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Zapraszamy do przejrzenia nowości w katalogu OPAC WWW http://bp.cen.suwalki.pl/

Cyberbezpieczeństwo dzieci i młodzieży : realny i wirtualny problem
polityki bezpieczeństwa / redakcja naukowa Marek Górka. - Warszawa :
Difin, 2017.
Doświadczenie autorów publikacji w zakresie cyberbezpieczeństwa
umożliwia perspektywiczne spojrzenie z różnych stron na temat
cyberprzestrzeni i czyhających tam niebezpieczeństw dla człowieka.
Wielość poruszonych tematów pozwala poznać i zrozumieć współczesne
i przyszłe wyzwania w tej dziedzinie. Książka wskazuje, że zarówno
poszczególne rządy uzbrojone w najnowocześniejsza technologię, jak i specjalistów
z cyberbezpieczeństwa, są tak samo podatne na zagrożenia i bezbronne jak zwykli
użytkownicy.

źródło opisu: http://www.ksiegarnia.difin.pl
źródło okładki: http:// www.ksiegarnia.difin.pl

Hejterstwo : nowa praktyka kulturowa? : geneza, przypadki, diagnozy
/ pod redakcją Julii Dynkowskiej, Natalii Lemann, Michała
Wróblewskiego i Anny Zatory. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu
Łódzkiego, 2017.

Zjawisko hejtu zbadali badacze wielu specjalności: kulturoznawcy,
literaturoznawcy, medioznawcy, socjologowie, psychologowie,
filozofowie,
politolodzy
oraz
badacze
prawa.
Dzięki
multidyscyplinarnej perspektywie czytelnik może się dowiedzieć
o hejcie rzeczy, o których nie miał pojęcia, choć wydawałoby się, że
jest to zjawisko każdemu dobrze znane, proste i nie wymagające głębokich analiz. A jednak
ta książka pokazuje, że jest inaczej. Pokazuje, jak mało możemy wiedzieć o zjawisku, które
dobrze znamy. I jak dużo musimy się jeszcze nauczyć.
Prof. dr hab. Paweł Łuków
kierownik Zakładu Etyki UW, redaktor naczelny czasopisma Etyka
źródło opisu: http:// www.gandalf.com.pl
źródło okładki: http:// www.gandalf.com.pl

Co się przed chwilą mogło stać? : ćwiczenia rozwijające myślenie
przyczynowo-skutkowe / Amanda Hopkins ; opracowanie merytoryczne
i graficzne Magdalena Hinz. - Wydanie I. - Gdańsk : Wydawnictwo
Harmonia, 2017.
Co się przed chwilą mogło stać? to książka ucząca dostrzegać
i analizować zależności przyczynowo-skutkowe. Patrząc na zdjęcia
i odpowiadając na pytania, dziecko musi przewidzieć, co się stało
w danych sytuacjach. W książce przedstawiono 57 zdjęć. Na stronach
parzystych umieszczono fotografie dla dziecka. Na stronach nieparzystych znajdują się
pytania i polecenia, które czyta dorosły (nauczyciel, terapeuta, rodzic) pracujący z uczniem.
źródło opisu: http://merlin.pl
źródło okładki: http://merlin.pl

Dobre maniery czyli Savoir-vivre dla dzieci / Grażyna Herbst ; il. Artur
Ruducha. - Kraków : Aksjomat, 2017.
*22 pouczające opowieści o tym, jak należy się zachowywać
* wyjątkowo przyjemna nauka dobrych manier
* odpowiedzi na wiele trudnych pytań, np.:- kto powinien pierwszy
podawać rękę?- ile czekoladek można zjeść podczas przyjęcia
urodzinowego?- jakie numery telefonów trzeba znać, aby wezwać
pomoc?- czy wypada oglądać film, kiedy przyszli goście?- jak długo
można rozmawiać przez telefon?
źródło opisu: http://merlin.pl
źródło okładki: http://merlin.pl

Co dzieci wiedzą o twórczości i tworzeniu? : rozwój reprezentacji
poznawczej twórczości u dzieci w wieku od 4 do 10 lat / Witold Ligęza.
Kraków : Wydawnictwo Petrus, cop. 2017.
Autor książki próbuje odpowiedzieć na pytanie, jak zmieniają się
umysłowe reprezentacje twórczości u dzieci w wieku od 4 do 10 lat.
W badaniach obejmujących testy wykonania (TCT-DP, oraz autorskie
testy rysunkowe i test analogii) stosuje ilościowy wskaźnik RR, który
pozwala na prześledzenie zmian rozwojowych reprezentacji
poznawczych.
źródło opisu: http://empik.com
źródło okładki: http://empik.com

