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Międzynarodowy Dzień bez Przemocy (ang.
International Day of Non-Violence) – święto
obchodzone corocznie 2 października, ustanowione
przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 15 czerwca 2006
roku, uchwalone w rezolucji A/RES/61/271,
zainspirowanej poglądami propagatora pacyfizmu
Mahatmy Gandhiego.

Międzynarodowy Dzień 
bez Przemocy 



Centrum Doskonalenia Nauczycieli Publiczna Biblioteka
Pedagogiczna w Koninie Filia w Słupcy pragnąc
przyłączyć się do obchodów Międzynarodowego Dnia bez
Przemocy przygotowała e-wystawę książek pt. Razem
przeciw przemocy.

Czytelnicy znajdą tu wiele różnorodnych pozycji
książkowych dotyczących przemocy.
Zapraszamy do obejrzenia e-wystawy!



Narodziny bez przemocy / Frédérick Leboyer ; przeł. Adam Szymanowski. – Warszawa : 
Wydawnictwo Mamania, 2012.

"Narodziny bez przemocy" Frédéricka Leboyera to jeden
z kamieni milowych w historii humanizacji porodu. To
pierwsza książka wyrażająca to, co matki zawsze wiedziały:
dzieci rodzą się z możliwością doświadczania całej gamy
emocji.

Frédérick Leboyer – francuski podróżnik i pisarz i położnik –
autor bestsellerowych książek „Narodziny bez przemocy"
i "Masaż Shantala", na których swe nauki opierają min.
instruktorzy masażu niemowlęcego.

Sygnatura: 29979



Razem przeciw przemocy / Komenda Powiatowa Policji w Słupcy, Zespół Szkół 
Zawodowych im. gen. Wł. Sikorskiego w Słupcy Słupca : Zespół Szkół Zawodowych 
im. gen. Wł. Sikorskiego, 2017.

W książce pokazane są oddziaływania
profilaktyczno- edukacyjne, zwiększające
świadomość młodzieży na temat
przemocy oraz kształtowanie i
promowanie prawidłowych postaw
moralnych wobec problemu. Sygnatura: 30689 BR



Przemoc w rodzinie : ujęcie interdyscyplinarne / pod redakcją naukową Łukasza 
Wirkusa i Pawła Kozłowskiego. – Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2017. 

Zjawisko przemocy zostało przedstawione
w ujęciu interdyscyplinarnym: prawnym,
społecznym, psychologicznym,
pedagogicznym i kulturowym. Książka
skierowana jest do osób zajmujących się
zjawiskiem przemocy teoretycznie
i praktycznie.

Sygnatura: 30804



Przemoc w szkole : program zapobiegania i zwalczania przemocy dla dyrektorów szkół,
nauczycieli i rodziców / Mona O'Moore, Stephen James Minton. – Warszawa :
Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna, 2016.

Publikacja zawiera dobre i rozsądne materiały
szkoleniowe: dla członków grona pedagogicznego, dla
rodziców i dla uczniów. Wiedza na temat przemocy,
po zwięzłym, ale wystarczającym omówieniu, została
podzielona na kategorie, zaś kategorie na punkty, a to
wszystko zamieszczone na slajdach w prezentacji
PowerPoint.

Pozycja stanowi doskonały materiał na szkoleniowe
rady pedagogiczne, na spotkania z rodzicami, na
lekcje wychowawcze z uczniami.

Naprawdę warte polecenia!

Sygnatura: 30353



Historia przemocy / Édouard Louis ; z francuskiego tłumaczyła Joanna Polachowska. 
– Warszawa : Wydawnictwo Pauza, 2018. 

Sygnatura: 31106

Édouard Louis, młoda gwiazda literatury, nazywany 
francuskim Faulknerem, snuje fascynującą opowieść o tym, 
co dzieje się z człowiekiem, który doświadcza przemocy.



Porozumienie bez przemocy : o języku życia / Marshall B. Rosenberg ; przekład Marta 
Markocka-Pepol, Michał Kłobukowski. Wyd. 3. - Warszawa : Wydawnictwo Czarna 
Owca, 2018.

Nowe wydanie Porozumienia bez przemocy: o języku życia
Marshalla Rosenberga wzbogacone zostało o obszerny
rozdział na temat mediacji w duchu PBP - zupełnie
niepodobnych do klasycznych mediacji, z którymi ktokolwiek
z nas miał szansę się zetknąć. Punktem wyjścia w procesie
opisywanym przez Rosenberga jest, jak i w całej jego
metodzie, kontakt międzyludzki na poziomie serca, bez
którego mediacje nie mogą się w ogóle rozpocząć. Inny jest
też cel: Rosenberg jako mediator nie dąży do kompromisu,
lecz - uwaga! - do tego, by każda ze stron zakończyła konflikt
w pełni usatysfakcjonowana. Brzmi niewiarygodnie, lecz, jak
udowadnia autor na licznych przykładach ze swojej pracy, jest
to możliwe".

Sygnatura: 30940



Szkolny system przeciwdziałania przemocy rówieśniczej : praktyczny przewodnik / Jim
Larson, Andrzej Kołodziejczyk ; [tłumaczenie Tomasz Bernat]. - Warszawa ; Otwock :
Fraszka Edukacyjna, copyright 2019.

Jest to praktyczny przewodnik dla rodziców i
nauczycieli o przemocy w szkole, znęcaniu się nad
dziećmi oraz o sposobach zwalczania tych zjawisk.
Poradnik pokazuje wpływ przemocy na relacje
międzyludzkie i ukazuje sposoby radzenia sobie z
przemocą rówieśniczą.

Sygnatura: 31670



Przemoc rodzinna : aspekty psychologiczne, pedagogiczne i prawne / redakcja 
naukowa Agnieszka Lewicka-Zelent. Warszawa : Difin, 2017.

W książce zostały przedstawione różnorodne
aspekty pracy pomagaczy w sytuacji przemocy w
rodzinie. Przedstawiono je z perspektywy
pracownika socjalnego, pedagoga, prawnika,
kuratora sądowego, mediatora sądowego,
policjanta, pracownika służby więziennej,
psychologa, terapeuty, członka zespołu
interdyscyplinarnego, księdza. Ważne jest
wskazanie barier w pracy pomagaczy i możliwości
współpracy, aby zwiększyć efektywność
wspomagania rodzin.

Sygnatura: 30735



Osoby starsze jako ofiary przemocy domowej : ujęcie wiktymologiczne / Jolanta 
Maćkowicz. Wydanie 2 poprawione. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2017.

To dogłębne studium zostało podzielone na kilka
obszarów tematycznych. Pozycja przedstawia
ofiary przemocy domowej wśród osób starszych,
pokazuje w badanich stopień i natężenie skali tego
zjawiska.

Sygnatura: 30350



Idealne dziecko / Lucinda Berry ; przełożyła Emilia Skowrońska. Wydanie I. - Poznań : 
Filia, 2020.

Dlaczego wszechświat pozwala mieć dzieci ludziom,
którzy je krzywdzą? Dlaczego nie daje ich ludziom takim
jak ja, którzy ich pragną? Christopher i Hannah wiodą
szczęśliwe i spokojne życie – on jest chirurgiem, ona
pielęgniarką. Brakuje im tylko dziecka. Kiedy do szpitala
trafia Janie, porzucona sześciolatka, Christopher od razu
nawiązuje z nią kontakt i przekonuje Hannah, żeby
wzięli ją do domu jako własną córkę. Ale Janie nie jest
zwykłym dzieckiem. Marzenie o szczęśliwej rodzinie
staje się coraz bardziej odległe. Czy tajemnicza
przeszłość dziewczynki może doprowadzić wszystkich
do niewyobrażalnych czynów, których konsekwencje
będą tragiczne w skutkach...? Myśleli, że to porzucone
dziecko, ale rany na jej ciele opowiedziały o wiele
straszniejszą historię.

Sygnatura: 31825
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