CeDeWu, 2019.

Zamiarem autora jest:

- proste i jednocześnie precyzyjne zaprezentowanie niezbędnych
teorii i wynikających z nich procedur postępowania,

- przygotowanie jedynej w swoim rodzaju monografii, stanowiącej
źródło niezbędnej wiedzy dla tych, którzy poszukują usprawnienia
działalności gmin.

W efekcie zadaniem przedstawionej monografii jest również
aplikacja nowego sposobu myślenia o zarządzaniu gminą na
poziom percepcji naukowców, praktyków, studentów oraz
wszystkich zainteresowanych zdobywaniem aktualnej wiedzy na
prezentowany temat.

Sygnatura: 32173



Autyzm i AAC : alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się w edukacji 
osób z autyzmem / pod red. Bogusławy Beaty Kaczmarek i Anety Wojciechowskiej. Kraków : 

Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2022.

Praca dotyczy bardzo istotnej i doniosłej społecznie
problematyki, jaką stanowi prezentacja rozmaitych form
wspomagania procesu komunikacji osób z autystycznym
spektrum zaburzeń (ASD). Autorzy wykorzystali z jednej
strony aktualne dane z literatury sięgając do prac wybitnych
badaczy zamieszczonych w publikacjach książkowych oraz
czasopismach o znaczeniu i zasięgu międzynarodowym.
Obszerna monografia wychodzi na przeciw pilnym potrzebom
związanym z udostępnianiem najnowszych informacji w
zakresie rozwijania zdolności porozumiewania się, ze
szczególnym uwzględnieniem procesu edukacyjnego dzieci i
młodzieży z ASD.

Sygnatura: 32180



Bliskie spotkania z uzależnieniem : w świecie głodnych duchów / Gabor Maté ; 

przełożyła Maria Reimann. Wydanie I. - Warszawa : Wydawnictwo Czarna Owca, copyright 

2021. 

Autor oprowadza nas po „świecie głodnych duchów”
prezentując dramatyczne historie swoich pacjentów
uzależnionych od narkotyków. Przedstawia syntezę badań nad
uzależnieniami, rozwojem mózgu i osobowości. Dzieli się
także śmiałymi spostrzeżeniami i nowatorskimi odkryciami.

Dr Maté przeciwstawia się powszechnie panującym poglądom
traktującym uzależnienie jako chorobę genetyczną lub
indywidualną porażkę moralną. Autor skłania się ku
twierdzeniu, że w rzeczywistości jest to przypadek, w którym
ludzki rozwój przebiegł nieprawidłowo.

Sygnatura: 32182



Och! : książka pełna dźwięków / Hervé Tullet ; [translation Marta Tychmanowicz]. 

Warszawa : Babaryba, 2017.

Oto magiczna, interaktywna książka dźwiękowa! Kontynuacja

bestsellera "Naciśnij mnie", który sprzedał się w ponad 2 mln

egzemplarzy na całym świecie.

"Och!" nie potrzebuje baterii ani zasilania – wystarczy

dziecięca wyobraźnia!

Sygnatura: 32190



Wybrane zagadnienia psychodietetyki : Narzędzia i metody pracy z osobami 
z nieprawidłowymi nawykami żywieniowymi / Jagoda Różycka. [Warszawa] : Difin, 

copyright 2020. 

Treści książki stanowią wynik doświadczeń własnych i praktyki

psychodietetycznej w ramach prowadzenia gabinetu

psychologicznego oraz współpracy przy projektach

naukowych dotyczących zachowań zdrowotnych w tym

żywieniowych pacjentów z przewlekłymi chorobami

somatycznymi i nadwagą/otyłością. Zawierają zbiór

interdyscyplinarnej i kompleksowej wiedzy z dziedziny

dietetyki i psychologii, która ma ukierunkować przyszłych

specjalistów i specjalistów już pracujących z ww. grupami osób

w stronę skutecznej i efektywnej współpracy.

Sygnatura: 32200



Zajęcia z wychowawcą : ćwiczenia, gry i karty pracy dla uczniów klas IV-VIII szkoły 
podstawowej / Anna Kaim ; ilustracje Dawid Żabiński. Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 

2021.

Książka Zajęcia z wychowawcą to zbiór gotowych ćwiczeń, gier

i zabaw, dzięki którym nauczyciel bez wysiłku może

zrealizować kreatywne zajęcia wychowawcze.

Sygnatura: 32201
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