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DYLEMATY, ZAGROŻENIA I PERSPEKTYWY
WSPÓŁCZESNEJ PEDAGOGIKI SPOŁECZNEJ
Redakcja: Artur Łacina-Łanowski
ISBN 978-83-7405-635-9
rok wydania 2015, stron 248, format A5
Czy przyczyną pogarszającej się jakości procesu
wychowawczego są jedynie zmiany, będące efektem
progresu cywilizacyjnego?

DZIECI I MŁODZIEŻ W ŚWIECIE
TECHNOLOGII CYFROWEJ
Redakcja: Ewa Janicka-Olejnik, Krzysztof Klimek
ISBN 978-83-7405-642-7
rok wydania 2016, stron 170, format A5
Autorzy zgodnie podkreślają, że nowe technologie
oraz internet mogą stać się zarówno źródłem poważnych problemów młodzieży, jak i szansą na ich wszechstronny rozwój. Zwracają uwagę na konieczność
ciągłego podejmowania działań proﬁlaktycznych,
edukacyjnych i informacyjnych w celu ograniczenia
negatywnych wpływów świata cyfrowego.

EDUKACJA NIESŁYSZĄCYCH
Redakcja: Elżbieta Woźnicka
ISBN 978-83-7405-655-7
rok wydania 2017, stron 312, format A5
Monograﬁa jest wyrazem poszukiwań zmian
w polskiej surdopedagogice, które wskazują
najnowsze kierunki działań na rzecz osób niesłyszących. Dokonujące się zmiany społeczne dotyczą
koncepcji wybranych teorii i rozwiązań w zakresie
rehabilitacji i edukacji osób głuchych, ich miejsca
w społeczeństwie.

EGZYSTENCJA, METAFIZYKA I KULTURA
W PISARSTWIE KAZIMIERZA ŚWIEGOCKIEGO
Redakcja: Robert Mielhorski, Dorota Utracka
ISBN 978-83-7405-666-3
rok wydania 2018, stron 400, format B5
Wielokierunkowy dorobek autora Kamienia i czasu
traktujemy z założenia jako jedną, koherentną całość:
począwszy od pojedynczego wiersza, a skończywszy
na historycznoliterackich rozprawach, esejach czy
autointerpretacjach. Dlatego też niniejsza wieloautorska praca, zestawiająca głosy badaczy z różnych
ośrodków reprezentujących wiele szkół metodologicznych, jest z gruntu polifoniczna.

EDUKACJA – WYCHOWANIE – OŚWIATA
W PERSPEKTYWIE TEMPORALNEJ
Redakcja: Artur Łacina-Łanowski, Janusz Stanek

FRAZEOLOGIA GWAROWA

ISBN 978-83-7405-621-2
rok wydania 2014, stron 348, format B5

Autor: Józef Chojnacki

Na ogół wychowanie rozumiane jest jako proces, czyli
swoisty rodzaj ludzkiego działania, lub jako wynik czy
produkt oddziaływań wychowawczych. Od innych
wpływów wyróżnia je to, że jest podejmowane
świadomie i celowo dla uformowania osobowości
wychowanka, a jego efekty mają wymiar nie tylko
jednostkowy, ale również społeczny. Dlatego zainteresowane są nim jednostki oraz grupy społeczne,
przede wszystkim rodzina i nauczyciele.

ISBN 978-83-7405-660-1
rok wydania 2018, stron 230, format A5
Zgromadzony materiał frazeologiczny obejmuje okres
od początku XX wieku do dziś. Wiedzę o języku chłopów dwudziestolecia międzywojennego autor zaczerpnął z kontaktów z osobami, które pamiętały tamten
okres; a z okresu okupacji hitlerowskiej – z własnych
przeżyć. Zbiór frazeologizmów późniejszych pochodzi
z rejestrowania bieżących zjawisk językowych.

IDEE, WARTOŚCI, SŁOWA
W ŻYCIU PUBLICZNYM

INTERDYSCYPLINARNY WYMIAR PIELĘGNIARSTWA

Seria IDEE, WARTOŚCI, SŁOWA, tom 1
Redakcja: Grzegorz Majkowski, Leszek Kuras,
Justyna Makowska

ISBN 978-83-7405-659-5
rok wydania 2018, stron 246, format A5

ISBN 978-83-7405-624-3
rok wydania 2014, stron 328, format B5
Zbiór artykułów na temat zjawisk charakterystycznych
dla życia społecznego w ponowoczesności z perspektywy wiedzy o współczesnych mediach, socjologii,
psychologii, lingwistyki, ﬁlozoﬁi.

IDEE, WARTOŚCI, SŁOWA
W ŻYCIU PUBLICZNYM I REKLAMIE
Seria IDEE, WARTOŚCI, SŁOWA, tom 2
Redakcja: Leszek Kuras, Grzegorz Majkowski,
Anna Fadecka
ISBN 978-83-7405-644-1
rok wydania 2016, stron 236, format B5
Obraz dyskursu publicznego i reklamowego jako komunikacyjnego bytu, w którym nadawcy za pomocą środków
werbalnych i niewerbalnych prezentują określone idee
i wartości oraz starają się do nich przekonać swoich
odbiorców.

Redakcja: Agnieszka Renn-Żurek

Interdyscyplinarność stanowi ważny aspekt rozwoju
pielęgniarstwa. Posiadanie przez pielęgniarki/pielęgniarzy
wszechstronnej wiedzy opartej na wiedzy humanistycznej,
społecznej itp. pozwala na holistyczne podejście do
pacjenta, rozpoznanie jego problemów zdrowotnych
oraz podjęcie skutecznych interwencji.

JEDZENIE JAKO SYTUACJA
EDUKACYJNA I SPOŁECZNA
Redakcja: Barbara Juraś-Krawczyk, Elżbieta Woźnicka
ISBN 978-83-7405-630-4
rok wydania 2015, stron 196, format A5
Monografia o nowatorskim charakterze. Ukazuje trwałość
tożsamości kulturowej wynikającej z rekonstrukcji
zagadnień związanych z jedzeniem w różnych okresach historycznych naszego kraju i naszego kręgu
kulturowego. Wydobywa edukacyjny i społeczny
aspekt jedzenia, wpisujący się w promowanie
zdrowego stylu życia.

KAMIEŃ I CZAS – WIERSZE, POEMATY, ESEJE
IDEE, WARTOŚCI, SŁOWA
W ŻYCIU PUBLICZNYM I SZTUCE
Seria IDEE, WARTOŚCI, SŁOWA, tom 3
Redakcja: Dorota Utracka
ISBN 978-83-7405-676-2
rok wydania 2019, stron 260, format 170 x 240 mm
Dla niedocenionej dziś humanistyki debata wokół relacji
między wartościami, ideami i językiem okazuje się
szczególnie ważna i potrzebna. Skala i złożoność
postawionych tu problemów nie pozostawia wątpliwości,
że rozstrzyganie kwestii badawczych i próby stawiania
diagnoz wymagają spojrzenia interdyscyplinarnego.

Autorzy: Kazimierz Świegocki, Bronisław Wolanin (il.)
ISBN 978-83-7405-622-9
rok wydania 2014, stron 348, format A5
Kazimierz Świegocki to poeta-filozof jedyny w swoim
rodzaju, kontynuator świetnych tradycji polskiej poezji
filozoficznej, metafizycznej, podejmujący najistotniejsze
problemy egzystencjalne.

KONCEPTUALIZACJA PROFESJONALIZACJI
KREATYWNOŚCI

KREATYWNOŚĆ W ARTETERAPII

Seria PROFESJONALIZACJA KREATYWNOŚCI, tom 1
Redakcja: Elżbieta Woźnicka, Kamila Witerska,
Leszek Kuras

ISBN 978-83-7405-677-9
rok wydania 2019, stron 200, format A5

ISBN 978-83-7405-647-2
rok wydania 2017, stron 194, format A5
Kreatywność z pewnej niszy naukowej powoli przedostaje
się do głównego nurtu badań w naukach społecznych
i humanistycznych.

Redakcja: Ewa Janicka-Olejnik, Wojciech Strzelecki

Zainteresowanie zagadnieniami terapii przez sztukę
skłania do refleksji nad potrzebą dzielenia się istotnymi
informacjami, przemyśleniami, studiami literaturowymi
oraz wynikami badań na ten temat. Było to bezpośrednią
przyczyną podjęcia się redakcji niniejszej monografii.

KREATYWNOŚĆ W EDUKACJI, SZTUCE I BIZNESIE

KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W PIELĘGNIARSTWIE

Seria PROFESJONALIZACJA KREATYWNOŚCI, tom 2
Redakcja: Zdzisław J. Czarnecki, Makary K. Stasiak,
Leszek Kuras

ISBN 978-83-7405-654-0
rok wydania 2017, stron 212, format A5

ISBN 978-83-7405-664-9
rok wydania 2018, stron 236, format A5
Publikacja w całości poświęcona jest identyfikowaniu idei
kreatywności i jej przejawów w życiu społecznym i gospodarczym. Autorzy tomu pragną, aby była ona inspiracją,
zestawem wskazań i pojęć służących pogłębianiu refleksji
badawczej nad zjawiskiem twórczych postaw człowieka
oraz by pomagała w inicjowaniu projektów kreatywnych.

KREATYWNOŚĆ W PONOWOCZESNOŚCI
Seria PROFESJONALIZACJA KREATYWNOŚCI, tom 3
Redakcja: Wiesław Karolak, Makary K. Stasiak,
Kamila Witerska
ISBN 978-83-7405-672-4
rok wydania 2018, stron 164, format A5
Teksty ilustrujące różne wersje ponowoczesnego, a może
już poponowoczesnego świata, w którym główną rolę gra
kreatywność, kreatywność na co dzień, kreatywność
w edukacji, rekreacji, sztuce i biznesie. Kto raz zasmakuje
w tworzeniu i kreowaniu własnego świata, ten będzie
tworzył zawsze i czerpał z procesu tworzenia przyjemność
i ogromne korzyści.

Autor: Zbigniew Tokarski

Problematyka kształcenia, doskonalenia zawodowego
pielęgniarek oraz zmian, jakie zaszły w kształceniu w tym
zawodzie w związku z wstąpieniem Polski w struktury UE.
Osoby wykonujące ten zawód, oprócz umiejętności
praktycznych, muszą posiadać wiedzę interdyscyplinarną
i praktykę społeczną związaną ze zdrowym stylem życia.

LITERATURA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W LATACH
1970–2005. WYBRANE ZAGADNIENIA
Autor: Stanisław Frycie
ISBN 978-83-7405-629-8
rok wydania 2014, stron 328, format B5
Rozprawy i szkice informujące o poszczególnych rodzajach
dziecięcej światowej kultury literackiej powstałej w tym
czasie. To – w zamierzeniu autora – podręcznik akademicki
o współczesnym piśmiennictwie dla dzieci i młodzieży,
który jest kontynuacją wcześniejszych prac z serii Literatura dla dzieci i młodzieży.

MIKLASZANKI – WSPOMNIENIA BIOGRAFICZNE
ABSOLWENTEK PRYWATNEGO GIMNAZJUM
I LICEUM IM. HELENY MIKLASZEWSKIEJ W ŁODZI
Autor: Katarzyna Wypiorczyk-Przygoda
ISBN 978-83-7405-652-6
rok wydania 2017, stron 242, format A5
Książka jest próbą ocalenia od zapomnienia wydarzeń,
miejsc i osób, wobec których wiele absolwentek szkoły
zaciągnęło dług wdzięczności, utrwalenia obrazu twórczej
i pięknej pracy nauczycielskiej, a także przekazania
współczesnym pedagogom nieprzemijających wartości
dydaktycznych i wychowawczych, cechujących szkołę
Heleny Miklaszewskiej.

NARKOTYKI I PARANARKOTYKI –
IDENTYFIKATOR
Centrum Proﬁlaktyki Społecznej
rok wydania 2016, format A4
Niezwykle wygodne narzędzie do rozpoznawania
obecności środków odurzających w organizmie
człowieka w postaci koperty z wkładką zawierającą
zwięzłą charakterystykę zachowań narkotykowych
i dopalaczowych.

NATURA W TWÓRCZYM ROZWOJU I ARTETERAPII

OŚWIATA DOROSŁYCH. INSPIRACJE I WYZWANIA
Seria wydawnicza Akademickiego Towarzystwa
Andragogicznego „Biblioteka Edukacji Dorosłych”,
tom 46
Redakcja: Elżbieta Woźnicka
ISBN 978-83-7405-632-8
rok wydania 2015, stron 356, format B5
Tom dedykowany profesor Oldze Czerniawskiej z okazji
jej 85. urodzin. Autorzy dzielą się doświadczeniami
i przemyśleniami z analizy dorobku naukowego jubilatki.

PODSTAWY ELEKTROTECHNIKI I ELEKTRONIKI DLA
STUDENTÓW KIERUNKÓW NIEELEKTRYCZNYCH
INŻYNIERSKICH
Autor: Andrzej L. Koszmider
ISBN 978-83-7405-674-8
rok wydania 2019, stron 172, format B5
Prawie każde zagadnienie teoretyczne zostało w podręczniku skomentowane z punktu widzenia znaczenia
i wykorzystania w praktycznych rozwiązaniach, z którymi
studenci albo się spotkali, albo po zwróceniu na nie uwagi
mają szansę spotkać się osobiście.

PODSTAWY INFRASTRUKTURY TRANSPORTU

Autor: Wiesław Karolak

Autor: Henryk Karbowiak

ISBN 978-83-7405-670-0
rok wydania 2018, stron 120, format 210 x 260 mm

ISBN 978-83-7405-669-4 (papier)
ISBN 978-83-7405-668-7 (e-book)
rok wydania 2018, stron 174 / format e-book PDF

Pozycja ta jest ofertą dla nauczycieli, metodyków,
arteterapeutów, ale również dla studentów wielu specjalności pedagogicznych, edukacji artystycznej i arteterapii.
Korzystać z niej, jak z przewodnika, będą mogli wszyscy,
którzy poszukują prostych i atrakcyjnych metod pracy
dającej uczestnikom grup radość tworzenia i efektywność
działań twórczych.

Książka przeznaczona jest dla studentów kierunku
transport, również dla studentów innych specjalności,
w których infrastruktura transportu spełnia istotną rolę.
W przedstawionym zbiorze szczególną uwagę poświęcono funkcjonalności oraz kolizyjności i bezpieczeństwu
infrastruktury transportu.

SATYSFAKCJA ZAWODOWA NAUCZYCIELI

ROUTE A1 TEACHER BOOK + CD

Autor: Stanisław Korczyński

Autorzy: Mariusz Andryszczyk, Marcin Jaźwiec

ISBN 978-83-7405-650-2
rok wydania 2017, stron 268, format A5

ISBN 978-83-7405-185-9
rok wydania 2005, stron 148, format A4

Podjęta w książce problematyka satysfakcji zawodowej
nauczycieli ma na celu bliższe poznanie tego zjawiska –
zarówno źródeł satysfakcji, jak i przyczyn jej obniżania się
lub braku, a także wypracowanie wskazań zmierzających
do przekształcenia niezadowolenia w zadowolenie.

ROUTE A2 TEACHER BOOK + CD

POLSKI SENIOR W OBSZARZE KOMUNIKACJI
SPOŁECZNEJ
Redakcja: Artur Łacina-Łanowski

Autorzy: Mariusz Andryszczyk, Marcin Jaźwiec
ISBN 978-83-7405-294-4
rok wydania 2008, stron 172, format A4
Książki nauczyciela zawierają: wskazówki metodyczne
w języku polskim dotyczące realizacji poszczególnych
ćwiczeń, klucz do ćwiczeń, zapisy nagrań z płyt CD,
dodatkowe ćwiczenia interaktywne, ćwiczenia gramatyczne do każdej jednostki kursu wraz z objaśnieniami
i kluczem.

ISBN 978-83-7405-649-6
rok wydania 2017, stron 192, format A5
Według psychologów najlepszą postawą wobec starości
jest postawa konstruktywna. Człowiek ją prezentujący jest
wewnętrznie zintegrowany, wolny od stanów lękowych.
Akceptuje starość i zakończenie pracy zawodowej.
Pozytywnie ocenia swoją przeszłość, utrzymuje dobre
stosunki z otoczeniem.

ROUTE A1 STUDENT BOOK + CD

SAMORZĄD TERYTORIALNY W III RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ. ODBUDOWA I JEJ EFEKTY
Autor: Radosław Kamiński
ISBN 978-83-7405-625-0
rok wydania 2014, stron 354, format A5
Czytelnik znajdzie tu nie tylko opis najbardziej aktualnego
stanu ustroju polskiego samorządu terytorialnego, ale
i informacje o procesach, które doprowadziły do niego.

Autorzy: Mariusz Andryszczyk, Marcin Jaźwiec
ISBN 83-7405-204-X
rok wydania 2005, stron 144, format A4

ROUTE A2 STUDENT BOOK + CD
Autorzy: Mariusz Andryszczyk, Marcin Jaźwiec
ISBN 83-7405-290-0
rok wydania 2008, stron 164, format A4
Podręcznik Route A1 polecany jest osobom dorosłym
podczas studiów wyższych oraz do realizacji na kursach
w ramach programów unijnych. Route A2 może być jego
kontynuacją lub pierwszym podręcznikiem w grupach,
zarówno false beginners, jak i pre-intermediate. Książki
przygotowują do egzaminu TELC na poziomach A1 i A2.

SAMORZĄD TERYTORIALNY
WE WSPÓŁCZESNEJ POLSCE
Redakcja: Andrzej K. Piasecki, Przemysław Baciak
ISBN 978-83-7405-675-5
rok wydania 2019, stron 292, format 145 x 205 mm
Doświadczenia z lat 1990–2018 stanowią ważny asumpt
w rozwoju lokalnej demokracji. Jej najbliższą perspektywę
określa właśnie rozpoczęta, pierwsza dłuższa o rok,
kadencja organów władzy. Aby kształtować przyszłość,
niezbędna jest wiedza o przeszłości.

SZKOŁA – UCZNIOWIE – NAUCZYCIELE. ELIZJUM
CZY TARTAR? RZECZ O WSPÓŁCZESNEJ,
(NIE)AMORFICZNEJ PRZESTRZENI EDUKACYJNEJ

WYCHOWANIE PATRIOTYCZNE. PEDAGOGIKA –
POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA – POLITYKA
HISTORYCZNA

Redakcja: Janusz Stanek

Redakcja: Konrad Hennig

ISBN 978-83-7405-637-3
rok wydania 2015, stron 274, format A5

ISBN 978-83-7405-645-8
rok wydania 2017, stron 358, format A5

Zbiór artykułów traktujących o szeroko pojmowanej
polskiej edukacji. Prezentowane są różne koncepcje
dotykające tożsamości człowieka, jego związków
z rzeczwistością.

Refleksje o tym, w jakim kształcie chcielibyśmy
w najbliższych latach prezentować młodemu
pokoleniu byt wyobrażony „Polska”.

TEORIA OBRAZU W NAUKACH HUMANISTYCZNYCH
Redakcja: Konrad Chmielecki, Beata Lisowska
ISBN 978-83-7405-631-1
rok wydania 2015, stron 234, format B5
Problematyka obrazu znajduje się obecnie w centrum
zainteresowania licznych dziedzin nauk społecznych:
socjologii wizualnej i antropologii obrazu oraz badań
nad kulturą wizualną.

WOKÓŁ BADAŃ BIOGRAFICZNYCH
W ANDRAGOGICE
Redakcja: Olga Czerniawska,
Katarzyna Wypiorczyk-Przygoda

ZAGROŻENIA ZDROWIA PUBLICZNEGO
Seria EWALUACJA KSZTAŁCENIA PIELĘGNIAREK
I POŁOŻNYCH, tom 7
Redakcja: Agnieszka Renn-Żurek, Zbigniew Tokarski
ISBN 978-83-7405-639-7
rok wydania 2016, stron 204, format A5
Zagrożenia zdrowia publicznego w kontekście prowadzonych badań naukowych oraz zagrożeń występujących
w środowisku pracy pielęgniarek i położnych.

ZARZĄDZANIE W BIZNESIE I ADMINISTRACJI.
ZASADY DZIAŁANIA OPERACYJNEGO
I STRATEGICZNEGO
Autor: Józef Penc

ISBN 978-83-7405-638-0
rok wydania 2015, stron 124, format A5

ISBN 978-83-7405-646-5
rok wydania 2017, stron 280, format B5

Tom zawiera „perełki” humanistycznej myśli, troski
o człowieka uwikłanego w dynamikę ponowoczesnego
świata wraz z tęsknotą za wartościami, które pozwalają
(re-)konstruować własną tożsamość i sens życia.

Dobre zarządzanie powinno być sztuką wyboru, stosowania i robienia tego, co dobre, mądre i słuszne, co prowadzi
do optymalnego powiązania organizacji ze środowiskiem
swego działania.

Czasopisma Wydawnictwa
Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi

