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Podziel się swoją wiedzą 
i zainteresowaniami z dziedziny, w której 
się specjalizujesz i w której uważasz się za 
eksperta.
Pomożemy Ci wydać książkę, podzielić 
się wiedzą i doświadczeniem z innymi, 
a także wypromować siebie i zyskać 
prestiż.

Zapraszamy do współpracy specjalistów 
z dziedziny:
l Bankowości
l Ekonomii
l Finansów
l Marketingu
l Prawa i podatków
l Politologii i socjologii
l Psychologii, pedagogiki
l Rachunkowości
l Zarządzania

Propozycje wydania książki prosimy 
przesłać na adres e-mail: redakcja@difin.pl
Skontaktujemy się z każdym z potencjalnych 
autorów.

Zapraszamy 
do współpracy

Współpraca 
z wydawnictwem

 W s p ó ł p r A c A
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Zarządzanie 
bezpieczeństwem  
jako dysfunkcja 
systemu władzy
Marcin Mazurek
ISBN: 978-83-7930-490-5
Liczba stron/format: 158/B5
Cena: 39,00 zł 

Współczesne demokracje zachodnie osiągnę-
ły niespotykany w  dziejach poziom dobroby-
tu oraz indywidualnego bezpieczeństwa jako 
powszechnej gwarancji podstawowych praw 
obywatelskich. Panuje przekonanie, że stan ten 
charakteryzuje się niezachwianą i wciąż rosną-
cą stabilnością.
Celem książki jest obnażenie naiwności tego 
przekonania.

Operacje utrzymania 
i wymuszania 
pokoju w systemie 
bezpieczeństwa 
międzynarodowego
Maciej Marszałek
ISBN: 978-83-7930-347-2
Liczba stron/format: 217/B5
Cena: 46,00 zł 

Książka oprócz solidnie przeprowadzonego stu-
dium przypadków najważniejszych operacji 
utrzymania pokoju, obejmuje także prognozę 
wymienionych operacji w bliższej i średniej per-
spektywie czasowej. 

Świat w sieci  
Państwa, społeczeństwa, ludzie  
W poszukiwaniu nowego paradygmatu 
bezpieczeństwa narodowego
tomasz r. Aleksandrowicz
ISBN: 978-83-7930-390-8
Liczba stron/format: 257/B5
Cena: 50,00 zł 
Cena ebooka: 40,00 zł  
PDF

Podstawowym zadaniem autora było zdefinio-
wanie sieciowego paradygmatu bezpieczeń-
stwa państwa i określenie jego elementów dają-
cych się wyabstrahować w myśli strategicznej 
zarówno polskiej, jak i zagranicznej. 
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Bezpieczeństwo Polski  
Współczesne wyzwania
sebastian  
Wojciechowski 
Anna potyrała (red.)
ISBN: 978-83-7930-355-7
Liczba stron/format: 262/B5
Cena: 55,00 zł 

 

W publikacji skoncentrowano się na problema-
tyce współczesnych wyzwań i  zagrożeń doty-
czących bezpieczeństwa Polski. Wśród poruszo-
nych kwestii zaprezentowano między innymi 
płaszczyznę: polityczną, militarną, ekonomicz-
no-społeczną, prawną, zdrowotną, teleinforma-
tyczną.

Sieciocentryczne 
bezpieczeństwo 
Wojna, pokój  
i terroryzm w epoce 
informacji
Krzysztof Liedel  
paulina piasecka 
tomasz  
r. Aleksandrowicz (red.)
ISBN: 978-83-7930-271-0
Liczba stron/format: 223/B5
 Cena: 46,00 zł 
Cena ebooka: 36,00 zł  PDF

Autorzy przedstawili narzędzia bezpieczeństwa 
pod kątem zdolności ofensywnych, niezbędnych 
w epoce sieciocentrycznych wojen i konfliktów 
cyfrowych (mających miejsce wyłącznie w  cy-
berprzestrzeni).

Cyberterroryzm 
zagrożeniem  
XXI wieku 
Perspektywa 
politologiczna  
i prawna
Andrzej podraza 
paweł potakowski 
Krzysztof Wiak (red.)
ISBN: 978-83-7641-902-2
Liczba stron/format: 293/B5
Cena: 60,00 zł 

Biorąc pod uwagę złożoność zagrożeń w  cy-
berprzestrzeni, celem niniejszej publikacji jest 
analiza zjawiska cyberterroryzmu w perspek-
tywie politologicznej i prawnej.
Dotyczy to definiowania pojęcia cyberterrory-
zmu, określenia istoty i  złożoności zagrożeń 
w  cyberprzestrzeni oraz możliwości politycz-
nego i prawnego przeciwdziałania im.

Zarządzanie 
bezpieczeństwem  
Metody i techniki
Konrad raczkowski 
łukasz sułkowski (red.)
ISBN: 978-83-7930-325-0
Liczba stron/format: 247/B5
Cena: 55,00 zł 

Książka prezentuje szeroko definiowaną per-
spektywę – od metodologicznej do kontekstu 
dziedzinowego i  systemowego procesów za-
rządzania w różnych organizacjach systemu 
regulacyjnego i realnego gospodarki.
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Instytucjonalny 
system bezpieczeństwa 
wewnętrznego
Andrzej Misiuk
ISBN: 978-83-7641-991-6
Liczba stron/format: 295/B5
Cena: 58,00 zł 
Cena ebooka: 51,00 zł  
EPUB   MOBI

Prezentowane w książce treści ukazują ewolu-
cję ustrojową i  przemiany organizacyjne oraz 
zakres działania instytucji bezpieczeństwa we-
wnętrznego w Polsce.

Wspólna polityka 
bezpieczeństwa  
i obrony  
Unii Europejskiej 
Geneza, rozwój, 
funkcjonowanie
Andrzej ciupiński
ISBN: 978-83-7641-881-0
Liczba stron/format: 437/B5
Cena: 75,00 zł 

Dotychczas nie ukazała się w Polsce publikacja 
poświęcona nowym uwarunkowaniom: trakta-
towym, politycznym i organizacyjnym europej-
skiej aktywności zewnętrznej w  sferze bezpie-
czeństwa. Szczególnie dotyczy to wojskowych 
i cywilnych operacji realizowanych w: Europie, 
Afryce i Azji.

Bezpieczeństwo  
w XXI wieku  
Asymetryczny świat
Krzysztof Liedel 
paulina piasecka 
tomasz  
r. Aleksandrowicz (red.)
ISBN: 978-83-7641-366-2
Liczba stron/format: 480/B5
Cena: 80,00 zł 

Czytelnik otrzymuje nowoczesny, aktualny 
i  bogaty przegląd problemów bezpieczeństwa 
w  kontekście zjawiska terroryzmu. Omówiono 
bardzo szeroki zakres zagadnień związanych ze 
współczesnym terroryzmem, zarówno w  per-
spektywie teoretycznej, jak praktycznej.

Kluczowe determinanty 
bezpieczeństwa  
Polski na początku  
XXI wieku
sebastian  
Wojciechowski 
Artur Wejkszner (red.)
ISBN: 978-83-7641-811-7
Liczba stron/format: 454/B5
Cena: 80,00 zł 

Celem książki jest ukazanie różnorodnych 
aspektów współczesnego bezpieczeństwa Pol-
ski takich, jak choćby wymiar militarny, poli-
tyczny, ekonomiczny, społeczny itp. 
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Operacje reagowania 
kryzysowego NATO  

 Istota, uwarunkowania, 
planowanie
Maciej Marszałek
ISBN: 978-83-7641-845-2
Liczba stron/format: 273/B5
Cena: 52,00 zł 

 

Książka odkrywa oblicze sił zbrojnych Soju-
szu Północnoatlantyckiego. Sił, które walczą 
o utrzymanie międzynarodowego bezpieczeń-
stwa i pokoju oraz niosą pomoc cierpiącej lud-
ności cywilnej.

Obrona cywilna 
Rzeczypospolitej 
Polskiej
Franciszek  
r. Krynojewski
ISBN: 978-83-7641-605-2
Liczba stron/format: 198/B5
Cena: 40,00 zł 

Publikacja należy do tych, nielicznych opraco-
wań, w których kompleksowo, precyzyjnie i ko-
munikatywnie, a jednocześnie dostępnie podję-
to problematykę bezpieczeństwa i zarządzania 
obroną cywilną w Polsce.

Działania patrolowe 
lekkiej piechoty
paweł Makowiec 
Marek Mroszczyk (red.)
ISBN: 978-83-7930-029-7
Liczba stron/format: 420/B5
Cena: 75,00 zł 
Cena ebooka: 60,00 zł 
PDF

W  publikacji omówiono podstawowe elemen-
ty niezbędne w ramach szkolenia taktycznego 
pododdziału oraz w czasie wykonywania zadań 
z zakresu działań patrolowych. Skrótowo ujęto 
zakres wyszkolenia indywidualnego żołnierzy. 
Autorzy skoncentrowali się przede wszystkim 
na taktyce sekcji ogniowej, drużyny i plutonu.

Patron wydania:

Taktyka walki 
w terenie 
zurbanizowanym
paweł Makowiec 
Marek Mroszczyk (red.)
ISBN: 978-83-7641-742-4
Liczba stron/format: 260/B5
Cena: 49,00 zł

Poradnik zawiera podstawowe elementy szko-
lenia taktycznego konieczne do prowadzenia 
skutecznej walki w terenie zabudowanym tak 
w  zakresie indywidualnego przygotowania 
taktycznego żołnierza, jak i  taktyki na szcze-
blu pododdziału (zespołu ogniowego, drużyny 
i plutonu).

Patron wydania:
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Wybrane problemy 
transgranicznego 
bezpieczeństwa Polski
Andrzej Wawrzusiszyn
ISBN: 978-83-7641-749-3
Liczba stron/format: 202/B5
Cena: 42,00 zł 

Książka dotyczy zagrożeń transgranicznych 
RP – międzynarodowych i krajowych podstaw 
prawnych bezpieczeństwa transgranicznego 
Polski, a  także transgranicznego bezpieczeń-
stwa: gospodarczego, społecznego, militarnego, 
kulturowego, informacyjnego i  politycznego. 

Polski system 
antyterrorystyczny 
Prawno-organizacyjne 
kierunki ewolucji
paweł chomentowski
ISBN: 978-83-7930-359-5
Liczba stron/format: 288/B5
Cena: 60,00 zł 

Autor kompleksowo przedstawia kwestie doty-
czące prawnokarnych i organizacyjnych aspek-
tów systemu antyterrorystycznego w Polsce.

Bezpieczeństwo 
społeczne 
Studium z zakresu 
teorii bezpieczeństwa 
narodowego
Janusz Gierszewski
ISBN: 978-83-7641-855-1
Liczba stron/format: 402/B5
Cena: 68,00 zł 

Monografia jest dojrzałą próbą odpowiedzi na 
pytania dotyczące bezpieczeństwa wewnętrzne-
go i cennym uzupełnieniem literatury naukowej 
nauk o bezpieczeństwie.

Interdyscyplinarność 
nauk o bezpieczeństwie  
Paradygmat, wiedza, 
demarkacja
Konrad raczkowski 
Katarzyna Żukrowska 
Marian Żuber (red.)
ISBN: 978-83-7641-880-3
Liczba stron/format: 285/B5
Cena: 58,00 zł 

Publikacja jest próbą formułowania wspólnych 
teorii wyjaśniających, które odwołują się do 
kategorii bezpieczeństwa na gruncie różnych 
dziedzin naukowych, tj. nauk społecznych, hu-
manistycznych, ekonomicznych, prawnych, ma-
tematycznych oraz technicznych.
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Zarządzanie kryzysowe  
Dobre praktyki
romuald Grocki
ISBN: 978-83-7641-560-4
Liczba stron/format: 174/B5
Cena: 43,00 zł 

 

W publikacji przedstawiono kompleksowo cało-
kształt zagadnień dotyczących systemu zarzą-
dzania kryzysowego, ujmując poszczególne ob-
szary jako elementy modelu dobrych praktyk. 

Osoby niepełnosprawne 
w sytuacji zagrożenia
romuald Grocki
ISBN: 978-83-7930-241-3
Liczba stron/format: 183/B5
Cena: 42,00 zł 

Książka zawiera informacje o  kategoriach nie-
pełnosprawności, jak również informacje doty-
czące sposobów komunikowania się z osobami 
niepełnosprawnymi, metod przekazywania wia-
domości o zagrożeniu oraz sposobów wsparcia 
(udzielenia pomocy) w warunkach zagrożenia. 

Zarządzanie kryzysowe 
w administracji 
publicznej
Katarzyna  
sienkiewicz-Małyjurek 
Franciszek Krynojewski
ISBN: 978-83-7641-318-1
Liczba stron/format: 224/B5
Cena: 45,00 zł 

W publikacji scharakteryzowano aspekty or-
ganizacyjno-prawne i funkcjonalne zarządza-
nia kryzysowego. Zwrócono również uwagę 
na rolę logistyki w  tym obszarze. Znaczną 
część poświęcono problematyce planowania, 
a  w  tym zakresowi planowania cywilnego, 
planom zarządzania kryzysowego i  jego za-
łącznikom funkcjonalnym.

Patron medialny: 

Ryzyko kryzysu  
a ciągłość działania  
Business Continuity 
Management
tadeusz teofil  
Kaczmarek 
Grzegorz Ćwiek
ISBN: 978-83-7641-061-6
Liczba stron/format: 160/B5
Cena: 55,00 zł 
Cena ebooka: 44,00 zł
PDF

To pierwsza w Polsce przekrojowa publikacja 
o  zarządzaniu ciągłością działania (Business 
Continuity Management) i  nowoczesnym za-
rządzaniu ryzykiem. To książka o nowej dys-
cyplinie zarządzania w  warunkach global-
nych szoków i destrukcji.
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Ekonomika 
bezpieczeństwa 
państwa w zarysie
Janusz płaczek (red.)
ISBN: 978-83-7930-408-0
Liczba stron/format: 466/B5
Cena: 80,00 zł 

Podręcznik ma wyposażyć studenta w  wie-
dzę potrzebną do zrozumienia aktualnych 
związków zachodzących między gospodarką, 
a  obronnością i  bezpieczeństwem państwa. 
Chodzi tu o wątki gospodarczo-obronne w na-
szym państwie, będącym w sojuszu politycz-
no-wojskowym NATO oraz gospodarczym Unii 
Europejskiej.

Podstawy nauk  
o bezpieczeństwie
Leszek F. Korzeniowski
ISBN: 978-83-7641-518-5
Liczba stron/format: 298/B5
Cena: 50,00 zł 

Książka jest podstawowym podręcznikiem dla 
studentów specjalności bezpieczeństwo naro-
dowe i  bezpieczeństwo wewnętrzne, bezpie-
czeństwo obywatelskie, zarządzanie bezpie-
czeństwem, zarządzanie w sytuacji kryzysowej, 
inżynieria bezpieczeństwa.

Bezpieczeństwo  
w wymiarze lokalnym  
Wybrane obszary
Marek Leszczyński
Agata Gumieniak 
Lidia Owczarek 
ryszard Mochocki (red.)
ISBN: 978-83-7930-035-8
Liczba stron/format: 194/B5
Cena: 45,00 zł 

Celem książki jest prezentacja i  omówienie 
podstawowych kategorii odnoszących się do 
bezpieczeństwa wspólnot lokalnych wraz 
z prezentacją zadań, obowiązków i kompeten-
cji poszczególnych organów władzy publicznej 
w zakresie bezpieczeństwa.

Bezpieczeństwo 
wewnętrzne  
Zarys systemu
Janusz Gierszewski
ISBN: 978-83-7641-828-5
Liczba stron/format: 203/B5
Cena: 45,00 zł 

Podręcznik zawiera ważną problematykę bez-
pieczeństwa wewnętrznego państwa, zarówno 
ze względu na zmianę współczesnych uwarun-
kowań bezpieczeństwa narodowego, jak i  ko-
nieczność zapewnienia nowego podejścia do 
kwestii bezpieczeństwa w państwie demokra-
tycznym.
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Organizacja  
i funkcjonowanie 
systemów 
bezpieczeństwa
Andrzej szymonik
ISBN: 978-83-7641-523-9
Liczba stron/format: 322/B5
Cena: 55,00 zł 

 
Książka zawiera treści programowe kierunku 
studiów – Inżynieria bezpieczeństwa. Systema-
tyzuje wiele pojęć i obszarów związanych z za-
rządzaniem w sytuacjach kryzysowych.

Bezpieczeństwo 
społeczności lokalnych  
Programy prewencyjne 
w systemie 
bezpieczeństwa
tomasz serafin 
sergiusz parszowski
ISBN: 978-83-7641-446-1
Liczba stron/format: 366/B5
Cena: 65,00 zł 

Książka ma na celu ukazanie złożoności oraz 
interdyscyplinarności procesu zarządzania 
bezpieczeństwem na poziomie samorządu lo-
kalnego. Autorzy porządkują oraz charaktery-
zują zagadnienia dotyczące podstaw prawnych 
funkcjonowania organów samorządu lokalnego 
w zakresie bezpieczeństwa i profilaktyki.

Bezpieczeństwo 
społeczne Polaków 
wobec wyzwań  
XXI wieku
Marek Leszczyński
ISBN: 978-83-7641-528-4
Liczba stron/format: 168/B5
Cena: 39,00 zł 

W  publikacji w  sposób kompleksowy zapre-
zentowano problematykę bezpieczeństwa spo-
łecznego jako części składowej bezpieczeństwa 
narodowego.

Bezpieczeństwo  
w Unii Europejskiej
tomasz  
r. Aleksandrowicz
ISBN: 978-83-7641-407-2
Liczba stron/format: 224/B5
Cena: 40,00 zł 

Opracowanie poświęcone zostało kwestii bez-
pieczeństwa w Unii Europejskiej. Autor starał 
się umieścić problematykę bezpieczeństwa UE 
w  szerokim kontekście, rozpoczynając swoje 
rozważania od podjęcia próby syntetycznego 
opisu przemian w  stosunkach międzynarodo-
wych na przełomie XX i XXI stulecia.
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Elementy filozofii 
bezpieczeństwa 
Bezpieczeństwo  
z perspektywy historii 
filozofii i filozofii 
polityki
Wojciech rechlewicz
ISBN: 978-83-7641-662-5
Liczba stron/format: 280/B5
Cena: 48,00 zł 

Celem publikacji jest realizacja trzech zadań. 
Pierwszym z nich jest wprowadzenie do samej 
filozofii i  jej historii, drugim – do klasyki filo-
zofii polityki, trzecim natomiast – do filozofii 
bezpieczeństwa.

Zarys teorii 
bezpieczeństwa 
narodowego
eugeniusz Nowak 
Maciej Nowak
ISBN: 978-83-7641-485-0
Liczba stron/format: 208/B5
Cena: 40,00 zł 

Zasadniczym zadaniem prezentowanego pod-
ręcznika jest zapewnienie jednolitej interpre-
tacji definicji, pojęć i terminów z zakresu teorii 
bezpieczeństwa, stosowanych w  praktyce dy-
daktycznej na studiach na kierunku bezpieczeń-
stwo narodowe.

Zagadnienia 
ontologiczne wojny, 
bezpieczeństwa  
i pokoju w poglądach 
wybranych myślicieli
Krzysztof Drabik
ISBN: 978-83-7641-447-8
Liczba stron/format: 224/B5
Cena: 40,00 zł 

Książka zawiera rozważania dotyczące bezpie-
czeństwa, wojny i  pokoju. Jest próbą analizy 
tych zagadnień w oparciu o wybrane koncepcje 
z zakresu filozofii społecznej, psychoanalizy i so-
cjologii.

Zwalczanie terroryzmu 
międzynarodowego 
w polskiej polityce 
bezpieczeństwa
Krzysztof Liedel
ISBN: 978-83-7641-337-2
Liczba stron/format: 224/B5
Cena: 40,00 zł  

Książka stanowi przegląd działań podejmowa-
nych przez RP w zakresie przeciwdziałania ter-
roryzmowi zarówno w krajowej, jak i międzyna-
rodowej polityce bezpieczeństwa.

Patroni medialni:



14       w w w . d i f i n . p l

B e Z p i e c Z e Ń s t W O  p O D r Ę c Z N i K i

Analiza informacji 
w zarządzaniu 
bezpieczeństwem
Krzysztof Liedel 
paulina piasecka 
tomasz 
r. Aleksandrowicz (red.)
ISBN: 978-83-7641-883-4
Liczba stron/format: 197/B5
Cena: 38,00 zł 

W  książce wiele miejsca zajmuje tak analiza 
i jej metodologia, jak i praktyczne jej aspekty. 
Tym samym książka stanowi podręcznik za-
równo w kontekście wykonywania analiz, jak 
i  implementowania procesów analitycznych 
w organizacji.

Analiza informacji 
 Teoria i praktyka

Krzysztof Liedel 
paulina piasecka 
tomasz  
r. Aleksandrowicz
ISBN: 978-83-7641-649-6
Liczba stron/format: 228/B5
Cena: 43,00 zł 

Publikacja systematyzuje wiedzę o wybranych 
zagadnieniach analizy informacji, będąc jedno-
cześnie użytecznym kompendium wiedzy dla 
praktyków – analityków informacji zatrudnio-
nych w sektorze publicznym i prywatnym oraz 
kierujących zespołami analitycznymi.

Patroni: 

Analiza informacji  
w działaniu
Krzysztof Liedel, paulina 
piasecka, tomasz r. 
Aleksandrowicz
ISBN: 978-83-7641-759-2
Liczba stron/format: 150/B5
Cena: 38,00 zł 

Informacja jest podstawą funkcjonowania nie-
mal wszystkich sfer funkcjonowania państwa. 
Właściwe obchodzenie się z nią przynosi korzy-
ści przekładające się wprost na maksymaliza-
cję efektywności realizowania różnorodnych 
celów, tak w sferze publicznej, jak i prywatnej.

Otwarte źródła 
informacji  
w działalności 
wywiadowczej
Krzysztof Liedel 
tomasz serafin
ISBN: 978-83-7641-406-5
Liczba stron/format: 152/B5
Cena: 38,00 zł 
Cena ebooka: 28,00 zł
PDF

Publikację można nazwać przewodnikiem po 
tematyce otwartych źródeł informacji. Zawie-
ra przegląd pewnej grupy informacji, ale formy 
i  metody pracy z  informacją w  dużej mierze 
charakteryzują się uniwersalizmem, co spra-
wia, że można je stosować również na innych 
polach aktywności człowieka.
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Jednolity rynek 
energii elektrycznej 
w Unii Europejskiej 
w kontekście 
bezpieczeństwa 
energetycznego Polski
Agnieszka pach-Gurgul
ISBN: 978-83-7641-717-2
Liczba stron/format: 269/B5
Cena: 52,00 zł 

Książka wiele wnosi do teorii i praktyki doty-
czącej bezpieczeństwa energetycznego krajów 
UE , w tym Polski. Praca wzbogaca wiedzę na 
temat procesu podejmowania decyzji mających 
na celu ostateczne ukształtowanie wspólnej po-
lityki energetycznej UE i wykazanie, jak jest to 
proces trudny.

Wybrane aspekty bezpieczeństwa 
energetycznego Unii Europejskiej
Marek rewizorski, remigiusz rosicki  
Witold Ostant
ISBN: 978-83-7930-042-6
Liczba stron/format: 392/B5
Cena: 75,00 zł 

Publikacja ma na celu ukazanie złożonego obra-
zu bezpieczeństwa energetycznego Unii Euro-
pejskiej.
Znaczna cześć książki jest też poświęcona ener-
gii jądrowej, odnawialnej oraz wydobyciu gazu 
łupkowego, surowca strategicznego z  punktu 
widzenia rozwoju energetycznego Polski. Auto-
rzy wyjaśniają zasady rządzące eksportem i im-
portem surowców, ukazują powiązania m.in. 
między UE a  Rosją oraz UE i  państwami Azji 
Środkowej, analizują rozwój takich projektów 
jak: Nord Stream, Nabucco czy South Stream.

Patroni medialni:

Oś naftowa  
Latynoamerykańskie 
imperium  
Hugo Cháveza
Dominik smyrgała
ISBN: 978-83-7641-593-2
Liczba stron/format: 162/B5
Cena: 38,00 zł 

W książce poruszone zostały ważne zagadnienia 
z  zakresu stosunków międzynarodowych, któ-
re w Polsce są mało znane. Przede wszystkim, 
problematyka bezpieczeństwa energetycznego 
i politycznego wykorzystania surowców energe-
tycznych kojarzy się głównie z obszarem daw-
nego ZSRR i  Bliskim Wschodem. Tymczasem 
zjawiska zachodzące także na obszarze półkuli 
zachodniej, mają duży wpływ na globalne bez-
pieczeństwo. 
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Decentralizacja władzy 
publicznej  
w państwach Europy 
Środkowo-Wschodniej 
Aspekt ustrojowo- 
-politologiczny
Jacek Wojnicki
ISBN: 978-83-7930-381-6
Liczba stron/format: 225/B5
Cena: 45,00 zł 

W  książce dokonano analizy procesów de-
centralizacji władzy publicznej w państwach 
Europy Środkowo-Wschodniej. Przedmiotem 
analizy uczyniono pięć państw regionu: Buł-
garię, Czechosłowację, Jugosławię, Rumunię 
oraz Węgry.

Geopolityczne 
uwarunkowania 
i konsekwencje 
konfliktów zbrojnych 
na obszarze 
poradzieckim
Agnieszka Legucka
ISBN: 978-83-7641-882-7
Liczba stron/format: 406/B5
Cena: 75,00 zł 
 Cena ebooka: 69,00 zł  
EPUB   MOBI

Książka jest „mapą drogową”, która pozwala 
zrozumieć kręte drogi stosunków międzynaro-
dowych obszaru poradzieckiego, jak i meandry 
polityki, prowadzonej przez Rosję, w skali re-
gionalnej i globalnej. 

Rywalizacja  
mocarstw  
na obszarze 
poradzieckim
Agata  
Włodkowska-Bagan
ISBN: 978-83-7641-944-2
Liczba stron/format: 422/B5
Cena: 72,00 zł 

Przedmiotem książki jest rywalizacja mocarstw 
na obszarze poradzieckim. Analizowany obszar 
obejmuje jedenaście byłych republik radziec-
kich: Armenię, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzję, 
Kazachstan, Kirgistan, Mołdawię, Tadżykistan, 
Turkmenistan, Ukrainę i Uzbekistan.

Ruch anarchistyczny 
w Europie 
wobec przemian 
globalizacyjnych 
przełomu  
XX i XXI wieku
paweł Malendowicz
ISBN: 978-83-7641-816-2
Liczba stron/format: B5/452
Cena: 80,00 zł 

Celem książki jest wyjaśnienie znaczenia po-
jęcia współczesnego anarchizmu w  kontek-
ście przemian globalizacyjnych przełomu XX 
i  XXI wieku. Zostały w  niej zdiagnozowane 
przejawy aktywności ruchu anarchistyczne-
go w aspekcie zróżnicowanych tendencji jego 
przemian.
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Systemy polityczne 
państw sąsiedzkich 
Polski
Bogusław Jagusiak
ISBN: 978-83-7641-421-8
Liczba stron/format: 196/B5
Cena: 40,00 zł 
 

Głównym celem książki jest przedstawienie za-
sad działania instytucji ustrojowych i mecha-
nizmów funkcjonowania poszczególnych sys-
temów politycznych w: Niemczech, Czechach, 
Słowacji, Rosji, Białorusi i Ukrainy.

Systemy polityczne 
krajów nadbałtyckich
Bogusław Jagusiak
ISBN: 978-83-7930-039-6
Liczba stron/format: 187/B5
Cena: 42,00 zł 
Cena ebooka: 37,00 zł 
PDF 

Książka stanowi całościowe i logiczne kompen-
dium wiedzy dotyczącej mechanizmów moder-
nizacji kształtowania nowego ładu oraz własnej 
tożsamości w  systemach politycznych krajów 
nadbałtyckich.

Patron medialny: 

Relacje Unii 
Europejskiej  
z krajami Afryki, 
Karaibów i Pacyfiku 
Historia i perspektywy
Grzegorz Mazur
ISBN: 978-83-7641-908-4
Liczba stron/format: 300/B5
Cena: 62,00 zł  

Książka jest monografią przedstawiającą histo-
rię i perspektywy współpracy między Unią Eu-
ropejską i krajami Afryki, Karaibów i Pacyfiku. 
Celem książki jest przedstawienie kilku dekad 
relacji UE z tą grupą państw, będącą pierwowzo-
rem relacji Unii z krajami trzecimi.

Patron wydania: 

Państwo i społeczeństwo  
w działaniu  
Polityki publiczne wobec 
potrzeb modernizacji 
państwa i społeczeństwa
Andrzej Zybała
ISBN: 978-83-7641-846-9
Liczba stron/format: 344/B5
Cena: 63,00 zł 
Cena ebooka: 56,00 zł
EPUB    MOBI

Książka poświęcona jest dyscyplinie wiedzy 
– nauka o polityce publicznej (public policy), czy-
li traktuje o tym, w jaki sposób państwo i  jego 
obywatele organizują proces rozwiązywania 
problemów publicznych (np. starzenie się po-
pulacji, bieda, bezrobocie, rozwój gospodarczy, 
edukacja, zdrowie). 
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Państwo i polityka  
w Ameryce Łacińskiej  
Zarys systemów 
politycznych państw 
latynoamerykańskich
piotr łaciński (red.)
ISBN: 978-83-7641-729-5
Liczba stron/format: 322/B5
Cena: 60,00 zł 

Publikacja poświęcona jest scharakteryzowaniu 
państw Ameryki Łacińskiej w  kontekście sys-
temów politycznych. Wartość książki jest tym 
większa, że w jednej publikacji znajdują się tek-
sty wybitnych znawców tematu, wśród których 
wymienić należy: Mariana Floriana Gawryc-
kiego, Katarzynę Krzywicką, Kingę Brudzińską, 
czy Piotra Łacińskiego.

Sieci współpracy 
kulturalnej w Europie
Kazimierz Waluch
ISBN: 978-83-7641-708-0
Liczba stron/format: 146/B5
Cena: 35,00 zł 

Obszarem problemowym jest dla niniejszej pra-
cy całokształt działań sieci współpracy kultu-
ralnej, które w sposób bezpośredni lub pośred-
ni wpływają na rozwój kultury europejskiej. 

Indie i Pakistan 
w stosunkach 
międzynarodowych  
Konflikty, strategie, 
bezpieczeństwo
Agnieszka Kuszewska
ISBN: 978-83-7641-731-8
Liczba stron/format: 306/B5
Cena: 59,00 zł 

Publikacja stanowi kompendium wiedzy o klu-
czowych elementach specyfiki stosunków mię-
dzynarodowych w  Azji Południowej, w  tym 
znaczenia tego regionu w strategicznej rywali-
zacji o mocarstwowe wpływy w drugim dzie-
sięcioleciu XXI wieku.

Patroni: 

Kultura popularna  
na Bliskim Wschodzie
Katarzyna  
Górak-sosnowska 
Katarzyna pachniak 
(red.)
ISBN: 978-83-7641-826-1
Liczba stron/format: 298/B5
Cena: 60,00 zł 

Bliski Wschód, pokazany w  tej książce, wca-
le nie jest dla nas taki daleki. Autorzy opisują 
ludzi chodzących do sklepów Ikea, tkwiących 
godzinami na Facebooku, oglądających seriale, 
pasjonujących się piłką nożną. Nie zapominają 
jednak o  własnym dziedzictwie i  tradycjach. 
Takie przedstawienie rzeczywistości Bliskiego 
Wschodu jest ze wszech miar potrzebne.
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Teoria estymacji 
w praktyce badań 
społecznych
Arkadiusz Kołodziej
ISBN: 978-83-7641-858-2
Liczba stron/format: 183/A5
Cena: 40,00 zł 

W  książce prezentowana jest problematyka 
związana z  wykorzystaniem teorii estymacji 
w  badaniach społecznych. Znajdziemy w  niej 
zarówno podstawową ideę uogólniania wyni-
ków z próby losowej na populację, jak i techniki 
obliczeniowe, oraz wskazówki dotyczące obsłu-
gi programów komputerowych.

Schizofrenik  
jako błazen  
O roli szaleństwa  
w wyobraźni 
kulturowej
Monika stasiuk 
tomasz Baran
ISBN: 978-83-7930-011-2
Liczba stron/format: 148/B5
Cena: 37,00 zł 

Od Autorów
W monografii wykazujemy liczne podobieństwa 
między kulturowymi figurami – błaznem i schi-
zofrenikiem, a w konsekwencji – także między 
funkcjami, które pełnią oni w kulturze i podzie-
lanej przez społeczeństwo wizji rzeczywistości. 
Zarówno schizofrenik jak i  błazen są zawsze 
outsiderami, są inni i obcy (…).

Podstawy socjotechniki 
dla politologów 
polityków i nie tylko
Mirosław Karwat
ISBN: 978-83-7930-301-4
Liczba stron/format: 284/B5
Cena: 55,00 zł

Książka opisuje dyrektywy praktycznego, uży-
tecznego i efektywnego działania na podstawie 
wiedzy o pewnych prawidłowościach rządzą-
cych ludzkim myśleniem i  zachowaniem. 

Horyzonty spotkań  
w życiu i twórczości 
Ryszarda Kapuścińskiego
tomasz Jan chlebowski
ISBN: 978-83-7930-337-3
Liczba stron/format: 230/B5
Cena: 45,00 zł  

Poznając człowieka wchodzimy w inny świat. 
W życiu i twórczości Ryszarda Kapuścińskiego 
ta filozofia spotkania zaznacza się w szczególny 
sposób. I o tym właśnie jest niniejsza książka, 
o spotkaniach, które tworzą bliskość.
 
Patroni:
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Rynek pracy w Polsce 
i w Unii Europejskiej
Jolanta M. szaban
ISBN: 978-83-7930-031-0
Liczba stron/format: 328/B5
Cena: 64,00 zł 
Cena ebooka: 55,00 zł
EPUB   MOBI

Książka pomoże zrozumieć skomplikowanie 
współczesnych zasad rządzących rynkiem pra-
cy nie tylko po to, by zdobyć wiedzę potrzebną 
na studiach, ale także kompetencje ułatwiające 
poruszanie się na tym rynku.

Koniec z pracą?
Anna Hildebrandt
ISBN: 978-83-7641-897-1
Liczba stron/format: 206/B5
Cena: 45,00 zł 

Publikacja jest analizą trudnego i wielowątko-
wego problemu funkcjonowania rynków pracy 
w środowisku integracyjnym Unii Europejskiej. 
Problem ten dotyka różnych aspektów z pogra-
nicza ekonomii, etyki, filozofii integracji i  po-
lityki społecznej, i  z  tego względu jest trudny 
do pełnego zbadania i  dobrej oceny. Autorka 
w  kompetentny sposób dokonała oceny do-
świadczeń Unii Europejskiej w  zakresie koor-
dynacji zatrudnienia i rynków pracy. 

Zawodoznawstwo 
Wiedza o współczesnej 
pracy
Zdzisław Wołk
ISBN: 978-83-7641-801-8
Liczba stron/format: 246/B5
Cena: 50,00 zł 
Cena ebooka: 43,00 zł
EPUB   MOBI

Treścią podręcznika jest wiedza interdyscy-
plinarna z zakresu społecznego podziału pra-
cy, na temat zawodów, ich specyfiki i dokonu-
jących się w ich obrębie przemian. 
Czytelnik może zaznajomić się z  usytuowa-
niem pracownika w środowisku pracy, cecha-
mi tego środowiska i  ich znaczeniem dla wy-
konywanej pracy.

Doradztwo personalne  
i zawodowe
izabela stańczyk
ISBN: 978-83-7641-856-8
Liczba stron/format: 163/B5
Cena: 40,00 zł 
Cena ebooka: 36,00 zł 
EPUB   MOBI

Książka jest przewodnikiem dla studentów/
absolwentów, którzy zamierzają podjąć pracę. 
Przedstawia możliwości z jakich mogą korzy-
stać, aby w odpowiedni sposób poruszać się po 
rynku pracy i wybrać najbardziej odpowiednie 
stanowisko względem posiadanych przez nich 
kompetencji.
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Współcześni ludzie 
wobec wyzwań  
i zagrożeń XXI wieku
Hanna Liberska 
Alicja Malina 
Dorota suwalska- 
-Barancewicz (red.)
ISBN: 978-83-7930-299-4
Liczba stron/format: 400/B5
Cena: 72,00 zł 

Książka poświęcona jest problematyce funk-
cjonowania współczesnych ludzi w  XXI wie-
ku. Zawiera najnowsze naukowe wyjaśnienia 
sposobów funkcjonowania ludzi w kontekście 
wyzwań i zagrożeń, z jakimi zmagają się na co 
dzień. 

Funkcjonowanie 
współczesnych 
młodych ludzi  
w zmieniającym się 
świecie
Hanna Liberska 
Alicja Malina 
Dorota suwalska- 
-Barancewicz (red.)
ISBN: 978-83-7641-783-7
Liczba stron/format: 433/B5
Cena: 75,00 zł 

Niniejsza monografia obrazuje kluczowe proble-
my młodych Polaków z perspektywy współcze-
snych przemian społeczno-kulturowych.

Grupa ryzyka  
na rynku pracy 
Poradnik dla osób 
współpracujących  
z grupą 45+
Daniel Kukla, Wioleta 
Duda, Marta Zając
ISBN: 978-83-7641-652-6
Liczba stron/format: 192/B5
Cena: 40,00 zł

Publikacja stanowi kompendium wiedzy dla 
przyszłych i już funkcjonujących w rolach zawo-
dowych doradców zawodowych (i wszystkich 
tych, którzy zajmują się wsparciem zawodowo-
-społecznym) w aspekcie pracy z grupą 45+. 

Między szkołą  
a rynkiem pracy 
Doradztwo zawodowe  
w szkołach zawodowych
Małgorzata rosalska 
Anna Wawrzonek
ISBN: 978-83-7641-601-4
Liczba stron/format: 191/B5
Cena: 38,00 zł 

Książka jest adresowana do tych, którzy chcą 
wspierać uczniów szkół zawodowych w  pro-
jektowaniu dalszych ścieżek edukacyjnych i za-
wodowych. Jej celem jest wspieranie doradców, 
nauczycieli i  wychowawców w  projektowaniu 
takich propozycji doradczych, które w możliwie 
największym stopniu będą dotykać specyficz-
nych zadań, problemów i  wyzwań, z  którymi 
spotykają się uczniowie.
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Sztuka dyplomacji  
i negocjacji w świecie 
wielokulturowym
Krzysztof Karsznicki
ISBN: 978-83-7641-829-2
Liczba stron/format: 205/A5
Cena: 42,00 zł 

 

Dzięki tej książce poznasz sposoby komuniko-
wania się i prowadzenia negocjacji z przedstawi-
cielami różnych narodowości. Choć książka eks-
ponuje różnice w zachowaniach przedstawicieli 
różnych kultur, to jednak nie ocenia i nie doko-
nuje osądów. Żadnej kultury nie stawia wyżej od 
innej. Celem autora jest, aby Czytelnik postarał 
się zrozumieć innych, zanim zasiądzie do stołu 
negocjacyjnego.

Etykieta pracy 
Współczesne najwyższe 
standardy
Grzegorz Myśliwiec 
Lidia Jabłonowska
ISBN: 978-83-7930-279-6
Liczba stron/format: 210/B5
Cena: 45,00 zł

Nie ma jednej oficjalnej definicji dobrych oby-
czajów, ale dobre praktyki Harwardu dowodzą, 
że wartością są postawy gentelmeńskie.
Książka jest fascynującą wędrówką po obycza-
jach biznesowych według standardów europej-
skich.

Człowiek, organizacja, 
kariera  
Siła psychologii 
stosowanej
elżbieta Kowalczyk
ISBN: 978-83-7930-405-9
Liczba stron/format: 295/B5
Cena: 59,00 zł

Autorka opisuje: istotę natury człowieka, ludzi 
i  ich relacje w  kontekście organizacji i  zarzą-
dzania nimi, problematykę kariery pracowni-
ków. 

Dobór, adaptacja, 
motywowanie i rozwój 
pracowników
Psychologiczno-
-organizacyjne 
doradztwo dla firm
Wojciech Daniecki
ISBN: 978-83-7930-339-7
Liczba stron/format: 283/B5
Cena: 57,00 zł

W  książce omówiono profesjonalne metody 
przyjmowania nowych pracowników i  orga-
nizowania ich adaptacji, a  następnie plano-
wanie karier i  tworzenie rezerwy kadrowej. 
To wszystko powinno być realizowane przy po-
mocy odpowiednich systemów ocen wyników 
aktualnych i  spełnienia kryteriów przyszło-
ściowych.
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Arteterapia  
Część 2
Bartosz łoza 
Aleksandra  
chmielnicka-plaskota 
(red.)
ISBN: 978-83-7930-479-0
Liczba stron/format: 302/B5
Cena: 69,00 zł

Kolejna część Arteterapii (Praktyka) stanowi 
rozwinięcie teoretycznych treści zawartych 
w  pierwszej części. Publikacja powstała na 
bazie wielu doświadczeń, z  udziałem wielu 
ośrodków i autorytetów. Ta książka powstała 
by „poczuć, przeżyć i przepracować” warsztaty 
arteterapeutyczne.

Arteterapia  
Część 1
Bartosz łoza 
Aleksandra  
chmielnicka-plaskota 
(red.)
ISBN: 978-83-7930-419-6
Liczba stron/format: 308/B5
Cena: 59,00 zł
 

W książce czytelnicy znajdą zarówno różnorod-
ne modele działania arteterapii, jak i całe spek-
trum obszarów arteterapii od rysunku, poprzez 
dramę, aż do filmu.
Są tu również kompleksowe programy artete-
rapii, będące nie tylko gotowymi scenariuszami 
działań arteterapeutycznych, ale tak naprawdę 
opisem doświadczeń arteterapeutów i uczestni-
czących w nich pacjentów.

Arteterapia  
Część 3
Bartosz łoza 
Aleksandra  
chmielnicka-plaskota 
(red.)
ISBN: 978-83-7930-517-9

Dostępna w czerwcu 2015 r.

W książce znajdują się różnorodne modele dzia-
łania arteterapii, opisano w niej obszary ar-
teterapii takie jak: rysunek, drama, film, oraz 
zaprezentowano gotowe scenariusze działań ar-
teterapeutycznych.

Rysunek dziecka  
Badania porównawcze 
Polska-USA   
Wskazania 
do arteterapii
Aleksandra  
chmielnicka-plaskota
ISBN: 978-83-7930-518-6

Dostępna w  styczniu 2015 r.

Publikacja opisuje rozwój rysunkowy dziec-
ka z  lekką niepełnosprawnością intelektualną 
w Polsce i USA. Wskazuje na niezmienność faz 
rozwoju dzieci z taką  niepełnosprawnością.

Zapowiedź

Zapowiedź
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Arteterapie  
Język wizualny  
w terapiach, twórczości 
i sztuce
Wiesław Karolak
ISBN: 978-83-7930-367-0
Liczba stron/format: 138/B5
Cena: 39,00 zł 

 

Książka składa się z dwóch części. Część pierw-
sza to wstęp i  krótkie rozważania teoretyczne 
na temat arteterapii i pracy w obszarze myśle-
nia twórczego związanego z  kształtowaniem 
się istoty człowieka podmiotowego. Część druga 
składa się z zestawu ćwiczeń wraz z dokumen-
tacją z ich realizacji.

Patron medialny: 

Arteterapia i warsztaty 
edukacji twórczej
Maja stańko-Kaczmarek
ISBN: 978-83-7641-842-1
Liczba stron/format: 168/B5
Cena: 40,00 zł 

Kreacja jest wykorzystywana w  tradycyjnie 
rozumianej psychoterapii oraz edukacji jako 
dodatkowa metoda pomocnicza w  osiąganiu 
różnych celów. Jednak w  niniejszych rozwa-
żaniach na pierwszym planie znalazły się te 
formy psychoterapii i edukacji, które bez twór-
czości nie mogłyby istnieć, czyli arteterapia 
i warsztaty edukacji twórczej.

Studia nad arteterapią 
w ujęciu aksjologiczno- 
-psychologicznym
tomasz rudowski
ISBN: 978-83-7930-127-0
Liczba stron:/format: 181/B5
Cena: 46,00 zł 

Książka pokazuje arteterapię jako naukę lecze-
nia poprzez sztukę i ukazuje możliwości jej sto-
sowania w pracy z osobami niepełnosprawny-
mi psychicznie, społecznie i fizycznie.

Arteterapia. Narodziny 
idei, ewolucja teorii, 
rozwój praktyki
Wita szulc
ISBN: 978-83-7641-411-9
Liczba stron/format: 219/B5
Cena: 43,00 zł 

Autorka omawia w  publikacji metody pracy 
m.in. z  człowiekiem chorym, ale też pokazuje  
formy zupełnie nowe, takie jakie oferują np. fo-
tografoterapia i  hortikuloterapia. Dużo uwagi 
poświęca metodologii badań naukowych, nie-
zbędnej do stwierdzenia efektywności terapii 
z udziałem sztuki.
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Filmoterapia  
w edukacji i terapii 
dzieci i młodzieży 
szkolnej oraz dorosłych
ewa Warmuz- 
-Warmuzińska
ISBN: 978-83-7641-917-6
Liczba stron/format: 249/B5
Cena: 50,00 zł 

Książka, pierwsza i  jedyna dotychczas na pol-
skim rynku propozycja wydawnicza całkowicie 
poświęcona filmoterapii, opisuje tę formę po-
mocy niezwykle szczegółowo, skupiając się na 
zagadnieniach teoretycznych oraz proponując 
bogatą listę filmów wraz ze scenariuszami za-
jęć, które można wykorzystać w pracy z dzieć-
mi, młodzieżą lub dorosłymi.

Od teatru 
pedagogicznego  
do teatru 
terapeutycznego
Wiesław sikorski 
Aneta sikorska (red.)
ISBN: 978-83-7930-335-9
Liczba stron/format: 192/B5
Cena: 45,00 zł 

Książka zawiera wiele cennych treści i  prak-
tycznych zaleceń dotyczących zastosowania 
elementów teatru w  oddziaływaniach pedago-
gicznych, psychologicznych i  terapeutycznych, 
wykorzystania środków teatralnego wyrazu do 
wspomagania procesu kształcenia, resocjalizacji 
i leczenia.

Konteksty aktywności 
artystycznej osób  
z niepełnosprawnością
Leszek ploch
ISBN: 978-83-7930-395-3
Liczba stron/format: 387/B5
Cena: 69,00 zł 

Przedmiotem publikacji jest wieloaspektowo 
ujęta działalność ukierunkowana na aktyw-
ność artystyczną osób z  niepełnosprawnością. 
Atutem książki jest bogactwo materiałów empi-
rycznych, a zwłaszcza pomysłów metodycznych 
ukazujących sposoby kreowania różnych osób 
z niepełnosprawnością.

Drama. Przewodnik  
po koncepcjach, 
technikach i miejscach
Kamila Witerska
ISBN: 978-83-7930-297-0
Liczba stron/format: 154/B5
Cena: 40,00 zł 

Publikacja jest zbiorem różnorodnych technik 
i scenariuszy dramowych, pochodzących od róż-
nych osób, praktyków stosujących dramę w od-
miennym środowisku społeczno-kulturowym.

Partner wydania: 
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Architektura wiedzy  
w szkole
stanisław Dylak
ISBN: 978-83-7930-037-2
Liczba stron/format: 232/B5
Cena: 50,00 zł 

 
 

W  prezentowanej książce omówione zostały 
fundamenty procesu uczenia i uczenia się. 
Autor łączy wiedzę naukową z praktyką szkol-
ną – prezentuje uporządkowane wyniki badań 
na temat funkcjonowania mózgu oraz nauko-
wą kategoryzację wiedzy. Pokazuje możliwość 
wykorzystania tej najnowszej wiedzy w szko-
le dla kreowania szkolnego procesu uczenia 
i uczenia się.

Sposoby 
aktywizowania 
uczniów w szkole  
XXI wieku  
Pytania, refleksje, 
dobre rady
Julian piotr sawiński
ISBN: 978-83-7930-486-8
Liczba stron/format: 158/B5
Cena: 39,00 zł 

Książka zawiera różnorodne techniki moty-
wowania uczniów do uczenia się i  pobudza-
nia kreatywnego myślenia. Autor przedstawił 
nowoczesne metody aktywizowania uczniów 
w  procesie nauczania – uczenia się, podając 
wiele wartościowych przykładów z  praktyki 
pedagogicznej.

Scenariusze  
zajęć i zabaw  
dla wychowawców, 
pedagogów, 
animatorów kultury  
i rodziców
Agnieszka Kozdroń
ISBN: 978-83-7930-392-2
Liczba stron/format: 174/B5
Cena: 39,00 zł 

Książka zawiera scenariusze zabaw, propozycje 
gier i projektów, które z założenia mają zabez-
pieczać potrzeby rozwojowe dzieci i młodzieży, 
nadając oddziaływaniom pedagogicznym i  ro-
dzicielskim głębszy wymiar.

Trwałość wiedzy  
w procesie kształcenia
rafał Wawer 
Monika Wawer
ISBN: 978-83-7641-785-1
Liczba stron/format: 212/B5
Cena: 42,00 zł 

 Obecnie kluczowego znaczenia nabiera nie tyl-
ko sam proces permanentnego uczenia się, ale 
również trwałe zapamiętanie zdobytej wiedzy. 
Osiągnięcie sukcesu w  tym zakresie związa-
ne jest z  wieloma czynnikami, zarówno we-
wnętrznymi – odnoszącymi się do osoby (np. jej 
motywacji, inteligencji, stylu uczenia się), jak 
i  zewnętrznymi – związanymi ze sposobem 
przekazywania informacji.
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Praca z uczniami  
ze specjalnymi 
potrzebami 
edukacyjnymi  
Poradnik  
dla nauczyciela
Alicja tanajewska 
renata Naprawa 
Jadwiga stawska
ISBN: 978-83-7930-323-6
Liczba stron/format: 229/B5
Cena: 45,00 zł 

Książka zawiera cenne wskazówki dla nauczy-
cieli pomocne w pracy z uczniami ze specjalny-
mi potrzebami edukacyjnymi. Zawarte zostały 
w niej opisy deficytów rozwojowych z zakresu 
percepcji wzrokowej, słuchowej oraz motoryki 
małej i dużej.

Patron medialny: 

Uczeń o specjalnych 
potrzebach 
wychowawczych  
w klasie szkolnej
Aneta paszkiewicz 
Małgorzata łobacz
ISBN: 978-83-7641-965-7
Liczba stron/format: 248/B5
Cena: 50,00 zł 
Cena ebooka: 44,00 zł 
EPUB   MOBI

Książka przybliżając bogatą w tradycję wycho-
wawczą funkcję szkoły, bardzo dobrze wpisu-
je się w potrzebę chwili obecnej, w której tak 
wiele mówi się o potrzebie edukacji włączają-
cej uczniów ze specjalnymi potrzebami eduka-
cyjnymi.

Skuteczna praca 
wychowawcza 
nauczyciela z uczniem
Aneta paszkiewicz
ISBN: 978-83-7930-084-6
Liczba stron/format: 198/B5
Cena: 45,00 zł 

Prezentowana publikacja dostarczy wskazó-
wek, jak prowadzić działania o  charakterze 
wychowawczym z  uczniem, zainteresuje wy-
chowawców, studentów pedagogiki, psycholo-
gii i kierunków studiów nauczycielskich.

Partner wydania: 

Seksualność dzieci  
i młodzieży  
Pół wieku badań  
i refleksji
Andrzej Jaczewski
ISBN: 978-83-7930-269-7
Liczba stron/format: 206/B5
Cena: 45,00 zł 

Profesor Andrzej Jaczewski jest pionierem sek-
suologii wieku rozwojowego i edukacji seksual-
nej w Polsce. Na jego książkach wychowywały 
się pokolenia młodzieży. Nie ukrywam, że zale-
całem je również moim dzieciom (…).

Profesor Zbigniew Lew-Starowicz
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Patologia cyfrowego 
dzieciństwa i młodości  

 Przyczyny, skutki, 
zapobieganie  
w rodzinach  
i w szkołach
stanisław Kozak
ISBN: 978-83-7930-463-9
Liczba stron/format: 302/B5
Cena: 60,00 zł 

Problematyka książki dotyczy funkcjonowania 
rodziny w Polsce w XXI wieku pod wpływem 
technologii cyfrowej (np. Internet, komunika-
tory, smartfony). Oprócz bezspornych korzyści 
dotyczących komunikowania się w cyberprze-
strzeni występują też często, bardzo poważne 
zagrożenia dla aktualnego oraz przyszłego roz-
woju psychicznego i społecznego dzieci.

Dzieci i młodzież  
w sieci zagrożeń 
realnych i wirtualnych 
Aspekty teoretyczne  
i empiryczne
Anna Andrzejewska
ISBN: 978-83-7930-227-7
Liczba stron/format: 272/B5
Cena: 55,00 zł 

W publikacji przedstawione zostały przyczyny, 
objawy oraz skutki zagrożeń cyberprzestrze-
ni dla dzieci i młodzieży. Omówiono działania 
edukacyjne i  profilaktyczne w  środowiskach 
oświatowo-wychowawczych w tym obszarze.

Człowiek w obliczu 
szans cyberprzestrzeni 
i świata wirtualnego
Józef Bednarek (red.)
ISBN: 978-83-7930-229-1
Liczba stron/format: 223/B5
Cena: 46,00 zł 

Celem autorów jest przedstawienie nowych 
wyzwań i  szans najnowszych mediów cyfro-
wych i technologii interaktywnych tworzących 
cyberprzestrzeń i świat wirtualny, ich nowych 
funkcji oraz wynikających z nich zadań i moż-
liwości w różnych obszarach aktywności czło-
wieka, zwłaszcza u najmłodszych.

Cyberbezpieczeństwo 
jako podstawa 
bezpiecznego państwa  
i społeczeństwa  
w XXI wieku
Marek Górka (red.)
ISBN: 978-83-7930-334-2
Liczba stron/format: 304/B5
Cena: 60,00 zł 

Cyberzagrożenia wynikające z korzystania z no-
wych technologii są ogromne, ale obawy przed 
nimi są jeszcze większe, dlatego celem poszcze-
gólnych autorów jest próba przybliżenia czytel-
nikom różnych ich aspektów, które mogą wystą-
pić podczas obecności w cyberprzestrzeni.
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Zagrożenia 
cyberprzestrzeni  
i świata wirtualnego
Józef Bednarek 
Anna Andrzejewska (red.)
ISBN: 978-83-7930-228-4
Liczba stron/format: 226/B5
Cena: 46,00 zł 

Najbardziej narażoną grupą na niebezpieczeń-
stwa generowane przez sieciową przestrzeń 
są dzieci i młodzież. Dlatego tę książkę poleca 
się w szczególności rodzicom, pedagogom, psy-
chologom, nauczycielom szkół różnych szczebli 
edukacji oraz specjalistom zajmującym się pro-
filaktyką i terapią.

Patologia fonoholizmu 
Przyczyny, skutki  
i leczenie uzależnienia 
dzieci i młodzieży  
od telefonu 
komórkowego
stanisław Kozak
ISBN: 978-83-7641-966-4
Liczba stron/format: 242/B5
Cena: 48,00 zł 

Myślą przewodnią prezentowanej książki jest 
pogląd, że świata realnego nie można zastąpić 
światem wirtualnym w internecie czy telefo-
nie komórkowym. Nomofobia (z ang. no mobi-
le phone phobia), czyli lęk przed odcięciem od 
telefonu, staje się zjawiskiem powszechnym.

Diagnoza  
i psychoterapia 
sprawców  
przemocy domowej 
Bezpieczeństwo 
i zmiana
Dorota Dyjakon
ISBN: 978-83-7930-321-2
Liczba stron/format: 192/B5
Cena: 42,00 zł 

Publikacja przedstawia główne założenia, ce-
le i  etapy pracy terapeutycznej ze sprawcami 
przemocy domowej. Autorka omówiła skuteczne 
formy pomocy psychologicznej udzielane spraw-
com takiej przemocy.

Profilaktyka  
i resocjalizacja 
nieletnich zagrożonych 
uzależnieniem 
od środków 
psychoaktywnych
tomasz Janusz Wach
ISBN: 978-83-7930-295-6
Liczba stron/format: 430/B5
Cena: 76,00 zł 

Książka stanowi kompendium wiedzy nt. spe-
cyfiki problemu wchodzenia w  obszar zagro-
żenia uzależnieniem od środków psychoak-
tywnych, w tym od alkoholu. Pokazane zostały 
konteksty sytuacji społeczno-prawnych nielet-
nich sprawców czynów zabronionych.
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Style myślenia 
przestępczego 

 Podstawy teoretyczne  
i diagnostyczne
Magdalena rode
ISBN: 978-83-7641-839-1
Liczba stron/format: 324/B5
Cena: 60,00 zł 

Celem pracy jest wyróżnienie stylów myśle-
nia nieletnich dziewcząt i  chłopców – wobec 
których toczy się postępowanie sądowe – oraz 
określenie psychospołecznych i  osobowościo-
wych czynników warunkujących styl myślenia 
przestępczego nieletnich.

Zmiana  
w polskim systemie 
penitencjarnym 
Ograniczenia  
i możliwości
Józef rejman
ISBN: 978-83-7930-019-8
Liczba stron/format: 332/B5
Cena: 65,00 zł 

Instytucja więzienna niemal od samego począt-
ku swego istnienia wymuszała pytania o sens 
i rację jej bytu, o skuteczność realizacji przypi-
sywanych jej funkcji – przede wszystkim funk-
cji resocjalizacyjnej oraz potrzebę i możliwości 
zmian istniejącego stanu rzeczy.

Małżeństwo i miłość  
Kontekst psychologiczny  
i neuropsychologiczny
Jan rostowski 
teresa rostowska
ISBN: 978-83-7930-129-4
Liczba stron/format: 354/B5
Cena: 67,00 zł 

Książka dotyczy szerokiego spektrum proble-
mów wyjaśniających złożoność i specyfikę za-
chowań osób funkcjonujących w  małżeństwie 
i  innych związkach interpersonalnych opar-
tych na miłości.

Nadzieja w życiu ludzi
Małgorzata Kościelska
ISBN: 978-83-7930-061-7
Liczba stron/format: 153/B5
Cena: 39,00 zł 
Cena ebooka: 35,00 zł 
PDF

Książka poświęcona jest roli ludzkiej nadziei 
w  sytuacjach trudnych takich, jak: urodzenie 
chorego dziecka, sieroctwo społeczne, podjęcie 
się wychowania nieswoich dzieci, opuszczenie 
przez bliską osobę, alkoholizm, uzależnienie od 
narkotyków, utrata sprawności.
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Praca socjalna
paweł stanisław  
czarnecki
ISBN: 978-83-7641-771-4
Liczba stron/format: 262/B5
Cena: 52,00 zł 

Publikacja jest pierwszym w Polsce podręczni-
kiem dotyczącym pracy socjalnej, ujmującym 
całkowitą jej problematykę. We współczesnych 
krajach rozwiniętych praca socjalna jest prowa-
dzona w ramach instytucji państwa lub przy-
najmniej we współpracy z  tymi instytucjami, 
zachodzi więc potrzeba formalnego uregulowa-
nia działalności instytucji świadczących pracę 
socjalną i inne rodzaje pomocy społecznej. 

Praca socjalna  
z osobą uzależnioną  
i jej rodziną  
Wybrane problemy
Katarzyna Wasilewska-
-Ostrowska (red.)
ISBN: 978-83-7641-481-3
Liczba stron/format: 332/B5
Cena: 62,00 zł  

W coraz lepiej wykształconym, zasobniejszym 
materialnie i technicznie  świecie, coraz wię-
cej ludzi popada w problemy,  w tym w uzależ-
nienia i choroby.
Prezentowana książka jest przewodnikiem dla 
osób, które podejmą pracę z ludźmi naznaczo-
nymi zaburzeniami i problemami, pokazuje 
jak z nimi pracować, z jakich metod i kiedy 
korzystać, definiuje zagrożenia z jakimi może 
spotkać się pracownik socjalny.

Psychologia 
przemysłowa  
Katarzyna Markiewicz
ISBN: 978-83-7930-477-6
Liczba stron/format: 218/B5
Cena: 45,00 zł 

Książka zawiera informacje o początkach i hi-
storycznym tle rozwoju psychologii przemy-
słowej. Ukazuje związek między psychologią 
przemysłową, psychologią pracy i psychologią 
zarządzania.

Pracoholizm inaczej  
Lucyna Golińska
ISBN: 978-83-7930-284-0
Liczba stron/format: 226/B5
Cena: 45,00 zł 

Jedną z najpoważniejszych konsekwencji pra-
coholizmu jest narastająca anhedonia, czyli 
pogłębiająca się trudność w przeżywaniu emo-
cji pozytywnych. Prezentowana czytelnikowi 
książka pokazuje pracoholizm w nowym uję-
ciu, stanowiąc kontynuację książki „Pracoho-
lizm. Uzależnienie czy pasja” autorstwa profe-
sor Golińskiej.



Książki wydawnictwa Difin są dostępne
w wybranych księgarniach na terenie całego kraju.
Adresy najbliższych punktów sprzedaży można 
odszukać w księgarni internetowej 
w zakładce „Gdzie kupić”.

Zapraszamy do współpracy

Zamówienia
Odbiór własny po wcześniejszym złożeniu zamówienia:

W siedzibie firmy – Difin Spółka Akcyjna
ul. Kostrzewskiego 1, 00-768 Warszawa

Telefonicznie: 22 851 45 61, 62 wew. 109, 110, 111
Faksem: 22 841 98 91
E-mailem: handlowy@difin.pl
Księgarnia internetowa: www.ksiegarnia.difin.pl

W księgarni wydawnictwa Difin – Księgarnia w SGH, budynek G
al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa
Tel. 22 564 97 87, e-mail: zamowienia@ksiegarniasgh.pl  
www.ksiegarniasgh.pl

W księgarniach internetowych zapewniamy:
•  atrakcyjne ceny
•  rabaty dla stałych odbiorców
•  promocje
•  sprawną i szybką obsługę
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