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Autoarteterapia w sytuacjach 

kryzysowych : ćwiczenia uważności / 

Wiesław Karolak, Barbara Karolak. - 

Warszawa : „Difin”, 2021.  

Książka jest zbiorem przykładów działań 

arteterapeutycznych, które mogą stać się 

pretekstem, inspiracją do wykorzystania 

przez prowadzących własne projekty 

autoterapeutyczne bądź zamierzają  

zorganizować warsztaty z arteterapii. Może 

też być kierunkowskazem dla poszukujących 

wyboru, nad czym się skupić. Praca składa się 

z dwóch rozdziałów. Rozdział pierwszy - 

teoretyczny poświęcony jest autoarteterapii. 

Rozdział drugi – praktyczny opowiada o 

aktywnościach praktycznych. Publikacja 

adresowana jest do wszystkich, którzy 

poszukują zmiany w życiu codziennym, w 

pracy, w środowisku, w którym żyją. Warto 

polecić ją osobom pragnącym poszerzać 

swoją podmiotowość.  

 

 

M 055376 (Brzeg),  M 059269 (Kluczbork), C 221373 (Opole) 

 

 

 

 

 

 

 



Autyzm w czasie pandemii : wskazówki i 

uwagi ekspertów, jak radzić sobie w 

trudnym czasie /Temple Grandin, Carol 

Stock Kranowitz, Tony Attwood, Carol 

Gray i 30 innych ekspertów. Gdańsk : 

„Harmonia Universalis", 2020.  

Zmiany wywołane pandemią COVID-19 – 

konieczność izolacji i dostosowania się do 

nowych wymogów sanitarnych, 

odstępstwa od ustalonego planu dnia, a 

także zamknięcie szkół i placówek 

opiekuńczych oraz nauka zdalna – stanowią 

wyzwanie dla wszystkich. W szczególnej 

sytuacji znalazły się osoby z zaburzeniami 

ze spektrum autyzmu oraz ich rodziny. 

Praca zawiera praktyczne porady i 

wskazówki, które przydadzą się w tym 

trudnym okresie, a także w wielu innych 

sytuacjach życiowych. Autorami 

poszczególnych rozdziałów publikacji są 

światowej sławy eksperci w dziedzinie autyzmu, integracji sensorycznej i terapii. Książka 

składa się z sześciu rozdziałów : Radzenie sobie ;  Spojrzenie od środka ;  Edukacja domowa i 

radzenie sobie z problematycznymi zachowaniami ;  Aktywności i terapia zajęciowa ;  Kwestie 

praktyczne ;  Przeżyć i rozkwitnąć. Książka adresowana jest do osób autyzmem oraz 

opiekunów i rodzin tych osób. 

M 058566 (Kluczbork), M 070207 (Nysa), M 221402 - M 221403 (Opole) 

 

 

 

 

 



Biznaesplan : jak go budować i 

analizować / Krzysztof Opolski, 

Krzysztof Waśniewski. – Warszawa : 

CeDeWu.pl, 2021.   

Niniejszy podręcznik jest 

odpowiedzią na coraz 

powszechniejszą potrzebę 

stosunkowo szybkiego i sprawnego 

przygotowania biznes planów na 

potrzeby różnego typu wniosków o 

dofinansowanie : od propozycji 

biznesowych dla funduszy typu 

venture capital, poprzez kredyty 

bankowe, aż po dotacje. Autorzy 

pokazują tu, na praktycznych 

przykładach konkretnych 

przedsiębiorstw, jak stosować 

metody planowania biznesowego w 

różnych sytuacjach i dla różnych 

celów. Publikacja napisana została z 

myślą o tych, którzy muszą sprawdzić 

mniej lub bardziej złożone problemy 

menedżerskie, w tym założenie lub 

rozwój własnego przedsiębiorstwa. 

 

M 221407 – M 221408 (Opole) 

 

 

 

 

 

 



Jak przetrwać hejt : jak rozpoznać, 

czy twoje dziecko hejtuje lub jest 

hejtowane? / Maria Kerth. 

Warszawa : Wydawnictwo SBM, 

2020.  

Hejt – mowa nienawiści – jest 

zjawiskiem powszechnym i nie 

tylko wirtualnym – szczególnie 

mocno dotyka dorastającą 

młodzież. Autorka podpowiada -  

Jak rozpoznać, że pojawił się on w 

życiu twojego dziecka? Czy jest 

ono sprawcą, czy ofiarą? Jak 

możesz mu pomóc jako rodzic?  

Niniejszy poradnik kompleksowo 

opisuje zjawisko hejtu i jego 

destrukcyjny wpływ na młodego 

człowieka, jednocześnie podając 

zbiór narzędzi do zwalczenia 

problemu. Książka adresowana 

jest do szerokiego grona nauczycieli wychowawców, a przede wszystkim rodziców. 

M 070221 (Nysa), M 221458 (Opole) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Księga moich strachów : życie bez 
strachu / Sue Knowles, Bridie 
Gallagher i Phoebe McEwen ; [tł. 
Katarzyna Kmieć-Krzewniak]. Otwock : 
Fraszka Edukacyjna, 2021.  

Księga moich strachów stanowi 
przewodnik przetrwania dla 12-18-
latków, dręczonych przez różnego 
rodzaju lęki. Pomaga rozpoznać i 
opanować symptomy, a następnie 
pozbyć się n zmartwień, zrozumieć, 
skąd się biorą i jak się wydostać nawet 
z bardzo silnych uzależnień. Do 
publikacji dołączono opowieści kilku 
młodych ludzi o wyzdrowieniu. Książka 
zawiera również rozdziały dotyczące 
snu, egzaminów i zmian w życiu. 
Proponowane tu strategie są 
pożyteczne i proste w zastosowaniu. 
Dotyczy to zarówno technik 
poznawczo-behawioralnych, jak i 
treningu uważności i medytacji. 
Poradnik adresowany jest do młodych 
ludzi,  którzy przechodzą terapię. Jest 

on tak zbudowany, że można wpisywać własne uwagi i komentarze, które dają możliwość 
powrócić do własnych przemyśleń i w razie potrzeby z nich skorzystać. 

M 221325 (Opole) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Leksykon dziedzictwa 

kulinarnego Śląska / Lidia 

Przymuszała i Dorota  

Świtała-Trybek. – Opole : 

Uniwersytet Opolski, 

2021.  

Leksykon prezentuje rodzaj 

tematycznego słownika 

języka i kultury kulinarnej 

regionu, jest pierwszą tego 

typu pracą na polskim 

rynku wydawniczym.  

Zawiera 974 hasła oraz 40 

zdjęć autorskich. Celem tej 

interdyscyplinarnej 

publikacji jest 

zaprezentowanie 

bogactwa kulinariów w 

powiązaniu z tradycją i 

kulturą Śląska. Książka skierowana jest zarówno do badaczy różnych dyscyplin naukowych 

zajmujących się problematyką dziedzictwa kulturowego, jak i do szerokiego grona odbiorców, 

w tym do miłośników regionu zainteresowanych tradycjami kulinarnymi. 

 221252 (Opole) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pomoc rodzinom z trudnymi 
dziećmi : jak zapobiegać 
problemem / Carole Suton. 
Warszawa : „Fraszka Edukacyjna”, 
2020  

Wzrastająca liczba problemów 

psychicznych i agresji wśród dzieci 

i młodzieży sugeruje, ze praca z 

rodzicami w celu zapobiegania tym 

problemom to sprawa kluczowa. 

Niniejsza publikacja składa się z 

dwóch części. Część pierwsza 

zatytułowana „Kilka ogólnych 

zasad udzielania pomocy 

rodzinom” opisuje takie 

zagadnienia, jak : badania 

dotyczące trudnych dzieci ; 

nabywanie umiejętności 

społecznych / teoria poznawczo-

behawioralna ; wspieranie i 

zaangażowanie rodziców i rodziny ; 

aspire – ocena, planowanie, 

wdrożenie planu i ocena jego 

skuteczności.   Część druga 

„Pomaganie rodzinom z dzieckiem ze specyficznymi trudnościami” nakreśla pomoc rodzinom 

z dziećmi  ze stanami lękowymi i zaburzeniami depresyjnymi, z zaburzeniami snu, problemami 

z jedzeniem, z zaburzeniami zachowania, z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z 

deficytem uwagi (ADHD) i innymi problemami. Książka została napisana z myślą o 

psychologach, terapeutach, psychiatrach dziecięcych, pedagogach szkolnych i specjalnych, 

pracownikach socjalnych, ale także rodzicach, rodzicach zastępczych i opiekunach dzieci. 

Powinna znajdować się zawsze pod ręką osób zajmujących się dziećmi, zarówno zawodowo, 

jak i w środowisku rodzinnym, bo niemal w każdej trudnej sytuacji można w niej znaleźć 

profesjonalną radę i pomoc. 

M 221329 (Opole) 

 

 

 

 

 



 

 

Praktyczny przewodnik dla 
nauczycieli uczniów ze spektrum 
zaburzeń autystycznych w szkole 
średniej /Debra Costley, Elaine 
Keane, Trevor Clark i Kathie Lane. 
Warszawa ; Otwock : „Fraszka 
Edukacyjna”, 2020.  

Niniejsza książka stanowi praktyczny 
przewodnik adresowany do 
wszystkich osób, które uczestniczą w 
procesie edukacji młodzieży ze 
spektrum zaburzeń autystycznych 
(ASD) w szkole średniej. Praca 
wypełnia lukę w literaturze 
poświęconej tej problematyce. 
Napisana w sposób klarowny i 
przystępny, na bazie najlepszych 
praktyk i doświadczeń, zaleca 
pozytywne nastawienie zarówno 
wśród uczniów dotkniętych 
autyzmem, jak i kadry pedagogicznej, 
która wspiera ich rozwój i towarzyszy 
w osiąganiu  wyznaczonych celów. 
Publikacja proponująca szereg 
starannie opracowanych strategii, 

przydatnych wskazówek i przykładów, ułatwi z pewnością uczniom z autyzmem codzienne 
funkcjonowanie w życiu szkolnym, a osobom zaangażowanym w proces ich kształcenia 
zapewni praktyczną pomoc w realizacji tych zadań. 

M 055334 (Brzeg), M 65218 KK, M 058622 (Kluczbork), M 221330 (Opole)  

 

 

 


