Pomoc psychologiczno – pedagogiczna
w zbiorach IBUK Libra PBP w Pile
1. 16 typów osobowości w pigułce : Praca zbiorowa. - Logos Media ; IBUK Libra, 2014.
Poznaj niezależnego i błyskotliwego stratega, twórczego i wrażliwego mentora oraz optymistycznego i
ciepłego doradcę. Poznaj artystę, logika, entuzjastę, prezentera… Dowiedz się, czym wyróżniają się
poszczególne typy osobowości, i sprawdź, czy rozpoznasz wśród nich swoich znajomych i bliskich. Czy
rozpoznasz wśród nich siebie? Książka ta jest wprowadzeniem do typologii osobowości ID16. Dzięki niej
poznasz profile poszczególnych typów osobowości i dowiesz się, jaki procent populacji stanowią.
Typologie osobowości odwołujące się do teorii Carla Gustava Junga (do których należy ID16) są
narzędziem powszechnie stosowanym w praktyce pedagogicznej, coachingu, zarządzaniu zasobami
ludzkimi oraz poradnictwie zawodowym i małżeńskim. Stanowią one również podstawę wielu programów
wspierających rozwój osobisty i doskonalących relacje międzyludzkie. Jungowskie testy osobowości stały
się standardowym narzędziem stosowanym przez większość globalnych przedsiębiorstw w procesie
rekrutacji oraz w rozwoju zawodowym.
2. Młodzież między ochroną a ryzykiem : Wspieranie rozwoju oraz pomoc
psychologiczno-pedagogiczna / red. Barbara Jankowiak, Agata Matysiak-Błaszczyk. - Poznań :
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza ; IBUK Libra, 2017.
Młodzież będąc w okresie przejścia między dzieciństwem a dorosłością doświadcza szeregu wyzwań
rozwojowych immanentnych dla okresu dorastania jak i społeczno-kulturowych wynikających z procesów
charakteryzujących współczesność. Książka Młodzież między ochroną a ryzykiem. Wspieranie rozwoju
oraz pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla adolescentów i adolescentek ma na celu przedstawienie
wybranych aspektów funkcjonowania młodych ludzi, obszarów ochrony i ryzyka, ale przede wszystkim
możliwości zastosowania profesjonalnych interwencji psychologiczno-pedagogicznych, zarówno by
potęgować zasoby, jak i pomagać, gdy młodzi ludzie doświadczają problemów osobistych. Praca ma
charakter interdyscyplinarny, a poszczególne rozdziały tworzą wielopłaszczyznową narrację dotyczącą:
szeroko rozumianej pomocy psychologiczno-pedagogicznej (od interwencji potęgujących zasoby, poprzez
profilaktykę, po psychoterapię), a także socjalizacji i, edukacji i wychowania. Praca składa się z trzech
części: pierwsza zawiera rozważania o charakterze teoretycznym, druga charakterystykę interwencji
psychologiczno-pedagogicznych ukierunkowanych na wspieranie rozwoju i potęgowanie zasobów, trzecia
charakterystykę interwencji psychologiczno-pedagogicznych ukierunkowanych na profilaktykę i pomoc.
3. Program profilaktyczno-terapeutyczny dla dzieci z zespołem nadpobudliwości
psychoruchowej / Piotr Pawlak. - Wyd. 5. - Kraków : Oficyna Wydawnicza IMPULS ; IBUK Libra,
2016.
Program składa się z dwóch części. Pierwsza część obejmuje istotne zagadnienia dotyczące coraz
częściej rozpoznawanego w wieku dziecięcym zaburzenia ADHD. Porządkuje podstawową wiedzę z tego
zakresu, odwołując się do najnowszych koncepcji. Ponadto opisano tutaj szereg metod i technik
stosowanych w terapii nadpobudliwości. Część druga to propozycja zajęć grupowych i indywidualnych.
Program ten, odwołując się do najnowszych nurtów wskazujących na znaczenie kompleksowej terapii,
obejmuje oddziaływania na sferę emocjonalną, poznawczą i społeczną. Zaproponowane zabawy i
ćwiczenia wychodzą naprzeciw potrzebom dzieci z ADHD. Pozwalają rozładować napięcie
psychoruchowe, usprawniają koncentrację uwagi, percepcję oraz koordynację. Dziecko w scenkach
pantomimicznych, dramie czy w rysunkach ma szansę na wyrażenie swojej ekspresji, a dzięki bajce
terapeutycznej ma wgląd na swoją sytuację i zachowanie. Program daje możliwość przeżywania licznych
sytuacji, w których dziecko osiąga sukces, co korekcyjnie wpływa na postrzeganie własnej osoby. Książka
jest doskonałą pomocą dla nauczycieli i wychowawców klas terapeutycznych oraz nauczania
indywidualnego, terapeutów pracujących w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, świetlicach, a
także oddziałach dziennego pobytu dzieci. Książka powinna zainteresować również rodziców dzieci z
ADHD oraz studentów psychologii i pedagogiki.
4. Prywatność w internecie : postawy i zachowania dotyczące ujawniania danych prywatnych w
mediach społecznych / Łukasz Kołodziejczyk. - Warszawa : SBP ; IBUK Libra, 2014.
W ostatnich kilku latach zagadnienie prywatności w Sieci pojawia się ze wzrastającą częstotliwością.
Wszystkie strony w dyskusji, niezależnie od zajmowanego stanowiska, zgadzają się, że zbieranie i

przetwarzanie danych o użytkownikach Internetu jest coraz powszechniejsze, łatwiejsze, tańsze i stwarza
coraz większe możliwości dla podmiotów zarządzających tymi danymi. Zjawisko to jest pogłębiane przez
zachowanie użytkowników, którzy dobrowolnie zamieszczają informacje prywatne w Internecie, często nie
zdając sobie sprawy ze wszystkich możliwych konsekwencji. W rezultacie zainteresowane osoby mogą
często odnaleźć z pomocą wyszukiwarki internetowej takie informacje jak imię i nazwisko, fotografie,
ukończone szkoły, adres zamieszkania czy numer telefonu komórkowego. Osoby, które bardzo aktywnie
korzystają z różnych narzędzi w Internecie pozostawiają po sobie ślady pozwalające wręcz na
odtworzenie ich aktywności na przestrzeni wielu miesięcy, zainteresowań, poglądów – praktycznie
kompletnego profilu psychologicznego. Wielu internautów nie zdaje sobie sprawy z zachodzących
procesów, a nawet jeśli tak jest – to nie potrafi tego procesu kontrolować. Rezygnacja z części własnej
prywatności jest w wielu przypadkach korzystna – ludzie korzystają z mediów społecznych po to, żeby się
socjalizować i wzbogacać komunikację ze swoimi znajomymi; dane prywatne są wykorzystywane przez
firmy internetowe, aby oferować doskonalsze i lepiej spersonalizowane produkty. Dwaj giganci branży
internetowej, firmy Google i Facebook, zbudowały całą swoją potęgę na danych zdobytych od
użytkowników. Praktyki tych firm związane z zarządzaniem danymi prywatnymi były wielokrotnie
krytykowane w mediach, przez organizacje broniące praw konsumenckich i obywatelskich, a także
samych użytkowników. Aktualność oraz dynamika zagadnienia, niewielka liczba opracowań w języku
polskim przy niemal całkowitym braku badań na polskim gruncie stały się główną motywacją Autora do
podjęcia tematu prywatności w mediach społecznych.
5. Przemoc w rodzinie : Ujęcie interdyscyplinarne / Łukasz Wirkus, Paweł Kozłowski. - Kraków
: Oficyna Wydawnicza IMPULS ; IBUK Libra, 2017.
Do najważniejszych zadań polityki europejskiej, opartej na poszanowaniu podstawowych praw
człowieka, zalicza się zapobieganie przemocy w rodzinie oraz opracowywanie skutecznych procedur w
zakresie edukacji, prewencji, ścigania sprawców przemocy w rodzinie i wsparcia jej ofiar.
Doświadczenia krajów UE pokazują, że przemoc domową można efektywnie zwalczać tylko na
odpowiednim szczeblu krajowym, a każde państwo członkowskie powinno w ramach opracowywania
ogólnoeuropejskiej strategii przygotować własny krajowy plan działań na rzecz zwalczania przemocy
domowej. Europejskie elity polityczne mają świadomość, że w ciągu ostatnich czterech dziesięcioleci
temat przemocy mężczyzn wobec kobiet (szerzej – przemocy domowej) stał się kwestią społeczną,
aktywnie dyskutowaną w aspekcie publicznym, kryminalnym i politycznym. W książce, którą oddajemy do
rąk Czytelników, zebraliśmy teksty traktujące w sposób interdyscyplinarny o zjawisku przemocy. Naszym
celem jest zaprezentowanie wielu płaszczyzn: prawnych, społecznych, psychologicznych, pedagogicznych
i kulturowych, tego problemu. […] Dlatego adresujemy ją do stosunkowo szerokiego grona, czyli osób
zajmujących się zjawiskiem przemocy zarówno teoretycznie, empirycznie, jak i praktycznie.
6. Psychologiczne uwarunkowania przemocy w rodzinie : Charakterystyka sprawców / Danuta
Rode. - Katowice : Uniwersytet Śląski ; IBUK Libra, 2014.
Autorka - biegły sądowy, pracownik Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego przeprowadziła badania nad psychologicznymi uwarunkowaniami przemocy w rodzinie, starała się
znaleźć odpowiedź na pytanie, jakie czynniki wpływają na powstawanie rodzinnej przemocy. Dotychczas
w obrębie tego problemu skupiano się na ofierze, badania sprawców były fragmentaryczne. Autorka po
raz pierwszy spojrzała na tę kwestię od strony agresora – podjęła próbę wyróżnienia typów sprawców
przemocy na podstawie profilu wybranych cech osobowości i temperamentu, scharakteryzowała te typy,
starała się określić dla każdej grupy typów sprawców czynniki ryzyka powstawania przemocy. Praca
adresowana jest przede wszystkim do psychologów, prawników, biegłych sądowych, terapeutów rodzin,
ofiar i sprawców. Uzyskane przez autorkę wyniki pozwolą zastanowić się nad leczeniem i objęciem
agresorów pomocą psychologiczną, mogą wpłynąć na udoskonalenie systemu pomocy dla ofiar i
sprawców.
7. Rodzina - młodzież - dziecko. Szkice z teorii i praktyki pomocy psychopedagogicznej i
socjalnej / red. Magdalena Piorunek, Joanna Kozielska, Agnieszka Skowrońska-Pućka. - Poznań :
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza ; IBUK Libra, 2013.
Monografia stanowi zbiór kilkudziesięciu interdyscyplinarnych tekstów poświęconych problematyce
zapotrzebowania na pomoc i wsparcie społeczne oraz egzemplifikacji jej świadczenia. Głównymi
adresatami tej pomocy są rodziny, młodzież i dzieci – grupy osób, które często są bezradne wobec
wymagań skomplikowanej rzeczywistości przemian kulturowo-gospodarczych. Stawiając rozliczne

pytania, poszukując uzasadnień i teoretycznych wyjaśnień, diagnozując rzeczywistość społeczną oraz
testując wybrane propozycje metodyczne, autorzy chcą skłonić do pogłębionej refleksji o samej naturze
pomagania, jak i podmiotach przedsięwzięć pomocowych. Książka przeznaczona zarówno dla osób
poszukujących teoretyczno-badawczych inspiracji, praktyków działających na rzecz pomocy rodzinom lub
poszczególnym członkom sytemu rodzinnego, a także studentów kierunków humanistyczno-społecznych.
8. Seksolatki : Jak rozmawiać z młodzieżą o seksie? / Izabela Jąderek. - Wydawnictwo Naukowe
PWN ; IBUK Libra, 2016.
Jak rozmawiać z nastolatkami o seksie? Czym jest asertywność seksualna i jak przekonywać, że
seksem można się cieszyć, jeśli jest on świadomy i odpowiedzialny? Jak rozmawiać o pornografii? Czy da
się określić normy seksualne? W jaki sposób przeciwdziałać przemocy na tle seksualnym? Jak ustrzec się
przed cyberprzemocą? Rozwój seksualny zaczyna się od urodzenia i trwa przez całe życie, a w okresie
dojrzewania w życiu każdej osoby zachodzą najdynamiczniejsze i najintensywniejsze zmiany. Jest to czas,
gdy nastolatkowie poznają swoje ciało, uczą się umiejętnie wyrażać potrzeby i w sposób odpowiedzialny
kształtować relacje partnerskie. Wymagają wtedy edukacji na wysokim poziomie i odpowiednich
wzorców. Opiekunowie powinni być więc dobrze przygotowani do rozmów o seksualności. Tymczasem
wielu rodziców skarży się, że nie umie rozmawiać z młodzieżą na temat seksu, ponieważ nikt ich tego
wcześniej nie nauczył. Są zakłopotani, zawstydzeni i zagubieni. Nauczyciele rozkładają ręce ograniczeni
programem nauczania, który nie uwzględnia większości tematów związanych z seksualnością. Ta książka
to odpowiedź na ich potrzeby. Rzetelnie, otwarcie i bez pruderii przekazuje wiedzę o dojrzewaniu
psychoseksualnym, pokazuje, jak prawidłowo wspierać rozwój seksualny młodzieży, uświadamia, że
seksualność jest nieodłącznym atrybutem każdego z nas. Dla rodziców, nauczycieli, edukatorów
seksualnych – jak kształtować postawy akceptacji wobec różnorodności seksualnych, jak ostrzegać przed
zagrożeniami, jak stawiać granice, jak sprawić, by nastolatek dojrzale traktował swoją seksualność.
Praktyczne rozwiązania, życiowe sytuacje, przydatne rady , scenariusze rozmów.
9. Socjoterapia jako forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Teoria i praktyka / red.
Barbara Jankowiak. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza ;
IBUK Libra, 2013.
Zamieszczone w książce Socjoterapia jako forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Teoria i
praktyka artykuły wpisują się w interdyscyplinarny dyskurs na temat współczesnej pomocy
psychologiczno-pedagogicznej. W przedkładanym czytelnikowi zbiorze opracowań znalazły się analizy
stricte teoretyczne, jak i rozważania o charakterze empirycznym związane z praktyką pracy pomocowej.
Oś narracji stanowi zjawisko socjoterapii: definicje, pojęcia, funkcje, znaczenie oraz stosowane metody i
techniki. W pracy wyróżniono dwie części teoretyczną i praktyczną. W części pierwszej znalazły się prace
zawierające definicje socjoterapii, diagnozę, opis czynników pomocowych oraz kompetencji
socjoterapeuty. Podjęto także analizę problematyki zdrowia, optymizmu i kształtowania sił charakteru w
socjoterapii oraz ukazano psychodynamiczne rozumienie tej formy pomocy. Wskazano także na znaczenie
działań pomocowych w kontekście wyzwań współczesności. W części drugiej wskazano na możliwości
zastosowania socjoterapii w pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną, osobami
niedostosowanymi społecznie oraz dokonano charakterystyki specyficznych metod możliwych do
wykorzystania w socjoterapii takich jak: arteterapia, animaloterapia, relaks i wizualizacja,
muzykoterapia, coaching, gra autobiograficzna.
10. Społeczne i jednostkowe konteksty pomocy, wsparcia społecznego i poradnictwa. Tom 1 /
Magdalena Piorunek. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza ;
IBUK Libra, 2018.
Problematyka podjęta w książce koncentruje się wokół działań pomocowych i interwencyjnych
adresowanych do różnych grup potrzebujących. W warunkach dynamicznie zmieniającej się
rzeczywistości społecznej naturalne wydaje się szukanie wsparcia, pomocy, poradnictwa. W każdej
niemal dziedzinie życia obserwujemy przejawy aktywności specjalistów od pomagania – doradców,
konsultantów, trenerów, terapeutów, mentorów, tutorów, coachów, zarówno profesjonalistów, jak i osób
działających w układach nieformalnych. Wiąże się to często z rosnącym zapotrzebowaniem jednostek
nieradzących sobie w różnych wymiarach życia, objętych rzeczywistą czy zagrożonych potencjalną
marginalizacją i społecznie wykluczanych oraz aktywnością jednostek zmotywowanych do
optymalizowania, z uwzględnieniem posiadanych i rozwijanych zasobów swojego funkcjonowania w
różnych obszarach. Autorzy poszczególnych rozdziałów przyglądają się zjawisku pomagania w
perspektywie pomagających i wspomaganych. Poddają interdyscyplinarnemu, interparadygmatycznemu

oglądowi potrzeby, kompetencje, cechy, właściwości i uwarunkowania wzajemnych relacji między tymi
podmiotami. Koncentrują się na koncepcjach teoretycznych, dyskusjach, analizach wyników weryfikacji
empirycznych i wynikających z nich inspiracjach istotnych dla dokonywania pogłębionego oglądu
rzeczywistości społecznej i miejsca w niej działań z zakresu pomocy, wsparcia społecznego, poradnictwa.
11. Sztuka wychowania czyli jak pomóc dziecku i zadbać o siebie / Agnieszka Wróbel. Wydawnictwo e-bookowo ; IBUK Libra, 2017.
To znakomity poradnik Agnieszki Wróbel, psychoterapeutki, autorki m.in. bestsellera „Asertywność na
co dzień…”. Książka przyjaznym i zrozumiałym językiem podpowiada jak wychować odważne i twórcze
dziecko, które wyrośnie na asertywnego, szanującego siebie i innych dorosłego. „Sztuka wychowania,
czyli jak pomóc dziecku i zadbać o siebie” to poradnik dla rodziców i wychowawców, który zainspiruje
cię do wypracowania własnej postawy w relacji z dzieckiem. Książka podzielona jest na 3 części. W
części 1 dowiesz się jakie są prawdziwe potrzeby dziecka. Część 2 pomoże ci uniknąć tego co może
zaszkodzić relacji z dzieckiem. Część 3 zawiera wskazówki – co warto zastosować, żeby było lepiej. Z
poradnika dowiesz się m.in: Jakie są potrzeby psychiczne dziecka i konsekwencje ich niezaspokojenia?
Co mogą oznaczać negatywne zachowania dziecka i jakie są ich przyczyny? Jaki jest wpływ postaw
rodzicielskich na funkcjonowanie dziecka? Jak naprawić trudne relacje w rodzinie? Że warto zadbać o
siebie, bo szczęśliwy i spełniony rodzic w naturalny sposób wychowa podobne dziecko Z tej książki
skorzystają również dorosłe dzieci z rodzin z problemem alkoholowym (DDA) i wszyscy, którzy chcą
lepiej poznać i zrozumieć siebie, budować bardziej satysfakcjonujące relacje z ludźmi. „Sztuka
wychowania…” to cenna pomoc w procesie rozwoju osobistego.
12. Wspomaganie rozwoju dzieci z zespołem Downa : - teoria i praktyka / red. Bogusława Beata
Kaczmarek. - Kraków : Oficyna Wydawnicza IMPULS ; IBUK Libra, 2014.
Wśród pozycji wydawniczych poświęconych problematyce rozwoju i jego wspomagania u dzieci z
zespołem Downa proponowana książka będzie pozycją szczególną. Obejmuje bowiem nie tylko aspekty
medyczne, psychologiczne oraz społeczne odnoszące się do tego zespołu zaburzeń rozwoju, ale także
ujmuje je w perspektywie terapeutycznej, ukonkretnionej opisem wybranych metod postępowania.
Ponadto znajdziemy w książce wypowiedzi rodziców wychowujących dzieci z zespołem Downa,
wypowiedzi samych dzieci, jak też informacje pomocne w poszukiwaniu miejsc, w których znaleźć można
pomoc terapeutyczną oraz społeczne wsparcie. Z recenzji prof. dr hab. Ireny Obuchowskiej
13. Zasoby psychospołeczne osób w podeszłym wieku z poczuciem samotności / Joanna
Wrótniak. - Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej ; IBUK Libra, 2015.
Celem niniejszej pracy jest próba określenia zależności między zasobami psychospołecznymi a
poczuciem samotności osób w podeszłym wieku przebywających w warunkach instytucjonalnych i
pozainstytucjonalnych. Niniejsza praca powstała w oparciu o badania naukowe związane z przygotowaną
rozprawą doktorską, pisaną pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Janusza Kirenki. Praca składa się z siedmiu
rozdziałów, trzy pierwsze rozdziały mają charakter teoretyczny, natomiast cztery pozostałe są prezentacją
przeprowadzonych badań. Rozdział pierwszy poświęcony jest biologicznym, psychologicznym oraz
społecznym aspektom starzenia się i starości. W drugim rozdziale niniejszej pracy skoncentrowano się na
problematyce samotności i jej roli w życiu starszej osoby. Treścią rozdziału trzeciego uczyniono
problematykę zasobów psychospołecznych, szczególnie koncentrując uwagę na poczuciu koherencji oraz
wsparciu społecznym jako podstawowych składowych osadzonych w koncepcji salutogenetycznej. W
rozdziale czwartym zaprezentowano metodologię badań własnych. Trzy kolejne rozdziały pracy (piąty,
szósty i siódmy) poświęcone zostały przedstawieniu i omówieniu wyników badań prowadzonych w grupie
pensjonariuszy Domów Pomocy Społecznej oraz osób starszych przebywających pod opieką rodziny.
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