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Filia w Kole poleca książki ze swoich zbiorów:



Wychowanie w rodzinie : praca zbiorowa / red. Franciszek Adamski.
Kraków : Wydawnictwo "Petrus", 2010. 

„Książka stanowi kompendium
wiedzy dla rodziców,
wychowawców, psychologów i tych,
którzy w wychowaniu uczestniczą
i którzy pomagają oraz doradzają
rodzicom. Ta książka przydać się
może każdego dnia. Być może z jej
pomocą i przy minimum dobrej
woli uda się rozwiązać niejeden
problem.”

Sygnatura: 36525



Wychowanie dziecka / Krzysztof Zajdel.
Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2010. 
(Księga Pytań i Odpowiedzi)

„Książka ta jest właśnie taką pierwszą
pomocą w najczęściej pojawiających się
problemach wychowawczych. Zawiera
również rady, co robić, jak postępować, aby
problemy te w ogóle się nie pojawiły.
Stanowi ciekawą próbę pokazania
podstawowych mechanizmów rządzących
procesem wychowania w rodzinie i
poznania sensu budzących rodzicielskie
wątpliwości i obawy sytuacji
wychowawczych. Jest także zestawem
podstawowych sugestii i rad skierowanych
do rodziców, podsuwających pomysły
rozwiązania danego problemu czy
ułatwiających im wybrnięcie z trudnego
wychowawczego kontaktu z własnym
dzieckiem”. dr hab. Danuta Borecka-
Biernat.”

Sygnatura: 37046



Mam czas dla dziecka : pedagogika waldorfska dla najmłodszych : 
propozycja alternatywnej kultury wychowania w domu, przedszkolu i w 
żłobku / Barbara Kowalewska ; wstęp Bogusław Śliwerski.
Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2011. 
(Pedagogika Waldorfska)

„Książka jest poradnikiem dla
rodziców i wychowawców małych
dzieci. Autorka, oprócz
praktycznych porad
wychowawczych przedstawia
wiele przykładów zabaw z
małymi dziećmi, pomysły na
własnoręczne robienie prostych
zabawek z naturalnych
materiałów oraz obchodzenie
dorocznych świąt w domu i
przedszkolu.”

Sygnatura: 37233



Trudne tematy dla mamy i taty czyli Jak wychować dziecko na 
człowieka / Anna Jankowska.
Kraków : Wydawnictwo Zielona Sowa, 2010.

„Książka ta to nie tylko poradnik
poświęcony wychowaniu dzieci. To
spora dawka wiedzy o sztuce życia w
zwariowanym XXI wieku, który
postawił przed polskimi rodzicami
wyzwania, o jakich nawet nie śniło
się ich rodzicom.”

Sygnatura: 37204



Jak wychować szczęśliwe dziecko / John Medina ; przeł. Anna Sak.
Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2012

„Autor w niezwykle przystępny
sposób opowiada o rozwoju małego
człowieka od pierwszych chwil jego
życia w brzuchu mamy. Przekonuje,
ze wystarczy przestrzegać prostych,
choć czasem może zaskakujących
reguł, aby wychowanie dziecka stało
się niezapomnianą przygodą.”

Sygnatura: 37707



Dialog zamiast kar / Zofia Aleksandra Żuczkowska.
Podkowa Leśna : Wydawnictwo MiND, 2013

„Ta książka to podsumowanie
wieloletniej pracy z dorosłymi i
dziećmi – efekt praktycznego
zgłębienia zasad Porozumienia
bez Przemocy (NVC) Marshalla
B. Rosenberga oraz idei
wychowawczych Jespera Juula.
Autorka dzieli się w niej
bogatym doświadczeniem w
kształtowaniu relacji z
dzieckiem, opartych na
obustronnym dostrzeganiu i
poszanowaniu uczuć i potrzeb.”

Sygnatura: 39171



Rodzice, nauczyciele, media : kto ponosi odpowiedzialność za wychowanie i 
edukację dzieci? / red. nauk. Aneta Jegier.
Warszawa : Difin, 2013.
(Engram)

„Książka jest ważną i ciekawą
publikacją, która z pewnością
znajdzie swoich odbiorców wśród
osób zajmujących się wychowaniem i
kształceniem małego dziecka.
Bowiem celem każdego z nas
powinna być odpowiedzialność za
rozpoznawanie i rozwijanie
niepowtarzalności i potencjału
każdego dziecka oraz troska o
wychowanie w duchu uniwersalnych
wartości”. Dr Beata Szurowska.

Sygnatura: 38156



Edukacja małego dziecka : praca zbiorowa. T. 7, Przemiany rodziny i jej 
funkcji / pod red. Ewy Ogrodzkiej-Mazur, Urszuli Szuścik, Aleksandry 
Minczanowskiej.
Wyd. 2. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2015. 

„Książka jest poświęcona
zagadnieniom rodziny w bardzo
szerokim ujęciu teoretycznym i
badawczym. Szczególny nacisk
poszczególni autorzy położyli na
rodzinę współczesną. Rodzina staje się
dla dziecka wzorem zachowań , postaw
i ról w różnych sytuacjach życiowych.
Wprowadza dziecko w świat wartości
estetycznych, ich percepcji i
przeżywania. Daje mu siłę i odwagę do
przezwyciężania sytuacji trudnych w
wieku młodzieńczym i życiu dorosłym.”

Sygnatura: 38197



Pedagogika opiekuńcza : perspektywy myślenia o rodzinie / red. nauk. 
Sylwia Badora, Beata Zięba-Kołodziej.
Warszawa : Difin, 2015..
(Engram)

„Książka stanowi wprowadzenie w
złożone i często skomplikowane
zagadnienia z zakresu teorii, badań i
historii rodziny, a w szczególności jej
zadań opiekuńczo-wychowawczych.
Może być przydatna tym
czytelnikom, którzy chcieliby
skonfrontować własną wiedzę i
doświadczenie na temat rodziny z
inną perspektywą patrzenia na nią,
pogłębić zrozumienie jej złożoności i
uwrażliwić na zachodzące w niej
zjawiska.”

Sygnatura: 38150



Nasze dzieci w "dżungli życia" : jak pomóc im przetrwać? / Krzysztof 
Andrzej Wojcieszek.
Kraków : Katarzyna Król, Wydawnictwo i Hurtownia Rubikon, 2016

„Autor porusza niezwykle ważne
problemy współczesności, z akcentem
na źródła zachowań zagrażających
życiu i zdrowiu ludzkiemu, czyniąc to
w sposób niearbitralny - ukazuje
sytuacje, przytacza doniesienia
medialne, daje przykłady zaczerpnięte
zarówno ze źródeł naukowych, jak i z
własnego doświadczenia życiowego.
Wskazując pedagogiczne implikacje
wielu zagrożeń współczesnego świata,
posługuje się metaforą dżungli, która
doskonale opisuje to, co dzieje się w
aktualnie doświadczanej przez nas
rzeczywistości”. Beata Maria Nowak

Sygnatura: 38322



Zamiast wychowania : o sile relacji z dzieckiem / Jesper Juul ; 
rozmawia Ingeborg Szöllösi ; [tłumaczenie Dariusz Syska].
Podkowa Leśna : Wydawnictwo MiND, 2016.

„W osobistej rozmowie Jesper Juul
porusza cale bogactwo wątków
związanych z wychowaniem dzieci.
Poczucie własnej wartości, nauka
odpowiedzialności, rozwiązywanie
sytuacji konfliktowych, problemy w
szkole… ‒ te i wiele innych kwestii
pojawiają się w tej książce. Cenne są
liczne przykłady z doświadczenia i
praktyki poradniczej duńskiego
pedagoga, które pozwalają bliżej
zrozumieć jego podejście do dzieci i do
rożnych problemów w rodzinie.”

Sygnatura: 38754



Dobra relacja : skrzynka z narzędziami dla współczesnej rodziny / 
Małgorzata Musiał.
Warszawa : Wydawnictwo Mamania - Grupa Wydawnicza Relacja, copyright 
2017..
(Z Bocianem)

„Małgorzata Musiał, ceniona przez rodziców
doświadczona pedagog i mama trójki dzieci,
autorka popularnego bloga „Dobra relacja”,
pokazuje pełne empatii dla potrzeb dzieci i
dorosłych podejście do rodzicielstwa, które
pomaga w nawiązaniu dobrych i trwałych
relacji. Czerpiąc z doświadczeń zdobytych
podczas prowadzonych przez siebie
warsztatów umiejętności rodzicielskich,
autorka proponuje rozwiązania
wychowawczych trudności skrojone na
miarę potrzeb współczesnej rodziny. Dzieli
się także z czytelnikami swoimi osobistymi
doświadczeniami macierzyńskimi.”

Sygnatura: 39172



Jak mówić, żeby maluchy nas słuchały : poradnik przetrwania dla rodziców 
dzieci w wieku 2-7 lat / Joanna Faber i Julie King ; ilustracje Coco Faber, 
Tracey Faber i Sam Faber Manning ; tłumaczyła Beata Horosiewicz.
Poznań: Media Rodzina , copyright 2017

„Podręcznik niezbędny dla każdego,
kto w domu czy w pracy ma do
czynienia z małymi dziećmi,
poprzedzony przedmową Adele Faber.
Autorki dzielą się swoim wieloletnim
doświadczeniem w pracy z dziećmi, a
także wyciągają wnioski z wielu
rozmów z rodzicami i specjalistami i za
pomocą autentycznych historii oraz
komiksów znanych z poprzednich
tytułów w serii dostarczają szeregu
praktycznych narzędzi i wskazówek,
jak się komunikować, rozmawiać i
rozwiązywać trudne sytuacje, nie
ignorując przy tym potrzeb dziecka ani
swoich.”

Sygnatura: 38983



Wychowanie i wspieranie rozwoju małych dzieci w domu, żłobku i 
przedszkolu / Anna Mikler-Chwastek.
Warszawa : Difin SA, 2017

„Książka jest przeznaczona dla
rodziców, nauczycieli i opiekunów
małych dzieci. Mogą oni zapoznać się z
normami rozwojowymi dotyczącymi
dzieci w wieku poniemowlęcym i
przedszkolnym, a także poznać metody
i formy wspierania rozwoju. Autorzy
przybliżają kwestie związane ze
wspomaganiem rozwoju umysłowego,
zdobywaniem umiejętności społeczno-
emocjonalnych, kompetencji w zakresie
motoryki małej i dużej,
porozumiewania się, samodzielnego
rozwiązywania problemów, nabywania
umiejętności samoobsługowych.”

Sygnatura: 39238



Elementarz dla rodziców / Jacek Mycielski.
Wydanie 2 rozszerzone. - Izabelin ; Warszawa : Rosikon Press, 2017

„Książka może być przewodnikiem
zarówno dla świeżo upieczonych
rodziców, jak i tych zmęczonych,
sfrustrowanych, szukających pomocy i
wskazówek. Napisany w formie
lekkiego poradnika, przejrzyście
opracowany, w krótkich, pełnych
dowcipu rozdziałach porusza bardzo
życiowe tematy. Podaje konkretne
przykłady, sytuacje i sposoby
rozwiązywania problemów, oparte na
osobistych doświadczeniach z życia
rodziny autora..”

Sygnatura: 39029



Nie ma złej pogody na spacer : tajemnica szwedzkiego wychowania dzieci / 
Linda Åkeson McGurk ; przełożyła Izabella Mazurek.
Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2018

„Fińskie dzieci uczą się najlepiej, w
Paryżu dzieci nie grymaszą, a w
Szwecji – są zdrowe, aktywne i
szczęśliwe! Stare skandynawskie
porzekadło mówi, że nie ma złej
pogody, są tylko źle dobrane ubrania.
W Polsce jeszcze niedawno zwykło
się mawiać, że dzieci dzielą się na
czyste i szczęśliwe.”

Sygnatura: 39757



Psychospołeczne konteksty relacji rodzinnych / redakcja Teresa Rostowska, 
Aleksandra Lewandowska-Walter.
Warszawa : Difin, 2019.

„Monografia składa się z opracowań
wielu polskich psychologów,
mających duże doświadczenie w
badaniach nad różnymi problemami
życia małżeńskiego i rodzinnego.
Teksty poszczególnych autorów ujęte
zostały w trzech następujących
obszarach tematycznych: Relacje
rodzinne w kontekście współczesnych
przemian społecznych; Relacje
rodzinne w kontekście rozwoju
indywidualnego; Relacje rodzinne w
kontekście zdrowia.”

Sygnatura: 39767



Dziecko z bliska : zbuduj z dzieckiem szczęśliwą relację / Agnieszka Stein.
Wyd. 2. - Warszawa : Mamania, 2019.

„Książka o rodzicielstwie bliskości,
kompleksowo opisuje relacje w
rodzinie, nawiązywanie i
utrzymywanie więzi między
rodzicami a dziećmi i pomiędzy
rodzeństwem: Jak pomóc dziecku
rozpoznawać i wyrażać emocje? Czy
karać, czy nagradzać? Jak i gdzie
postawić granice? Konsekwentnie
zabraniać czy czasem pozwolić? Jak
nie zapomnieć o własnych
potrzebach?.”

Sygnatura: 39910



Praktyki rodzinne i rodzicielskie we współczesnej Polsce - rekonstrukcja 
codzienności / Małgorzata Sikorska.
Wydanie pierwsze. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2019.

„Podstawowym celem książki jest
analiza i opis przemian socjologii
rodziny jako subdyscypliny
naukowej, rozwoju metodologii
badania sfery życia rodzinnego,
wreszcie przemian praktyk
rodzinnych i rodzicielskich we
współczesnej Polsce.”

Sygnatura: 40019



Potrzeby emocjonalne dziecka : praktyczny poradnik dla rodziców i 
specjalistów / John Philip Louis, Karen McDonald Louis ; przekład 
Agnieszka Cioch.
Wydanie drugie. - Sopot : GWP, 2019.

„Jak zadbać o prawidłowy rozwój
emocjonalny dziecka? Autorzy
przekonują, że kluczowe dla
prawidłowego, zdrowego rozwoju
dziecka jest zaspokojenie podstawowych
potrzeb emocjonalnych: bezpieczne
przywiązanie i akceptacja, zdrowa
autonomia i kompetencja, realistyczne
granice, realistyczne oczekiwania oraz
wartości duchowe i wspólnota.”

Sygnatura: 40018



Dziecko z bliska idzie w świat : rodzina, szkoła, relacje / Agnieszka Stein.
Warszawa : Grupa Wydawnicza Relacja, 2014

„Książka odpowiada na wiele pytań
rodziców i opiekunów dzieci w wieku
szkolnym. Znajdą w niej podpowiedzi,
jak mądrze pomóc dziecku: w adaptacji
do szkolnej rzeczywistości, w
rozwiązywaniu najczęstszych szkolnych
problemów, w nauce współpracy i
nawiązywania relacji z rówieśnikami. A
także: jak wspierać dzieci w rozwoju
samodzielności, jak przygotować je do
życia w nieidealnym świecie, jak nabrać
ufności we własne kompetencje
rodzicielskie.”

Sygnatura: 40075
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