
NOWOŚCI (maj 2020) 
 
Zapraszamy do przejrzenia nowości w katalogu OPAC WWW http://bp.cen.suwalki.pl/  

Polecamy: 

 
Dialog filmu z literaturą : scenariusze lekcji dla liceum  
i technikum / Adam Regiewicz. - Gdańsk : Gdańskie 
Wydawnictwo Oświatowe, 2019 
 
Dialog filmu z literaturą to oryginalne pomysły na połączenie 
nauczania języka polskiego z przekazywaniem wiedzy na temat 
filmu.  
Książka zawiera: gotowe scenariusze lekcji, w których porównuje 
się teksty literackie z wybitnymi dziełami filmowymi, propozycje 
tematów wypracowań oraz zagadnienia do przeprowadzenia 
próbnej matury. Warta podkreślenia jest staranność, z jaką autor 
wybrał tytuły do omówienia na lekcji, aby były one ciekawe  
i inspirujące dla uczniów.  

 
Nowe wydanie książki Dialog filmu z literaturą jest znacznie obszerniejsze od poprzedniego. 
Uwzględnia wymagania obecnego egzaminu maturalnego i przede wszystkich proponuje 
więcej nowych interesujących filmów. 
 
źródło opisu: https://gwo.pl/ 
źródło okładki: https://gwo.pl/ 
 
 

Rodzina wobec zagrożeń, rodzina wobec szans : 
socjopsychopedagogika rodziny : studium rodziny pełnej / Ewa 
Kiliszek. - Wydanie pierwsze. - Warszawa : Difin, 2019 
 

Człowiek przychodzi na świat w rodzinie. Od niej w ogromnej 
mierze zależy poczucie szczęścia i spełnienia oraz jakość 
funkcjonowania człowieka w różnych rolach. Prezentowana 
publikacja to interesujące studium rodziny wieloproblemowej, 
obrazujące jej psychologiczną i socjopedagogiczną charakterystykę. 
Autorka w swoich badaniach skoncentrowała się na rodzinach 
pełnych, które z powodu licznych problemów, jakie w nich 
występowały, na mocy orzeczenia sądu zostały oddane pod nadzór 
kuratorów sądowych. Praca dostarcza bardzo wielu interesujących 

wyników, które mogą być wykorzystane przy opracowywaniu programów służących 
poprawie funkcjonowania rodzin wieloproblemowych. 
 
źródło opisu: https://ksiegarnia.difin.pl 
źródło okładki: https://ksiegarnia.difin.pl 
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Nowa psychologia dysleksji / Grażyna Krasowicz-Kupis. - 
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019  

 
Nowa psychologia dysleksji nie jest drugim wydaniem Psychologii 
dysleksji, ale jej całkowicie nową wersją. Jej głównym celem jest 
przedstawienie czytelnikom najnowszych zmian w rozumieniu 
zjawiska, wyników nowych badań i aktualnych trendów 
dotyczących diagnozy i terapii tego zaburzenia. 
 W Nowej psychologii dysleksji w porównaniu z jej pierwszą 
wersją czytelnik znajdzie: rozbudowaną tematykę ryzyka dysleksji, 
zwłaszcza z uwzględnieniem rodzinnego ryzyka, dotychczas rzadko 
w Polsce omawianego, część poświęconą mechanizmom czytania 
oraz prezentację modelu nabywania czytania i pisania w języku 

polskim, rozbudowaną część dotyczącą diagnozowania i interwencji, szczególnie omówienie 
narzędzi diagnostycznych i procedur diagnozowania. Na nowo spojrzymy na dysleksję 
z perspektywy modelu biopsychospołecznego, modyfikując stosowany wcześniej model 
opisu zaburzeń rozwojowych autorstwa Uty Frith (1985), m.in. poprzez wprowadzenie 
modelu wieloczynnikowego Bruce’a F. Penningtona (2009). Nowa psychologia dysleksji to 
doskonałe kompendium najbardziej aktualnej wiedzy na temat trudności w czytaniu 
i pisaniu. Odpowiada na zapotrzebowanie społeczne, głównie ze strony profesjonalistów 
pracujących z dziećmi, którzy z różnych powodów nie mogą w sposób optymalny realizować 
zadań stawianych przed nimi przez system edukacji. Jest to także książka ważna dla osób 
pracujących w obszarze nauki – stanowi bowiem doskonały, systematyczny przegląd 
współczesnych badań nad dysleksją, na podstawie starannie wyselekcjonowanej, bogatej 
literatury. 
 
 
źródło opisu: https://ksiegarnia.pwn.pl/ 
źródło okładki: https://ksiegarnia.pwn.pl/ 
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