NOWOŚCI LISTOPAD/GRUDZIEŃ 2017
1.

501 sposobów samoobrony bez użycia broni. Odbicia,
chwyty, rzuty, ciosy i kopnięcia /
McNab Chris. Wyd. Vesper
Sygnatura: 125777

2.

Książka zawiera 501 przydatnych wskazówek jak
obronić się przed atakiem.
 Jak poprawić poziom wytrenowania do walki
 Sposoby chwytów i duszenia
 Obrona przed ostrymi narzędziami i bronią palną
 Trening mentalny
 Jak zadawać ciosy i kopnięcia, jak wyprowadzać
ataki, jak wykonywać rzuty
 Jak się przed nimi bronić
Aleksytymia i dysocjacja jako podstawowe czynniki
zjawisk potraumatycznych / Elżbieta ZdankiewiczŚcigała. Wyd. Scholar
Sygnatura:125779

3.

Książka ta przeznaczona jest dla przedstawicieli
psychologii klinicznej, psychologii poznawczej i
psychologii rozwoju człowieka, psychoterapeutów,
psychotraumatologów, terapeutów uzależnień. Publikacja
adresowana jest także do osób zainteresowanych
wpływem stylów więzi na rozwój emocjonalny
człowieka, również w kontekście tworzenia bliskich
relacji w dorosłości – w tym związków romantycznych.
Biegli w postepowaniu sądowym cywilnym i karnym.
Praktyczne omówienie regulacji z orzecznictwem/
Joanna Dzierżanowska; Joanna Studzińska.
Wyd. Wolters-Kluwer
Sygnatura:125780
Czytelnika może szczególnie zainteresować:
 zaprezentowanie
stanowiska
doktryny
i
wybranego orzecznictwa, zarówno w procesie
cywilnym, jak i karnym, dotyczącego zagadnień
związanych ze statusem biegłego, jego prawami i
obowiązkami, wyłączeniem biegłego oraz
opracowaną przez eksperta opinią;
 przedstawienie statusu biegłego zarówno w
kodeksowych,
jak
i
pozakodeksowych
regulacjach prawnych;
 zawarcie w jednym opracowaniu regulacji
prawnych z zakresu postępowania cywilnego, jak
również postępowania karnego, co ma atut
interdyscyplinarny.

4.

Czytelnicy – zasoby informacji i wiedzy. Tradycja i
przemiany w czasach kultury cyfrowej / red. Anna
Dymmel; Sebastian Dawid Kotuła. Wyd. UMCS
Sygnatura:125781

5.

Niniejsza książka podejmuje ważne zagadnienia
dotyczące aktualnych przemian w obszarze informacji i
wiedzy oraz komunikacji z użytkownikiem bibliotek i
informacji digitalnej. Teksty pisane z perspektywy
badaczy oraz specjalistów - bibliotekarzy i pracowników
informacji - mieszczą się w czterech grupach
tematycznych: 1. "Książka, czytelnik/użytkownik.
Badania i rekonesanse badawcze", 2. "Zasoby informacji
i wiedzy - sposoby organizacji", 3. "Komunikacja
naukowa w dobie cyfrowej", 4. "Czytelnicy, użytkownicy
bibliotek i informacji - edukacja, usługi, przestrzeń".
Dyskryminacja seniorów w Polsce. Diagnoza i
przeciwdziałanie / red. P. Broda-Wysocki; A. Dylus; M.
Pawlus. Wyd. UKSW
Sygnatura:125782

6.

Książka jest plonem ogólnopolskiej konferencji
naukowej pt. Dyskryminacja seniorów w Polsce.
Diagnoza i przeciwdziałanie, zorganizowanej przez
Katedrę Polityk Publicznych Instytutu Politologii UKSW
w listopadzie 2015 roku. Autorzy tekstów charakteryzują
najczęstsze przejawy bezpośredniej i pośredniej
dyskryminacji seniorów. Pokazują, w jakich obszarach
nierówne traktowanie ze względu na zaawansowany wiek
jest w Polsce najuciążliwsze. Prześwietlone pod tym
względem zostają: rynek pracy, aktywność zawodowa,
funkcjonowanie systemu
emerytalnego, sytuacja
rodzinna i mieszkaniowa, praca opiekuńcza nad
seniorami, realizacja prawa do dobrej administracji,
sytuacja w służbie zdrowia.
Funkcjonowanie
obywatelskiej
inicjatywy
ustawodawczej w Polsce / Marcin Rachwał. Wyd. UAM
Sygnatura: 125784
Przedmiotem publikacji jest analiza funkcjonowania
obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej w Polsce w
latach 1997-2015.

7.

Hejterstwo. Nowa praktyka kulturowa? Geneza,
przypadki, diagnozy / red. J. Dynkowska; N. Lemann;
M. Wróblewski; A. Zator. Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego
Sygnatura: 125785
Zjawisko hejtu zbadali badacze wielu specjalności:
kulturoznawcy,
literaturoznawcy,
medioznawcy,
socjologowie, psychologowie, filozofowie, politolodzy
oraz badacze prawa. Dzięki multidyscyplinarnej
perspektywie czytelnik może się dowiedzieć o hejcie
rzeczy, o których nie miał pojęcia, choć wydawałoby się,
że jest to zjawisko każdemu dobrze znane, proste i nie
wymagające głębokich analiz. A jednak ta książka
pokazuje, że jest inaczej. Pokazuje, jak mało możemy
wiedzieć o zjawisku, które dobrze znamy. I jak dużo
musimy się jeszcze nauczyć.
Prof. dr hab. Paweł Łuków - kierownik Zakładu Etyki
UW, redaktor naczelny czasopisma „Etyka”

8.

House of Cards. Psychologia i psychoterapia
zbudowane na micie / Robyn M. Dawes. Wyd. CeDeWu
Sygnatura:125786
Książka ta stanowi wnikliwe i kąśliwe spojrzenie na
zawód terapeuty. Robyn M. Dawes, uznany psycholog i
naukowiec, poddaje krytycznej analizie niektóre z
najbardziej
popularnych
współczesnych
założeń
klinicznych i metod terapeutycznych. Jak zauważa,
panuje powszechne przekonanie, że poczucie własnej
wartości jest podstawową cechą warunkującą spełnienie,
wydarzenia z dzieciństwa determinują losy człowieka w
wieku dorosłym, a "zanim będziesz mógł kogoś
pokochać, musisz najpierw pokochać samego siebie".
Poprzez
dokładną
analizę
badań
naukowych
przeprowadzonych w tych obszarach Dawes dowodzi, że
wszystkie te powszechne założenia są w przeważającym
stopniu nieprawdziwe. Większość ludzi, którzy mieli
nieszczęśliwe dzieciństwo, prowadzi zdrowe i efektywne
życie w wieku dorosłym, a osoby o niskim poczuciu
własnej wartości często mają wybitne osiągnięcia. Dawes
odnosi się ironicznie do profetycznych ambicji
terapeutów i podejmuje kwestię fałszywych twierdzeń
psychologów występujących w roli biegłych sądowych,
przekonując jednocześnie, że ich błędna ekspertyza
stanowi
poważne
zagrożenie
dla
wymiaru
sprawiedliwości.

9.

Kameleon. Kulisy pracy CBŚ / Victor Gorsky. Wyd.
Prószyńki i Ska
Sygnatura: 125787

10.

Mocna, nieocenzurowana opowieść o pracy polskiego
przykrywkowca. Podziemie narkotykowe w Polsce
przeżywa swoje najlepsze lata, kiedy zostaje powołane
Centralne Biuro Śledcze, polskie FBI. Maciej Nowacki,
policjant i agent w jednej osobie, przez rok nie jest
przydzielany do żadnych spraw, aż zostaje skierowany do
rozpracowania siatki handlarzy narkotyków na południu
Polski. Zaczyna wchodzić w perfekcyjnie zorganizowany
świat, gdzie nie ma miejsca dla słabych.
Jak wygląda służba agenta CBŚ? Czy w pracy
przykrywkowca można mieć rodzinę? Jaka jest cena
podwójnego życia?
„Kariera” klawisza / Dembiński Andrzej. Wyd. Impuls
Sygnatura:125788
Znakomita książka wspomnieniowa, która zainteresuje
studentów resocjalizacji i psychologii, a także
przedstawicieli służb mundurowych oraz osoby ciekawe,
jak wygląda rzeczywistość w więzieniu.

11.

Kluczowe kompetencje systemu bezpieczeństwa
narodowego / J. Gryz; A. Nowakowska-Krystman; Ł.
Boguszewski. Wyd. Difin
Sygnatura: 125789
Autorzy książki tworzą podstawy wiedzy z zakresu
określenia oraz posługiwania się w praktyce terminem
"kluczowe kompetencje systemu bezpieczeństwa
narodowego". Monografia w sposób nowatorski
wypełnia lukę wiedzy w obszarze kreowania środowiska
systemu. Jej rezultatem jest trwały efekt w postaci
podnoszenia kwalifikacji kadr zajmujących się
problematyką bezpieczeństwa w Polsce w różnego
typach instytucjach państwa.
Książka adresowana jest do pracowników
i funkcjonariuszy administracji rządowej i wojska.

12.

Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia.
Komentarz / Krzysztof Dąbkiewicz.
Wyd. Wolters Kluwer
Sygnatura: 125790
W publikacji dokonano interpretacji instytucji
procesowego prawa wykroczeń, wykorzystując zarówno
orzecznictwo Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych,
jak i Trybunału Konstytucyjnego, a także bogaty dorobek
literatury.

13.

Komunikacja interpersonalna i masowa. Wybrane
teorie i praktyki / Mirosława Wawrzak-Chodczek.
Wyd. Impuls
Sygnatura: 125791
Tak rozległy i silnie zróżnicowany przedmiot badań nie
pojawił się do tej pory w żadnej z monografii naukowych
opublikowanych nie tylko na polskim rynku
wydawniczym - brzmi zachęcająco? W takim razie
zapraszamy do Oficyny Impulsu! Książka jak już wiemy
niezwykła: Mirosława Wawrzak-Chodaczek jedną
publikacją odpowiedziała na wszystkie otwarte i ukryte
potrzeby specjalistów zgłębiających tajniki teorii
komunikacji społecznej, we wszystkich jej przejawach:
kontaktach bezpośrednich, pośrednich, organizacyjnych,
służbowych, masowych, międzykulturowych...

14.

Losy wariata i głupka w państwie i społeczeństwie /
Zbigniew R. Kmiecik. Wyd. Wolters Kluwer
Sygnatura:125792
W książce zaprezentowano zmieniający się na przestrzeni
wieków oraz widoczny na różnych obszarach
kulturowych stosunek państw i społeczeństw do osób z
zaburzeniami psychicznymi - zarówno chorych
psychicznie, jak i upośledzonych umysłowo.

15.

Meritum. Prawo rodzinne / red. nauk. Grzegorz
Jędrejek. Wyd. Wolters Kluwer
Sygnatura:125793
Poradnik przybliżający zasady funkcjonowania w
praktyce rodziny z punktu widzenia przepisów prawa.

16.

Metodyka pracy biegłego psychiatry, psychologa oraz
seksuologa w sprawach karnych, nieletnich oraz
wykroczeń / K. Eichstaedt; P. Gałecki; A. Depko;
Krasowska. Wyd. Wolters Kluwer
Sygnatura: 125794
Prezentowana publikacja dostarcza niezbędnej wiedzy z
zakresu
mechanizmów
sporządzania
opinii
psychiatrycznej, psychologicznej i seksuologicznej oraz
prawa karnego procesowego, jaką powinien dysponować
każdy biegły sądowy.

17.

Nauka o informacji / Wiesław Babik. Wyd. SBP
Sygnatura: 125795
Monografia jest adresowana do wszystkich osób
zainteresowanych
problematyką
szeroko
pojętej
informacji i działalności informacyjnej, w tym zwłaszcza
do studentów bibliologii i informatologii oraz
bibliotekarzy praktyków.

18.

Negocjuj! Jakby od tego zależało Twoje życie. Nigdy
nie idź na kompromis / Chris Voss; Tahl Raz.
Wyd. Mt Biznes
Sygnatura:125796
Były negocjator FBI zdradza techniki negocjacji, które
sprawdzają się nawet w najtrudniejszych sytuacjach!
Jego znakomicie łączy narrację w stylu thrillera z
elementami technik negocjacyjnych. Poprowadzi cię do
świata negocjacji o wysoką stawkę. Znajdziesz w niej
między innymi trzymające w napięciu zakulisowe relacje
z dramatycznych wydarzeń rozgrywających się na
opanowanych przez gangi ulicach Haiti czy ze stale
komplikującej się sytuacji napadu na bank w Brooklynie.

19.

Nieważność postępowania w procesie cywilnym /
Tadeusz Zembrzuski. Wyd. Wolters Kluwer
Sygnatura: 125797

20.

Książka jest kompleksowym opracowaniem nieważności
postępowania, istotnej dla praktyki instytucji prawa
procesowego, dotyczącej najpoważniejszych uchybień
procesowych oraz ich skutków wpływających na
przebieg postępowań sądowych przed sądami
powszechnymi wszystkich szczebli oraz przed Sądem
Najwyższym. W monografii dokonano analizy
procesowego funkcjonowania instytucji nieważności,
badano charakter, znaczenie i zakres jej zastosowania;
wskazano jej elementy konstrukcyjne oraz istotę. Książka
zawiera
obszerne
uwagi
prawnoporównawcze.
Nieważność
postępowania
została
również
skonfrontowana z nieważnością w ujęciu prawa
materialnego, wadliwością czynności procesowych oraz
problematyką nieistnienia postępowania lub orzeczenia.
Nowe prawo wodne z uzasadnieniem rządowym /
INFOR. 2017
Sygnatura: 125798

21.

Pierwsza na rynku publikacja zawierająca ostateczny
tekst nowej ustawy – Prawo wodne wraz z
uzasadnieniem rządowym. Publikacja wzbogacona
indeksem
haseł
oraz
kluczem
powiązań
dotychczasowych i nowych przepisów! Oczekiwana
pozycja dla tych ,którzy muszą jak najszybciej wdrożyć
nową regulację w swojej działalności. Książka nie tylko
pozwala zapoznać się z nowym Prawem wodnym, lecz
także znacznie ułatwia zorientowanie się w zmianach,
jakie wprowadza ta ustawa.
Pedagogika jako humanistyczno-społeczna nauka
stosowana: konsekwencje metodologiczne /
pod red. D. Kubinowskiego; M. Chutorańskiego. Wyd.
Impuls, 2017
Sygnatura: 125800
Niniejsza publikacja stanowi pokłosie VI Seminarium
Metodologii Pedagogiki PTP, a wszystkie teksty w niej
zamieszczone
dotyczą
wprost
lub
pośrednio
konsekwencji metodologicznych wynikających z tezy o
istocie pedagogiki uprawianej w naszym kraju (choć nie
tylko) jako humanistyczno-społecznej nauki stosowanej.
Nawiązuje ona do wcześniejszych tomów wydanych w
ramach serii SMP PTP oraz rozwija i wprowadza nowe
wątki, tym samym akcentując po raz kolejny potrzebę
dogłębnego, zespołowego namysłu nad dorobkiem,
tożsamością
i
przyszłością
dziedziny
nauk
pedagogicznych w Polsce.

22.

Pedagog jako animator w przestrzeni życia
społecznego / red. T. Sosnowski; W. Danilewicz; M.
Sobecki. Wyd. Adam Marszałek, 2016
Sygnatura:125799

23.

Wyzwania, jakie stawia przed nami dynamicznie
zmieniający się świat, sprawiają, że rola pedagoga
społecznego musi ulegać nieustannej aktualizacji.
Uznając znaczenie jego pracy w środowisku,
wypływające ze źródeł pedagogiki społecznej,
powinniśmy czuć się zobowiązani do aktywnego
projektowania roli pedagoga we współkreowaniu
środowiska
lokalnego
w
nowych
warunkach
zagrażających człowiekowi i jego otoczeniu. Dlatego
motywem przewodnim podjętym w prezentowanej pracy
stały się działania pedagoga jako animatora w przestrzeni
życia społecznego – jego rola w inicjowaniu i
animowaniu aktywności.
Prawo o prokuraturze. Komentarz / A. Kiełtyka; W.
Kotowski; A. Ważny. Wyd. Wolters Kluwer, 2017
Sygnatura: 125801
Opracowanie jest obszernym i zarazem kompleksowym
komentarzem do obowiązującej od ponad roku nowej
ustawy - Prawo o prokuraturze, wprowadzającej istotne
zmiany w zasadach działania tego organu.

24.

Przemoc
rodzinna.
Aspekty
psychologiczne,
pedagogiczne i prawne / red. nauk. A. Lewicka-Zelent.
Wyd. Difin, 2017
Sygnatura: 125802
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.

25.

Przestępczy seks / red. nauk. T. Gardocka; P.
Herbowski; D. Jagiełło; P. Jóźwiak. Wyd. Difin, 2017
Sygnatura: 125803

26.

Publikacja ta jest kompleksowym spojrzeniem
przedstawicieli nauki oraz praktyków na tak złożone i
wieloaspektowe zagadnienie, jakim jest przestępczość
seksualna. Przedmiotem rozważań jest szeroki –
począwszy od seksualnego wykorzystywania dzieci,
poprzez zgwałcenia, kazirodztwo, aż do zabójstw na tle
seksualnym. Nowatorski charakter tego przedsięwzięcia
wydawniczego polega na możliwości wymiany
doświadczeń i poglądów ekspertów reprezentujących
różne dziedziny prawa: kryminalistyki, kryminologii,
postępowania karnego, prawa karnego, prawa karne
wykonawczego, prawa konstytucyjnego i prawa
prasowego.
Psychologia nauczania, czyli jak skutecznie prowadzić
szkolenia, zarządzać grupami i występować przed
publicznością / M. Grzesiak. Wyd. OnePress, 2017
Sygnatura: 125804

27.

Wiedza to za mało!
Trzeba jeszcze umieć ją przekazać... Ta książka to owoc
dwóch dekad doświadczeń nauczyciela, trenera i
szkoleniowca, który w swojej karierze pracował w
siedmiu językach, zarówno z małymi, jak i
wielotysięcznymi grupami. To efekt nieustannego
samodoskonalenia się, uczenia od najlepszych,
wypadkowa wspólnych doświadczeń, jakie stały się
udziałem Mateusza Grzesiaka i jego uczniów — dziś
samodzielnych trenerów, szkoleniowców, nauczycieli.
To skarbnica otwarta na każdego, kto rozumie nauczanie
jako pracę i misję, której celem jest pomaganie innym w
zdobywaniu nowych kompetencji.
Psychologia zmiany. Najskuteczniejsze narzędzia
pracy z ludzkimi emocjami, zrachowaniami i
myśleniem / M. Grzesiak. Wyd. OnePress, 2017
Sygnatura:125805
W książce tej znajdziesz najskuteczniejsze techniki pracy
z innymi. "Psychologia zmiany" stanowi kompilację
najważniejszych
narzędzi
wykorzystywanych
w
coachingu,
terapii,
mentoringu
i
consultingu.
Opanowanie wiedzy i umiejętności z jej zakresu pozwala
pomagać sobie i innym ludziom diagnozować ich
problemy, rozwiązywać je, wykorzeniać negatywne
zachowania, motywować, podnosić potencjał służący
realizacji zamierzeń, zmieniać przekonania. Jeśli chcesz
się tego nauczyć, ta książka jest dla Ciebie.

28.

Skargi, wnioski i petycje – powszechne środki
ochrony prawnej / G. Sibiga; M. Błachucki. Wyd.
Presscom, 2017
Sygnatura: 125806

29.

Książka pomoże nie tylko rozwiać wątpliwości osób na
co dzień zajmujących się rozpatrywaniem skarg, petycji i
wniosków, ale również przyczyni się do pogłębienia
wiedzy na temat procedur z tym związanych. Podane w
niej kryteria będą pomocne w poprawnej kwalifikacji
pism, które trafiają do instytucji publicznych, i w doborze
trybu ich rozpatrywania. Autorzy wiele uwagi poświęcili
też tematowi nadużywania prawa do petycji i
wynikającym z tego konsekwencjom.
Stres w pracy kuratora sądowego / Ł. Wirkus. Wyd.
Impuls, 2016
Sygnatura: 125807
Przedkładamy Czytelnikom książkę, która jest próbą
przedstawienia rozmiaru realnych kosztów zdrowotnych
ponoszonych codziennie przez kuratorów sądowych w
Polsce w związku z wykonywanymi obowiązkami
służbowymi oraz postulatem zmiany dysfunkcji
organizacyjnych w środowisku pracy. Organizacja pracy
w kuratorskiej służbie sądowej nie uwzględnia,
niezwykle ważnej dla sfery psychospołecznego
funkcjonowania
człowieka,
problematyki
stresu
zawodowego, jego determinantów i konsekwencji.

30.

System zarządzania ruchem na drogach w Polsce /
Jonatan Hasiewicz. Wyd. C.H. Beck, 2016
Sygnatura: 125125808
Jest to pierwsza pozycja traktująca w sposób kompleksowy
problematykę zarządzania ruchem na drogach ze szczególnym
uwzględnieniem projektów organizacji ruchu. Monografia jest
nieocenioną pomocą w zrozumieniu zawiłości procedur
zmiany organizacji ruchu, zasad projektowania organizacji
ruchu, opiniowania i zatwierdzania organizacji ruchu,
wprowadzania organizacji ruchu, nadzoru nad zarządzaniem
ruchem na drogach oraz sądowej kontroli organizacji ruchu
drogowego.
Połączenie
wiedzy
teoretycznej
oraz
doświadczenia praktycznego umożliwiło autorowi sięgnięcie
poza ramy litery prawa i spojrzenie na sprawę pod kątem
praktyki
administracyjnej
poszczególnych
organów
zarządzających ruchem na drogach w Polsce. Pozycja stanowi
swoiste kompendium wiedzy dla zarządców dróg publicznych,
organów zarządzających ruchem na drogach, inżynierów
ruchu drogowego, inżynierów drogownictwa, wykonawców
robót drogowych, organizatorów imprez, a także
funkcjonariuszy Straży Gminnych (Miejskich) i Policji

31.

Świat bibliotek z bibliotecznych podróży /
R. Ciesielska – Kruczek. Wyd. SBP, 2017
Sygnatura:125810

32.

Autorka publikacji zachęca wszystkich czytelników,
naukowców, bibliotekarzy, zapalonych globtroterów, aby
na swoich szlakach podróżnych odnajdywali biblioteki,
bowiem „Biblioteki przechowują energię, która podsyca
wyobraźnię. Dzięki tej książce zainteresowani poznają
dzieje kilkunastu bibliotek z całego świata i znajdujące
się w nich wyjątkowe kolekcje starych druków, wydań
bibliofilskich, zbiorów specjalnych. Zamieszczone
zdjęcia są dopełnieniem opisów architektury budynków
bibliotecznych, aranżacji wnętrz i wyposażenia, a
charakterystykę działalności i oferowanych usług
uzupełniają biblioteczne ciekawostki.
Szturman. Odważni żyją, ostrożni trwają /
K. Przepiórka; D. Rutkowski. Wyd. Czerwone i Czarne,
2017
Sygnatura:125809

33.

WSPÓŁTWÓRCA GROMU ZDRADZA TAJEMNICE
REKRUTACJI DO SPECJEDNOSTKI
Aby służyć w jednostce specjalnej, trzeba się wykazywać
niesamowicie silną psychiką. To istotniejsze nawet niż
sprawność fizyczna. Fizyczność zawsze można poprawić
- z każdego, kto nie cierpi na jakieś ułomności i posiada
wystarczająco dużo samozaparcia, w pół roku jestem w
stanie zrobić komandosa - natomiast łba się nie naprawi.
W selekcji chodzi o to, żeby wraz z rosnącym
zmęczeniem wymagania rosły, żeby każde kolejne
zadanie było trudniejsze od poprzedniego. Jeśli odpadłeś
pierwszego dnia, miałeś szczęście. Gorzej z tymi, którzy
przekroczyli limit, powiedzmy, trzeciego dnia. Tyle
wysiłku i wyrzeczeń masz już za sobą, budzi się w tobie
nadzieja, że jesteś coraz bliżej celu. A dowiadujesz się,
że cała ta gehenna ostatnich dni poszła na marne.
Tak!
60sekretów
nauki
perswazji.
Sztuka
przekonywania i wywierania wpływu /
R. B. Caldini; N. Goldstein; S. Martin. Wyd. MT Biznes,
2017
Sygnatura:125811
Autorami są najlepsi na świecie specjaliści od
wywierania wpływu na ludzi. Ich książki rozeszły się na
całym świecie w ponad 4 milionach egzemplarzy. Tak!
zawiera mnóstwo cennych wskazówek, których nie
powinieneś przegapić. Wszystkie są oparte na
naukowych podstawach i pomogą ci rozwinąć
umiejętność perswazji.

34.

Technika i taktyka jazdy samochodem /
T. Talarczyk. Wyd. Liwona, 2017
Sygnatura: 125812
Ta książka jest przewodnikiem po dziedzinie, którą
praktykują co dnia miliony ludzi, wsiadających za
kierownice samochodów. Jednak nie wszyscy podchodzą
do kierowania z należytą dozą samokrytycyzmu i tak
korygują swoje zachowania, by starać się jeździć
kulturalnie, zgodnie z przepisami i skutecznie zmagać się
z potencjalnymi i realnymi zagrożeniami na drodze.

35.

Technika transportu ładunków /
L. Prochowski; A. Żuchowski. Wyd. Komunikacji i
Łączności WKŁ, 2017
Sygnatura:125813

36.

W podręczniku przedstawiono budowę, sposoby
wykorzystania i możliwości przewozowe środków
transportu drogowego, właściwości stosowanych
opakowań zbiorczych i transportowych oraz urządzenia i
maszyny do załadunku i rozładunku. Zawarto niezbędne
informacje, dotyczące przygotowania i bezpiecznej
realizacji procesu transportu ładunków.
W celu scharakteryzowania właściwości użytkowych
opisywanych pojazdów i urządzeń w książce podano
przykładowe ich charakterystyki techniczne. Wiele
miejsca poświęcono drogowym przewozom ładunków i
procesom załadunku, metodom bezpiecznego mocowania
ładunków oraz rozładunkowi, także w kombinacji
transportu drogowo-kolejowego.
Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej. Komentarz /
B. Królak; M. Rączka. Wyd. C.H. Beck, 2017
Sygnatura: 125814
Najważniejsze atuty publikacji:
Ok. 60 wzorów dokumentów, decyzji niezbędnych w
działania jednostki pomocy społecznej. Wszystkie wzory
dostępne są także w wersji edytowalnej na dołączonej
płycie CD,
Autorzy z wieloletnim doświadczeniem w pracy
pomocy społecznej,
Wiele przykładów i omówienia kontrowersyjnych
zagadnień,
Uwzględnienie najnowszych zmian w kodeksie
postępowania administracyjnego,
Szczegółowe omówienie roli asystenta rodziny,
Omówienie różnych form wsparcia rodziny.

37.

Wartości, cele i plany życiowe
nieprzystosowanej społecznie /
P. Kozłowski. Wyd. Impuls, 2016

młodzieży

Sygnatura: 125815

38.

Książka przedkładana Szanownym Czytelnikom,
poruszane w niej teoretyczne zagadnienia jak i kontekst
empiryczny, mogą okazać się użyteczne dla
psychologów, pedagogów, prawników, socjologów i
nauczycieli pełniących różne funkcje w szeroko pojętym
Wymiarze Sprawiedliwości, ale także w systemie
profilaktyki społecznej, edukacji, resocjalizacji i terapii
młodzieży nieprzystosowanej społecznie.
Zachowuj się! W towarzystwie, w pracy, za granicą.
Poradnik dobrych manier / Silke Schneider-Flaig.
Wyd. Rea, 2017
Sygnatura: 125816

39.

Ten praktyczny poradnik savoir-vivre’u pokaże ci, jak
właściwie zachować się zarówno w sytuacjach
formalnych, takich jak rozmowa kwalifikacyjna,
prowadzenie negocjacji, dyskusja na zebraniu, jak i w
życiu prywatnym: na randce, na imprezie rodzinnej czy
w teatrze. Znajdziesz tu również wiele cennych
wskazówek dotyczących nauki dobrych manier u dzieci,
bezpiecznych zachowań i dbania o własny wizerunek w
świecie wirtualnym.
Zbrodnia prawie doskonała /
I. Szymalla; M. Całkiewicz. Wyd. PWN, 2016
Sygnatura: 125817
Przestępstwo towarzyszy ludzkości od niepamiętnych
czasów. Ludzi fascynuje zbrodnia zabójstwa, oglądają
filmy kryminalne, czytają książki o mordercach. To
temat, który niezmiennie budzi zainteresowanie. W
kolejnym tytule z serii „Bez tajemnic” Iwona Schymalla
rozmawia z prof. Moniką Całkiewicz, która przez lata
jako prokurator zajmowała się badaniem miejsc zbrodni.
O zabójstwie i różnych aspektach z nim związanych. O
tym, że każdy sprawca przestępstwa może być wykryty,
czasem po wielu latach, i ukarany. O tym, jakie prawa w
procesie karnym ma pokrzywdzony i oskarżony, o
metodach wykrywania i dowodzenia przestępstw, o tym,
kiedy warto skorzystać z pomocy prawnika.
Książka z dziedziny kryminologii, przeznaczona dla osób
zainteresowanych kryminalną historią współczesnej
Polski. Książka ma charakter interdyscyplinarny, zawiera
informacje z zakresu prawa karnego materialnego,
procesowego, kryminalistyki, medycyny i psychologii
sądowej.

40.

Ludność Żydowska w Legionowie i jej zagłada /
Jacek Emil Szczepański. Wyd. Muzeum Historyczne w
Legionowie, 2017
Sygnatura:
Autor książki przedstawił w zarysie dzieje społeczności
żydowskiej w podwarszawskim Legionowie, od chwili
powstania miejscowości w 1877 r. aż do czasów okupacji
hitlerowskiej.
Szczególną
uwagę
poświęcił
funkcjonowaniu getta w Legionowie od 15 listopada
1940 r. do 3 października 1942 r. oraz Zagładzie jego
ludności. Ustalił także nazwiska kilkudziesięciu
mieszkańców Legionowa ratujących obywateli polskich
żydowskiego pochodzenia.

