
 

1. Cyfrowe dzieci / Sylwester Bębas [i in.]. - Warszawa : Aspra, 2017  

Sam problem cyberprzestrzeni, obecności w niej pokolenia 

najmłodszych nie jest zagadnieniem, które można po prostu 

rozstrzygnąć, rozwiązać, zniwelować. Takie ewentualne próby 

byłyby przejawem naiwności i braku kontaktu z rzeczywistością. 

Lektura książki daje nieodparte wrażenie, że istnieje rzeczywistość, 

która może nas poprowadzić do najwspanialszych możliwości 

rozwojowych. Jednak, pozostawiona bez jakichkolwiek 

pedagogiczno-humanistycznych oględzin i aksjonormatywnego 

ujarzmienia najprawdopodobniej obróciłaby się przeciwko nam.  
dr hab. prof. AJP Paweł Prüfer 

Czytaj w IbukLibra 

 

2. Cyfrowy warsztat humanisty / Anna Matysek, Jacek Tomaszczyk. - Warszawa: 

Wydawnictwo Naukowe PWN, 2020 

 

Autorzy opisują najbardziej funkcjonalne, zwykle bezpłatne 

aplikacje i źródła informacji; pokazują krok po kroku, jak z nich 

korzystać, aby osiągnąć najlepsze rezultaty w procesie badawczym. 

W poszczególnych rozdziałach znajdziemy: programy 

wspomagające pracę koncepcyjną (mapy myśli, hierarchiczne 

edytory tekstu), uniwersalne i specjalistyczne źródła wraz z 

najskuteczniejszymi metodami wyszukiwania informacji oraz 

programy do zarządzania bibliografią, umożliwiające tworzenie 

poprawnych przypisów bibliograficznych i automatyczne 

generowanie bibliografii załącznikowej. 

Czytaj w IbukLibra 

 

3. Człowiek i pies - o głaskaniu, stresie i oksytocynie / Christoph Jung,  Daniela 

Pörtl. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017  

 

 

Christoph Jung i Daniela Pörtl opowiadają o kulisach szczególnego 

partnerstwa między człowiekiem i psem. Objaśniają, dlaczego 

kochamy psy i w jaki sposób nasza wspólna historia sprawia, że nie 

da się mówić o psach, nie mówiąc o ludziach. A także odwrotnie: 

nie możemy mówić o ludziach, nie wspominając o psach.  

 
Czytaj w IbukLibra 

 

 

https://libra.ibuk.pl/book/183030
https://libra.ibuk.pl/book/218793
https://libra.ibuk.pl/book/177677
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4. Człowiek w cyberprzestrzeni / Marta R. Jabłońska. - Łódź : Wydawnictwo 

Uniwersytetu Łódzkiego, 2018  

Autorka w przejrzysty i usystematyzowany sposób przedstawiła 

charakterystykę współczesnych internautów, kreowanie e-

tożsamości, cyfrowy narcyzm, agresję słowną w Internecie oraz 

uzależnienie od cyberprzestrzeni. Książka jest adresowana przede 

wszystkim do studentów kierunków związanych z informatyką i 

naukami społecznymi oraz osób zainteresowanych wpływem 

Internetu na człowieka. To cenna lektura także dla rodziców, 

opiekunów i nauczycieli zajmujących się wychowaniem młodego 

pokolenia, dla którego cyberprzestrzeń staje się nieodłączną częścią 

codzienności. 

Czytaj w IbukLibra    

 

5. Edukacja i uczenie się. 16 największych mitów / Jeffrey Holmes. - Warszawa : 

Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019  

  

Jeffrey D. Holmes przyjrzał się szesnastu powszechnie podzielanym 

przekonaniom na temat nabywania wiedzy. By jednoznacznie 

rozstrzygnąć o ich naukowej wartości, zebrał imponującą liczbę 

danych z literatury naukowej i dokonał ich wnikliwej oraz 

krytycznej analizy. Rozprawiając się z silnie ugruntowaną wiedzą 

potoczną, autor pokazuje jednocześnie, jak zachować krytycyzm 

wobec naukowych i pseudonaukowych doniesień. 

 

Czytaj w IbukLibra  

 

 

6. E-learning w edukacji humanistycznej / Laura Szczepaniak-Sobczyk. - Gdańsk : 

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2018  

 

Książka jest publikacją, którą wykorzysta w pracy za równo 

nauczyciel szkolny i akademicki zajmujący się edukacją 

humanistyczną. Jest przewodnikiem po metodach i narzędziach e- 

learningowych, które mogą wspomóc proces kształcenia. 

Zaprezentowane w publikacji elementy teoretyczne zilustrowane 

zostały licznymi przykładami. Autorka w pracy ukazuje pozytywne 

wartości e-learningu, przestrzega również przed uzależnieniem od 

elektroniki. 

Czytaj w IbukLibra 

 

https://libra.ibuk.pl/book/189176
https://libra.ibuk.pl/book/202439
https://libra.ibuk.pl/book/202439
https://libra.ibuk.pl/book/190184
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7. Rusz głową! Gimnastyka mózgu dla dzieci / Anne Lene Johnsen. - Warszawa : 

Wydawnictwo naukowe PWN, 2018 

 

Rusz głową to inspirujący przewodnik po dziecięcym mózgu i 

kolejnych etapach jego rozwoju. Książka zawiera różnorodne 

ćwiczenia stymulujące poszczególne obszary mózgu, między 

innymi te, które odpowiadają za logiczne myślenie, analizowanie 

informacji, liczenie, czytanie, komunikowanie się, kreatywność. 

Autorka podaje także wskazówki dotyczące diety, ruchu, 

zabawek czy miejsca do pracy. Książka jest kierowana do dzieci 

w wieku 5–11 lat i rodziców chcących rozpoznać indywidualny 

potencjał swojego dziecka i wspomóc jego dojrzewanie 

intelektualne. 

 

Czytaj w IbukLibra 

 

8. Stalking i inne formy przemocy emocjonalnej : studium kryminologiczne / 

Dagmara Woźniakowska-Fajst. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu 

Warszawskiego, 2019  

 

Autorka podejmuje temat uporczywego nękania (stalkingu) oraz 

innych form prześladowania emocjonalnego (mobbingu, bullyingu i 

molestowania seksualnego). Prezentuje wyniki badań dotyczących 

stalkingu, definicje psychologiczne i kryminologiczne zjawisk 

zaliczanych do przemocy emocjonalnej, a także ich historię i 

uwarunkowania kulturowe oraz informacje o skali występowania w 

Polsce i na świecie. Analizuje przepisy prawa polskiego i państw 

Unii Europejskiej. Opisuje sylwetki sprawcy i ofiary przemocy 

emocjonalnej, ze szczególnym uwzględnieniem typologii sprawców 

i ofiar stalkingu. 

Czytaj w IbukLibra 

 

9. Kultura zachowań językowych w internecie / Alina Naruszewicz-Duchlińska. - 

Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019 

Książka w mądry, zabawny i przystępny sposób przedstawia 

zagadnienia netykiety. Autorka omawia najczęstsze zachowania w 

komunikacji za pośrednictwem internetu – medium, które 

zrewolucjonizowało sposób porozumiewania się ludzi. Pokazuje 

sieć jako dynamiczne środowisko komunikacyjne – i jest 

przewodnikiem po tym środowisku. 

Czytaj w IbukLibra 

 

https://libra.ibuk.pl/book/193420
https://libra.ibuk.pl/book/205658
https://libra.ibuk.pl/book/203229
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10. Twórczość, kreatywność, innowacyjność / redakcja: Małgorzata Kuśpit, Anna 

Tychmanowicz, Jolanta Zdybel. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii 

Curie-Skłodowskiej, 2016  

 

Coraz bardziej przyspieszająca współczesność i powszechne 

dążenie do efektywnego i satysfakcjonującego funkcjonowania w 

świecie społecznym i zawodowym wręcz wymagają, jeśli nie 

twórczego, to co najmniej kreatywnego, a już z pewnością 

elastycznego, innowacyjnego podejścia zarówno do zwyczajnych, 

jak i niecodziennych problemów. (…) każdej osobie 

niezamierzającej zagubić się w gąszczu informacji, gadżetów, 

reklam, mediów, nowinek technologicznych i tym podobnych 

wynalazków współczesności warto rekomendować prace 

poświęcone problematyce twórczości, kreatywności oraz 

innowacyjności. Fragment recenzji prof. dr hab. Teresy Rzepy 

Czytaj w IbukLibra 

 

11. Zarządzanie sobą w czasie : 21 technik. Prokrastynacja. Wielozadaniowość. 

Złodzieje czasu / red. Katarzyna Skoczylas-Płuska. - Warszawa : Wydawnictwo 

Naukowe PWN, 2019 

 

E-book “Zarządzanie sobą w czasie. 21 technik. Prokrastynacja. 

Wielozadaniowość. Złodzieje czasu”- zawiera 21 praktycznych 

technik i metod zarządzania sobą w czasie, a także ćwiczenia do 

wykorzystania. W e-booku znajdują się najważniejsze podstawowe 

informacje: czym jest zarządzanie sobą w czasie; prokrastynacja, 

czyli odwlekanie, opóźnienie działania; wielozadaniowość (zawarty 

został test wielozadaniowości); 

 Czytaj IbukLibra  

 

 

 

 

https://libra.ibuk.pl/book/173067
https://libra.ibuk.pl/book/211223

