Výber z noviniek
Slovenskej pedagogickej knižnice
Ako funguje ľudské telo
Maruszczaková, M., 2019.Ostrava: Bookmedia
Kniha Ako funguje telo vás vezme na fascinujúci prieskum zvláštnych a
úžasných procesov, ktoré prebiehajú vo vašom organizme, často bez
vášho vedomia. Dozviete sa, ako vás telo udržiava nažive, prečo máte
závrat, prečo cítite chvenie v žalúdku alebo prečo trpíte pásmovou
chorobou. V publikácii sú vedecké poznatky z učebníc anatómie doplnené
názornými ilustráciami a nájdete v nej všetko od jednotlivých orgánov až
po psychológiu snov a emócií.

Ako prekonať úzkosť
Brewer J., 2021. Praha: Grada
Klinicky overený plán ako krok za krokom prelomiť kolobeh obáv
a strachu. Prežívame jedno z najnepokojnejších období - či už čelíme
globálnemu problému, akým je pandémia, alebo osobným
problémom, ako je neustála prítomnosť detí doma a nutkanie
siahnuť každú noc po fľaši vína, cítime sa deprimovaní situáciou,
ktorá sa vymyká spod našej kontroly. Dr. Judson Brewer vo svojej
knihe vysvetľuje, ako pomocou jednoduchých techník a trikov
vykoreniť úzkosť z našich životov ihneď v jej zárodku.

Diagnostika syndrómu týraného, zneužívaného
a zanedbávaného dítěte
Mydlíková, E., Slaný, J., Kováčová, M.,2021.
Praha:Portál
Deti trpiace syndrómom týrania, zneužívania a zanedbávania (CAN)
potrebujú včasnú diagnostiku, rýchle nastavenie účinnej terapie a
následnú komplexnú starostlivosť. Cieľom publikácie je zoznámiť
čitateľov s rýchlymi a efektívnymi technikami a postupmi z oblasti
medicíny, liečebnej pedagogiky, sociálnej práce a psychológie,
pomocou ktorých dokáže ktorýkoľvek odborník pracujúci s deťmi
odhaliť už prvé príznaky syndrómu CAN, a tak predísť devastácii
detského tela i duše. Súčasťou knihy je aj podrobná diagnostika na
základe detských kresieb.

Jazykové kurzy pre deti cudzincov
Pivarníková,O., 2020. Bratislava: Wolters Kluwer
Publikácia je určená pre všetkých, ktorí uvažujú o organizovaní kurzov
slovenského jazyka pre deti cudzincov, ale ja pre tých, ktorí ich už
organizujú, čím umožňujú deťom cudzincov skvalitniť svoju komunikáciu v
slovenskom jazyku a rýchlo sa zaradiť do vzdelávacích programov v
systéme slovenského regionálneho školstva. Ocenia ju predovšetkým
zriaďovatelia, riaditelia škôl a učitelia.
Komunikace v pomáhajících profesích
Dlabal, M., 2021. Praha: Portál
V prvej časti kniha ponúka možnosti, ako začať rozhovor a nepokaziť ho
skôr, než začne. V druhej časti sa zameriava na reakcie druhého, aby
mohol svoju tému dokončiť podľa svojich predstáv. V závere sa
zoznámite s postupmi, ako oznamovať informácie, názory a rady, aby
boli pre druhého prijateľné. Kniha je určená predovšetkým pre
odborníkov v pomáhajúcich profesiách.

Krize jako příležitost
Forster A., Kreuz P.,2021. Praha: Grada
V knihe nájdete 28 stratégií, tipov a nástrojov, vďaka ktorým dokážete v
krízach nájsť a využiť ich výhody a prínosy. Naučíte sa rozlišovať medzi
nezdarom a chybou, preskúmate a zrevidujete svoje zvyky a konvenčné
postupy a vymaníte sa z hromadného spôsobu myslenia.

Krize je výzva
Wardetzki,B., 2021. Praha: Portál
Kniha známej nemeckej psychoterapeutky ukazuje, že každá zmena
vychádza z nás a že je možné sa posunúť o úroveň vyššie, kde nájdeme
odstup a stratený pokoj. Ponúka spôsob, ako nájsť východisko zo
situácií, ktoré nás zasiahnu a ktoré nemôžeme sami ovplyvniť, ako je
náhle úmrtie blízkej osoby, rozchod alebo nečakaná výpoveď, a opisuje
rôzne vhodné postupy: oživenie emocionálnej inteligencie, prijatie
zodpovednosti za seba samého, schopnosť rozoznať vhodný okamih či
cvičenie v odolnosti.

Moc faktov
Rosling, H., Rosling, O., Rosling, A., 2020. Bratislava: Tatran
Moc faktov je inšpirujúca kniha, plná zaujímavých informácií a napínavých
príbehov. Zásadne zmení náš spôsob vnímania a hodnotenia sveta a vo
svetle pravdivých faktov nás naučí reagovať na krízy a výzvy budúcnosti.

Myseľ bez hraníc
Kwik, J., 2021. Bratislava: Tatran
Myseľ bez hraníc ukrýva tajomstvo, ktoré vám zmení život: keď sa naučíte,
ako sa učiť, oslobodíte sa od obmedzujúcich predsudkov, dosiahnete
prelomový úspech a budete žiť výnimočný život. Táto kniha nie je
teoretická. Je to praktická, jednoduchá a overená mapa, ktorá podrobne
vyznačí cestu k vášmu ja bez hraníc.

Nízkorozpočtové hry
Šiklová, L., 2022. Olomouc: Rubico
Kniha prináša návody na širokú škálu hier a hračiek, ktoré si môžete s
deťmi jednoducho, rýchlo a lacno vyrobiť. Prírodniny a bežné predmety z
domácnosti sa tak stanú hračkami, ktoré rozvíjajú zmysly, pohybové,
jazykové, matematické, hudobné a výtvarné schopnosti, myslenie, pamäť
a pozornosť. Návody na hry sú doplnené farebnými fotografiami,
informáciami o prínosoch jednotlivých aktivít a zaujímavými tipmi k hrám.

Obklopený narcistami
Thomas, E., 2022. Bratislava: Motýľ
Ako sa z človeka stane narcista? Dá sa vôbec s takým človekom žiť?
Alebo ste jedným z nich? Kniha Obklopený narcistami vám pomôže
vyslobodiť sa z toxického kruhu narcistov a byť šťastnejšími a
úspešnejšími. Thomas Erikson, autor úspešnej série kníh o komunikácii,
sa vo svojej piatej knihe zameriava na aktuálny fenomén – narcizmus.
Táto kniha nadväzuje na celosvetovo úspešnú sériu kníh Obklopený
idiotmi, Obklopený psychopatmi, Obklopený idiotmi v zamestnaní a
Obklopený neúspechmi.

Odolné dítě
Koucká, P., 2021. Praha: Portál
Dnešná výchova je v mnohom iná, než tomu bolo predtým. O deti sa
staráme, ako by išlo o vzácne cudzokrajné kvety, okolo ktorých treba
postaviť skleník a neustále ich chrániť, strážiť a so všetkým im
pomáhať. To sa však veľmi nezlučuje s cieľom výchovy, ktorým by mal
byť jedinec samostatný, zodpovedný a primerane odolný. Kniha je
sprievodcom pre rodičov, ktorí chcú, aby sa ich dieťa po vyletení z
hniezda nezrútilo, ale pevne stálo na vlastných nohách. Pavla Koucká je
psychologička. Pracuje v azylovom dome pre matky s deťmi a vo svojej
súkromnej praxi. V Portáli vyšli jej knihy Výchova láskou, Zdravý rozum vo
výchove a Uvoľnené rodičovstvo.

Pandémia hoaxov
Kolektív autorov,2021. Žilina: Artis Omnis
Hoaxy, dezinformácie a informačný chaos sú súčasťou našich životov.
Počas pandémie COVID-19 ich vplyv rapídne vzrástol a stal sa tak ešte
nebezpečnejší. Skupina lekárov a ďalších odborníkov bojujúcich proti
hoaxom a nezmyslom v medicíne, známa ako Lovci šarlatánov, spolu s
autormi z oblasti sociálnych a ekonomických vied v tejto knihe
poukazujú na najrozšírenejšie z nich. Rozoberajú najpopulárnejšie
témy, ktoré sa stali zároveň najčastejším terčom dezinformácií.
Približujú metódy liečby a prevencie COVID-19, podrobne rozoberajú
tému očkovania a vývoj vakcín. V textoch upozorňujú na chyby a
prešľapy autorít a politikov, mapujú tiež situáciu v okolitých krajinách
a vo svete.

Poslední evropské století
Šrámek, J., 2021. Brno: Masarykova univerzita
Kniha prináša prehľad o historickom dianí v Európe v 20. storočí
formou tzv. faktografických esejí. Autorovým zámerom je vybrať
hlavné udalosti tohto storočia, popísať ich na základe skúseností
človeka, ktorý jeho veľkú časť sám prežil, a reflexiou minulosti tak
prehĺbiť pochopenie súčasnosti. Text sa vyznačuje hlboko ľudským
prístupom k dejinným udalostiam, ale aj dôkazy autorovej veľkej
sčítanosti a interdisciplinarity, potvrdené rozsiahlou bibliografiou.

Psychologie zdraví
Jochmannová, L., Kimplová, T,. 2021. Praha : Grada
Hlavnou osou knihy sú psychologické, biologické, psychosociálne a
spirituálne aspekty zdravia, vrátane reflexie súčasných vplyvov digitálnych
technológií. Texty sú ponúkané multidisciplinárnou perspektívou so
zapojením odborníkov z oblasti akademického výskumu i aplikovanej
praxe. Autori sa venujú témam zdravia naprieč rôznymi odbormi, ako je
psychológia, medicína, psychoterapia, adiktológia, filozofia, fyzioterapia,
digitálne technológie a mnoho ďalších. Kniha je určená nielen študentom
humanitných vied, ale aj širokej odbornej verejnosti z oblasti
psychosociálnych odborov.

Slovenčina na každý deň
Sibyla Mislovičová a kol., 2020. Bratislava :Veda
Množstvo rád a odporúčaní od pravopisu cez tvaroslovie, vetnú skladbu,
slovnú zásobu až po výslovnosť - doplnili autorky o testy, takže čitatelia
majú možnosť osvojiť si niečo zo slovenčiny doslova každý deň, ako aj
overiť si nadobudnuté vedomosti a zabaviť sa pri tom.

Sociální dovednosti v mateřské škole
Michalová, Z., Kratochvílová ,A., 2022. Praha: Grada
Publikácia je ojedinelou premyslenou metodikou s množstvom hier a
techník určených na rozvoj sociálnych zručností predovšetkým detí
predškolského veku, poprípade aj raného školského. Cieľom autoriek je
deťom sprostredkovať zásady prosociálneho jednania a doviesť ich k ich
vedomému používaniu v kontakte s druhými ľuďmi. Kniha obsahuje
konkrétne techniky na sebareguláciu správania.

Spoločenské zviera
Brooks, D., 2021. Bratislava: Portal libri
Ak chceme pomáhať ľuďom a ich firmám, musíme ich naozaj spoznať a
porozumieť im! David Brooks, popredný americký novinár, spisovateľ a
komentátor verejného života, nás k tomu vedie cez životný príbeh Eriky a
Heralda. Na ich príbehu ilustruje najdôležitejšie zistenia z výskumu
psychológie, sociológie a politológie za posledných 30 rokov. Čitateľsky
prístupným spôsobom nám pomáha lepšie porozumieť, ako fungujeme v
práci s ľuďmi, v spoločenskom kontexte aj v súkromnom a rodinnom živote.

Zapomenuté národy starověkého světa
Matyszak, P., 2021. Brno: Lingea
Bohato ilustrovaná publikácia predstavuje príbehy zabudnutých národov
a ich významných osobností od Sargona Veľkého cez nájazdy
barbarských kmeňov až po pád Ríma. Zmyslom knihy je tiež pripomenúť
si, že civilizácia je kolektívnym projektom ľudstva. Náš moderný svet
neutvárali len „veľké“ civilizácie. Kniha pojednáva o dávnych národoch,
ktoré, hoci sú prevažne zabudnuté, nás ovplyvňujú aj dnes. Alebo ide o
národy, o ktorých si pamätáme jediný fakt, zatiaľ čo všetko ostatné sa
vytratilo.

Encyclopaedia Beliana
kolektív pracovníkov Encyklopedického ústavu Slovenskej
akadémie vied, 2021. Bratislava
V deviatom zväzku sa nachádza približne 3 000 hesiel z rôznych oblastí v
abecednom poradí od hesla koks po heslo krajské zriadenie.
Encyklopedický ústav SAV v spolupráci s VEDOU, vydavateľstvom
Slovenskej akadémie vied, prináša slovenskej verejnosti 9. zväzok
Encyclopaedie Beliany, prvej modernej všeobecnej slovenskej
encyklopédie, ktorá zhrnuje poznatky zo všetkých odborov ľudskej činnosti.

