PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA
im. MARIANA REJEWSKIEGO W BYDGOSZCZY
WYDZIAŁ INFORMACJI
I WSPOMAGANIA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
ul. M. Skłodowskiej - Curie 4
85-094 Bydgoszcz
tel. (052) 341-30-74

http:/www.pbw.bydgoszcz.pl

e-mail:pbw@pbw.bydgoszcz.pl

MIŁOŚĆ
PSYCHOLOGIA MIŁOŚCI
RELACJE MIĘDZYLUDZKIE
UCZUCIA
zestawienie bibliograficzne w wyborze
wydawnictw zwartych za lata 2000-2019
opracowane na podstawie zbiorów PBW w Bydgoszczy

Opracowała: Ewa Bedełek
Bydgoszcz 2020

1. Arystokracja : romanse i miłości w XX stuleciu / Iwona Kienzler. - Wydanie pierwsze. Warszawa : Lira Wydawnictwo, 2018. - 315, [5] s.
sygnatura 167786
Zawiera rozdziały: Kobiety i sztuka, czyli przypadki miłosne Augusta Zamoyskiego. Miłość,
która wybacza wszystko Michał hrabia Tyszkiewicz i Ordonka. Krzysztof Radziwiłł i Anna
Lilpop, czyli opowieść o tym, jak arystokrata przegrał miłosną rywalizację z literatem.
Antoniński maharadża zakała rodu książę Michał Radziwiłł. Juliusz Osterwa i Matylda
Sapieżanka miłość wbrew konwenansom. Stanisław Albrecht Radziwiłł i siostra pierwszej
damy. Miłosne harce pana na Łańcucie
2. Czy mężczyźni są światu potrzebni? / Janusz L. Wiśniewski. - Kraków : Wydawnictwo
Literackie, 2007. - 124, [5] s.
sygnatura 31784 P
Zawiera rozdziały: Jak pożądają mężczyźni? Czy mężczyzna może być wierny? Mężczyzna
molekularny. Podbrzusze mężczyzny: geografia intymna. Czy światu potrzebni są jeszcze
mężczyźni? Dlaczego mężczyźni mają erekcję? Czy kobiety są lepsze od mężczyzn? Czego boją
się mężczyźni? Jakich mężczyzn wybierają kobiety? Z jakimi mężczyznami kobiety nie maja
dzieci? Mężczyzna jako ojciec. Jak cierpią mężczyźni? Czy ja jestem światu potrzebny?
3. Dlaczego mężczyźni kochają zołzy / Sherry Argov ; tłumaczenie Urszula Szczepańska. - Nowe
wydanie rozszerzone. - Warszawa : HarperCollins Polska, copyright 2017. - 286 s.
sygnatura 163789
Zawiera rozdziały: Od popychadła do superbabki. Dlaczego mężczyźni wola zołzy? Sklep ze
słodyczami. Przebiegła jak lis. Grzech nadgorliwości. Koniec zrzędzenia. Sekrety strategii
drużyny przeciwnika. Zachowanie tytułu własności. Nowa mobilizacja. Panowanie nad
emocjami. Nowa i ulepszona zołza.
4. Dlaczego mężczyźni poślubiają zołzy / Sherry Argov ; tłumaczenie Urszula Szczepańska. Nowe wydanie. - Warszawa : HarperCollins Polska, copyright 2017. - 236 s.
sygnatura 163477
Zawiera rozdziały: Stare zasady do kosza. Niech się goni… póki ty jego nie złapiesz. Słońce
wschodzi i zachodzi w jego bokserkach . Zdalne sterowanie twoimi emocjami: uświęcona
tradycją męska praktyka. Poszukiwany sponsor. Włam do męskiego klubu. Od ”może by tak”
do „Tak, chcę”. Aneks. Zasady działania związku.
5. Dlaczego miłość rani : studium socjologiczne / Eva Illouz ; przełożył Michał Filipczuk. Wydanie pierwsze. - Warszawa : Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2016. - 383, [1] s.
sygnatura 161305
Zawiera rozdziały: Wielkie przemiany w sferze miłości, czyli powstanie rynków małżeńskich.
Lęk przed zaangażowaniem i nowa architektura wyborów uczuciowych. Żądanie uznania
własnej podmiotowości. Miłość i podatność na zranienie. Miłość, rozum, ironia. Od
romantycznej fantazji do rozczarowania.

6. Dlaczego on nie kocha, a ona za nim szaleje / Susan Forward Joan Torres ; tłumaczenie
Marta Klimek i Teresa Lechowska. - Wydanie III (dodruk). - Poznań : Dom Wydawniczy Rebis,
2019. - 316, [1] s.
sygnatura 167708
Zawiera rozdziały: Najbardziej romantyczny mężczyzna na świecie. Koniec miodowego
miesiąca. W jaki sposób on uzyskuje kontrolę – rodzaje broni. Gdzie zdobywa się kontrole
aren – areny. Co trzyma kobietę w potrzasku. Jak mężczyźni uczą się nienawidzić kobiet. Jak
kobiety uczą się kochać mężczyzn, którzy ich nienawidzą. Piekło we dwoje. Jak się czujesz. Jak
się przygotować do zmiany. Zabliźnianie przeszłości. Uzyskanie kontroli nad własnym
gniewem. Wytyczanie partnerowi dopuszczalnych granic. W poszukiwaniu fachowej pomocy.
Wiedzieć, kiedy odejść. Znowu odnajdujesz siebie.
7. Empatia : najpiękniejszy rozkwit miłości / Osho ; przeł. Magdalena Stefańczuk. - Wyd. 2 zm.
- Warszawa : Wydawnictwo Czarna Owca, 2013. - 206 s.
sygnatura 157182
Zawiera: Empatia, energia i pożądanie. Owcza skóra – czym empatia nie jest. Empatia w
praktyce. Uzdrawiająca moc miłości.
8. Flirtologia : wyjdź z internetu, zacznij rozmawiać, zakochaj się! / Jean Smith ; tłumaczenie
Aldona Możdżyńska. - Warszawa : Burda Publishing Polska, copyright 2018. - 254, [2] s.
sygnatura 164164
Zawiera: Siedem największych mitów dotyczących flirtowania. Przejrzyj się w lustrze: twój typ
flirtowania. Z kim dziś będziesz flirtować? Jak zagadnąć obcego człowieka? Gdzie jej szukać?
Gdzie go znaleźć? Pierwsze randki. Spojrzenie w przyszłość.
9. Harmonia miłości : dbałość o siebie i tożsamość osobista / Ferdynand Montuschi ; tłum. z
języka włoskiego Krystyna Kozak. - Kraków : Wydawnictwo Księży Sercanów DEHON, 2018. 115 s.
sygnatura 166691
Zawiera rozdziały: Miara niewiarygodna. Tożsamość zagrożona i tożsamość niszcząca.
Nieodpowiednia miłość samego siebie. Negatywne przekonania. Negatywne podejście do
samego siebie Zachowania upokarzające i destrukcyjne. Zachowania prowadzące na
manowce i destrukcyjne. Miara w nadmiarze. Wiarygodne „Samego siebie”. Miłość samego
siebie i miłość drugiego człowieka.
10. Homoseksualizm : perspektywa interdyscyplinarna / red. Krystyna Slany, Beata Kowalska,
Marcin Śmietana ; Instytut Socjologii Uniwersytet Jagielloński. - Dodr. - Kraków : "Nomos",
2008. - 319 s.
sygnatura 157522
Zawiera części: Homoseksualizm: wielowymiarowy zarys zagadnienia. Homoseksualizm:
Kulturowe egzemplifikacje. Studenckie studia nad zjawiskiem homoseksualizmu.
11. Homoseksualizm : wykluczenie- transgresja- akceptacja / Paweł Fijałkowski ; [graf. Tomasz
Bohajedyn]. - Warszawa : Eneteia - Wydawnictwo Psychologii i Kultury, 2010. - 172, [4] s.

sygnatura 157538
Zawiera rozdziały: Symbole przemian. Zwycięstwo Kleomacha. Wędrówki Anacharsisa.
Zakochani tyranobójcy. Homoerotyzm starożytnej Macedonii. Nieszczęśliwy ulubieniec
Afrodyty. Heliogabal – szaleniec czy prowokator? Od Sodomy do Babilonu. Barwy Islamu.
Błędni rycerze Erosa. Świat staropolskich mężolubników. Safona i Elżbieta. Albo wykluczenie,
albo transgresja.
12. Jak kochamy? : o przywiązaniu w miłości / Katarzyna Lorecka. - Wydanie I. - Kraków :
Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2019. - 169 s.
sygnatura 166533
Zawiera . Czym jest styl przywiązania. Niewidzialne ramy. Jak styl przywiązania przejawia się
w związkach miłosnych?. Miłosny wzorzec z Sevres. Osamotnieni w bliskości. Uwiezieni w
bliskości. Jazda na autopilocie czy przejecie sterów. Razem czy osobno? Kogo przyciągamy?
Jak oswoić styl przywiązania?
13. Jak ocalić miłość, gdy bledną wspomnienia : pięć języków miłości a choroba Alzheimera /
Gary Chapman [oraz] Deborah Barr, Edward G. Shaw ; przełożyła Małgorzata Bortnowska. Poznań : Święty Wojciech Dom Medialny, copyright 2017. - 293, [2] s.
sygnatura 165240
Zawiera: Ed i Rebeka: historia miłości. Miłość: wszystko jest w twojej głowie. Choroba
Alzheimera to sprawdzian miłości. Każdy dzień jest najlepszym dniem. Facylitacja miłości.
Opowieści o hesed. Głosy doświadczenia. Podróż, w którą nikt nie chce wyruszyć.
14. Jak zbudować trwałe małżeństwo / Robert i Rosemary Barnes ; przekład Agata Jankowiak. Warszawa : Oficyna Wydawnicza "Vocatio", 2008. - 303, [3] s.
sygnatura 164675
Zawiera części: Wielkie oczekiwania na początku małżeństwa. Decyzja o życiu w małżeństwie.
Proces porozumiewania się. Konflikty w praktyce. Stańcie się rzutcy i przedsiębiorczy. To
kwestia miłości w czynach.
15. Kobiety w związkach intymnych : studium empiryczno-krytyczne / Monika Grochalska. Warszawa : Difin, 2017. - 414, [1] s.
sygnatura 163798
Zawiera rozdziały: Intymność jako dyskretna kategoria ludzkiego doświadczenia. Dyskurs,
poznanie i reprezentacje społeczne. Perspektywa badawcza – dylematy i wyzwania.
Procedura badawcza. Związki intymne kobiet w dyskursie publicznym – analiza krytyczna.
Związki intymne kobiet – analiza materiału badawczego z wywiadów fokusowych. Związki
intymne kobiet – analiza materiału badawczego z wywiadów indywidualnych.
16. Księga kobiet : duchowa siła kobiecości / Osho ; przełożył Paweł Karpowicz. - Wydanie IV. Warszawa : Wydawnictwo Czarna Owca, 2018. - 243 s.
sygnatura 165557
Zawiera rozdziały: Kobiecość. Jego opowieść. Wyzwolenie kobiet. Seksualność. Małżeństwo.
Miłość. Relacje. Macierzyństwo. Rodzina i kontrola narodzin. Twórczość. Ciało. Umysł.
Medytacja.

17. Leksykon wątków miłosnych / Władysław Kopaliński. - Warszawa : "Muza", 2004. - Leksykon
wątków miłosnych / Władysław Kopaliński. - Warszawa : "Muza", 2004. 423 s.
sygnatura 145944
18. Małżeństwo i miłość : kontekst psychologiczny i neuropsychologiczny / Jan Rostowski,
Teresa Rostowska. - Warszawa : Difin, 2014. - 354 s.
sygnatura M2 26813
Zawiera rozdziały: Główne założenia wybranych teorii doboru partnerów związku
małżeńskiego. Podobieństwo w zakresie sześciowymiarowego modelu dobranego związku
małżeńskiego w ujęciu J. Rostowskiego. Podobieństwo małżonków w zakresie osobowości w
świetle koncepcji H.J. Eysencka i H.G. Gougha. Miłość małżeńska w bioneurologicznej
perspektywie. Miłość małżeńska w perspektywie psychologicznej.
19. Miłość bez granic : niezwykła historia miłości, która pokonuje wszelkie przeszkody / Nick i
Kanae Vujicic ; przekład Tomasz Fortuna. - Wrocław : Aetos, 2016. - 299, [1] s.
sygnatura 161615
Zawiera rozdziały: Poszukiwania bratniej duszy. W poszukiwaniu miłości. Doskonale
niedoskonała miłość. Iskra. Zaufać własnemu sercu. Dar miłości (w wyjątkowym
opakowaniu). Zaręczyny: pierwszy krok ku spełnionemu małżeństwu. Tworzenie wspomnień z
dnia ślubu. O radościach płynących ze wstrzemięźliwości przed ślubem i seksie po ślubie. Gdy
dwoje staje się jednością. Będziemy mieć dziecko! Nasza mała eksplozja nadziei. Rodzinny
plan. Nasza trójka: Kanae, Kiyoshi i ja. Serce i dom.
20. Miłość i odpowiedzialność / Karol Wojtyła ; redakcja Tadeusz Styczeń, Jerzy W. Gałkowski,
Adam Rodziński, Andrzej Szostek. - Lublin : TN KUL, © copyright 2015. - 255 s.
sygnatura 167771 – 167772
Zawiera: Osoba a popęd. Osoba a miłość. Osoba a czystość. Sprawiedliwość względem
stwórcy. Seksuologia a etyka. Spojrzenie uzupełniające.
21. Miłość i szczęście w nietrwałym świecie / Grzegorz Łęcicki. - Warszawa : Acus Wydawnictwo,
2019. - 207 s.
sygnatura 167401
Zawiera rozdziały: Człowiek, media, miłość we współczesnym świecie. Razem czy osobno.
Echo antymatek. Małżonkowie. Narzeczeni. Jeszcze samotni. Papieski dwugłos zamiast
zakończenia.
22. Miłość : o sztuce okazywania uczuć / Leo F. Buscaglia ; przekł. Ewa Wojtych. - Gdańsk :
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2007. - 207 s.
sygnatura 147320
Zawiera rozdziały: Miłości się uczymy. Człowiek musi kochać i być kochany. Rozmyślania o
definicji. Miłość nie wie, co to wiek. Wiele jest przeszkód na drodze miłości. Żeby kochać
innych, trzeba najpierw pokochać siebie. Żeby kochać, trzeba skończyć z przyczepianiem
innym etykietek. Miłość to odpowiedzialność. Miłość szanuje potrzeby. Miłość wymaga siły.
Miłość nie przeprasza.

23. Miłość : ścieżki do wolności / Agnieszka Maciąg ; zdjęcia Robert Wolański. - Kraków :
Wydawnictwo Otwarte sp. z o.o., 2019. - 327, [9] s.
sygnatura 167178
24. Miłość w epoce Ja : studium socjopedagogiczne / Mirosława Ściupider-Młodkowska. Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2018. 283, [1] s.
sygnatura 165472
Zawiera rozdziały: Społeczne i kulturowe napięcia wokół pary. Emocjonalny kapitalizm a
miłość w epoce Ja. Związki partnerskie uwikłane w narcyzm kulturowy. Młodzież akademicka
w zwierciadle rodziny i związków. Autorski projekt badan nad kulturowymi wzorami relacji
miłosnych w biografiach młodzieży studiującej. Relacje partnerskie w skryptach wybranej
młodzieży polskiej i czeskiej. Raport z badań.
25. Miłość we współczesnych tekstach kultury / red. Monika Szczepaniak. - Bydgoszcz :
Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2010. - 256 s.
sygnatura 153227
26. Miłość, wierność i uczciwość na rozstajach współczesności : kształty rodziny współczesnej /
red. nauk. Wojciech Muszyński, Ewa Sikora. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2008. 468 s.
sygnatura 152300, p 152299 / 316
Zawiera rozdziały: Idee – poglądy – wartości. Kobieta – mężczyzna – dziecko. Kształty –
modele – realia. Współczesne alternatywy.
27. Miłość, władza i manipulacja w bliskich związkach / Eugenia Mandal. - Wyd. 1, 1 dodr. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011. - 323, [1] s.
sygnatura 154338
Zawiera rozdziały: Władza. Władza i płeć. Wpływ społeczny – władza – płeć. Bliskie związki i
wpływ społeczny. Uroda – władza – manipulacja. Seks – władza – manipulacja. Małżeństwo –
rodzina – władza – manipulacja. Od czarowania do wymuszania – wybrane taktyki wpływu
społecznego w bliskich związkach. Refleksje końcowe.
28. Miłość - zagubiona wartość współczesnej pedagogiki / Waldemar Furmanek. - Rzeszów :
Wydawnictwo Oświatowe Fosze, 2011. - 317 s.
sygnatura M2 25433
Zawiera rozdziały: Pedagogika jako nauka humanistyczna. Człowiek niekończącą się
tajemnicą – wokół istoty człowieka. Wielowymiarowość pojęcia miłość. Tajemnica miłości
człowieka. Miłość w badaniach naukowych. Miłość sensem życia człowieka. Koncepcje
teoretyczne istoty miłości. Natura miłości. Miłość jako wartość. Miłość jako doskonałość
ducha. Bóg jest miłością – DEUS CARITAS EST. Miejsce miłości w triadzie: Wiara – Nadzieja –
Miłość. Miłość w nauczaniu Jana Pawła II. Miłość jako kategoria teorii wychowania. Miłość w
rozwoju człowieka. Środowiska wychowania do miłości. Ku cywilizacji miłości.

29. Najpiękniejsza historia miłości : portret mężczyzny i kobiety XXI wieku / Marek Dziewiecki. Wydanie III. - Kraków : Wydawnictwo eSPe, 2017. - 129, [2] s.
sygnatura 165474
30. Najważniejszy związek czyli mądra miłość do siebie / Iwona Majewska-Opiełka. - Wydanie
pierwsze. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2017. - 392 s.
sygnatura 164698
Zawiera rozdziały: Asertywność? To za mało. Niech mi pani pomoże… czyli skąd wiem, że
warto raz jeszcze o tym napisać. Pierwsze życie, czyli bez poczucia własnej wartości. Czym nie
jest poczucie własnej wartości, czyli porządkowanie rzeczywistości. Czym jest poczucie
własnej wartości, czyli dogłębne wyjaśnienie tej cechy charakteru Ściśnięte serce, czyli o
sytuacjach pozornie wyjątkowych i naprawdę wyjątkowych. Punkt zwrotny, czyli dobrze, że
czytasz tę książkę. Wybaczam, czyli o uwalnianiu serca. Powrót do siebie prawdziwego , czyli
uczymy się kochać siebie. Miłość do innych, czyli transfer dobrej energii. Komunikacja miłości,
czyli uświadomiona i skuteczna . Prawdziwa miłość, czyli jak wspierać rozwój poczucia
własnej wartości partnera. Uwolnij motyla, czyli budowanie poczucia własnej wartości
dziecka. Serce pracownika, serce przedsiębiorcy, czyli poczucie własnej wartości ludzi biznesu.
Kocham się Polsko, czyli o znaczeniu poczucia własnej wartości dla narodu
31. Największy dar / Paulo Coelho, Henry Drummond; z port. przeł. Zofia Stanisławska. Warszawa : Świat Książki - Bertelsman Media, 2009. - 78 s.
sygnatura M2 24497
32. Nastoletnie miłości : jak rozpoznać emocje swoje i innych / Renata Kreczman-Madej. Gliwice : Wydawnictwo Helion, 2017. - 267 s.
sygnatura 161497
Zawiera rozdziały: Zakochanie. Oczarowanie. Nieśmiałość. Pierwsza randka. Kolejne randki.
Pierwszy pocałunek. Wielka miłość. Uzależnienia: gry komputerowe, internet, telewizja..
Znajomość z internetu. Zazdrość. Nieszczęśliwa miłość. Zerwanie. Samotność. Kompleksy.
Koleżeństwo. Ciuchy – sprawa ważna dla dziewczyn. Zakupy. Czas wolny. Przyjaźń. Inność –
tolerancja. Szkoła.
33. Neuroerotyka : rozmowy o seksie i nie tylko / Jerzy Vetulani, Maria Mazurek. - Kraków :
Znak Horyzont - Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2018. - 301, [1] s.
sygnatura 164953, 165331
Zawiera: Po co nam seks? Czyli o potędze genów i chemii zakochania. Chłopiec czy
dziewczynka? O samym początku. Inicjacja. O pierwszym razie i kulcie dziewic. Poligamia,
monogamia. Dlaczego skłonność do zdrad mamy zapisaną w mózgu? Zboczeńcy i purytanie.
O upodobaniach i dobieraniu się w pary. Pornografia. Co łączy Wenus z Willendorfu i orgie na
RedTubie. Niebieska tabletka i doktor condom. Czyli o regulacji narodzin. Seks starców. O
radości w łóżku po siedemdziesiątce..
34. Nowa psychologia miłości / red. Robert J. Sternberg i Karin Weis ; przeł. Anna Sosenko. Taszów : Moderator, 2007. - 486 s.
sygnatura 155819

Zawiera części: Teorie biologiczne. Taksonomie miłości. Ukryte teorie miłości. Kulturowe
teorie miłości.
35. O sztuce miłości / Erich Fromm ; przełożył Aleksander Bogdański ; wstępem opatrzył Marcin
Czerwiński. - Wydanie 5. poprawione, (dodruk). - Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2016. 131, [4] s.
sygnatura 162689
Zawiera: Czy miłość jest sztuką? Teoria Miłości. Miłość jako rozwiązanie problemu ludzkiego
istnienia. Miłość między rodzicami a dzieckiem. Przedmioty miłości. Miłość i jej rozbicie we
współczesnym społeczeństwie zachodnim. Praktyka miłości.
36. Pedagogika serca : wychowanie emocjonalne w XXI wieku / redakcja naukowa Ewa
Lewandowska-Tarasiuk, Jan Łaszczyk, Bogusław Śliwerski. - Warszawa : Difin, 2016. - 215 s.
sygnatura 160813
37. (Per) wersje miłości i nienawiści / Renata Salecl ; przełożył Łukasz Mokrosiński. - [miejsce
nieznane] : SUBVERSION, 2009. - 266 s.
sygnatura 166324
Zawiera: „Nie mogę cię kochać, póki nie wyrzeknę się ciebie”. Miłość miedzy pragnieniem a
popędem. Milczenie kobiecej Jouissance. Z miłości do narodu: Disneyland Ceauscescu. Kochaj
mnie, kochaj mojego psa: psychoanaliza a podział ludzie/zwierzęta. Nic złego nie widzę, nic
złego nie mówię: mowa nienawiści i prawa człowieka. Nacięte ciało: od klitoridektomii do
body-art.
38. Po pierwsze psychika : teoria psychiki, miłości i władzy / Waldemar Krynicki. - Wydanie I. Warszawa : Wydawnictwo Medyk, 2009. - 384 s.
sygnatura 163376
Zawiera części: Czynniki psychiki. Relacja partnerska. Poczucie wartości własnej PWW.
Psychopatologia i terapia.
39. Pogodzić różnice : jak odbudować związek odkrywając na nowo ukochaną osobę / Andrew
Christensen, Brian D. Doss, Neil S. Jacobson ; przekł. Beata Radwan. - Kraków : Wydawnictwo
Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2015. - 383, [1] s.
sygnatura 162262
Zawiera części: Sprzeczność interesów w konflikcie. Głębokie (DEEP) zrozumienie konfliktu:
Trzecia strona medalu. Od kłótni do akceptacji. Świadoma zmiana przez akceptację. Kiedy
akceptacja to za mało.
40. Pokochawszy : o miłości w języku / Jerzy Bralczyk i Lucyna Kirwil w rozmowie z Karoliną
Oponowicz. - Warszawa : Wydawnictwo Agora, 2018. - 292, [4] s.
sygnatura 164759
Zawiera: Przełam się, czyli o wyznawaniu miłości. Kochaś, kochanka, kochanica, czyli o
słowach miłości. Zróbmy to, czyli o języku seksu. Ciśnienie jak w wulkanie, czyli o języku kłótni.
Te gwiaździste noce, ten rogalik księżyca, czyli o miłosnym kiczu. Nie pogłaszcze mnie, choćby
nie wiem co, czyli o czułości. Weź się uspokój, czyli o rozmowie o emocjach. Jeżeli był ping, to

musi być pong, czyli o rytuałach. „Chyba zostawiłem sweter u ciebie”, czyli o listach
miłosnych. Najpierw podrywam, potem zrywam, czyli o rozstaniu. Wiem, co chcesz
powiedzie,. czyli o miłości dojrzałej.
41. Pokonać przemoc / Valerio Albisetti ; [przeł. Joanna Chapska]. - Kraków : Wydawnictwo
Salwator, 2014. - 71 s.
sygnatura M2 26422
Zawiera: Trudna sytuacja. Agresja niebędąca przemocą. „Zastąpić” przemoc. Teatr przemocy.
Fazy przemocy. Poziomy przemocy. Powiedzieć „nie” przemocy. Elementy przemocy. Ktoś
inny. Osoba zadająca przemoc. Osoba, która umie kochać. Okazje do okazywania miłości.
Miłość i solidarność w firmie. Fazy miłości.
42. Polska poezja miłosna / [wybór wierszy Klaudia Baranowska, Marzena Baranowska]. - Kalisz :
Martel, [2013]. - 677 s
sygnatura MAG 298323
43. Porządki miłości czyli być sobą i żyć swoim życiem / Bert Hellinger ; przekład Zenon
Mazurczak. - Wydanie II. - Warszawa : Wydawnictwo Czarna Owca, 2018. - 551, [1] s.
sygnatura 164711
Zawiera: Poznanie przez wyrzeczenie. Uwikłania i ich rozwiązywanie. Porządki przynależności.
Dlaczego rodzina choruje i co ją uzdrawia. Pytania do przyjaciela.
44. Przemiany intymności : seksualność, miłość i erotyzm we współczesnych społeczeństwach /
Anthony Giddens ; przeł. Alina Szulżycka. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. 248 s.
sygnatura 148505 – 148508
Zawiera rozdziały: Codzienne eksperymenty, związki, seksualność. Seksualność według
Foucaulta. Miłość romantyczna i inne więzi. Miłość, zaangażowanie i czysta relacja. Miłość,
seks i inne uzależnienia. Socjologiczne znaczenie współuzależnienia. Kłopoty osobiste,
problemy seksualne. Wewnętrzne sprzeczności czystej relacji. Seksualność, represja,
cywilizacja. Intymność jako demokracja.
45. Psychologia kochania / Piotr Olesiński. - Wydanie pierwsze. - Warszawa : Difin SA, 2018. 185 s.
sygnatura 165487-165488
Zawiera rozdziały: Psychologiczne modele miłości. Zdolność do miłości w paradygmatach
psychologicznych. Kobieco-kobiece (KK), kobieco-męskie (KM) i męsko-męskie (MM) relacje
miłosne.
46. Psychologia miłości : intymność, namiętność, zaangażowanie / Bogdan Wojciszke - Wyd. 5
poszerzone. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2010. - 357, [1] s.
sygnatura 153403 p / 159.93/99
Zawiera rozdziały: Przemiany miłości. Zakochanie. Romantyczne początki. Związek
kompletny. Związek przyjacielski. Związek pusty. Rozpad.

47. Pułapka nadopiekuńczości : czy wyrządzamy krzywdę swoim dzieciom, starając się za
bardzo? / Julie Lythcott-Haims ; przełożyła Agnieszka Rewilak. - Słupsk ; Warszawa :
Wydawnictwo Dobra Literatura, 2018. - 463, [1] s.
sygnatura 165252, 165683
Zawiera części.: Jak wychowujemy teraz. Dlaczego pora przestać być nadopiekuńczym. Inny
sposób. Miej odwagę wychowywać inaczej.
48. Radość życia : o sztuce miłości i akceptacji / Leo F. Buscaglia ; przekł. Ewa Wojtych. - Gdańsk
: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2007. - 303, [1] s.
sygnatura 147353, 149966
Zawiera: Miłość jako modyfikator zachowań. O stawaniu się sobą. Źródło światła.
Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu. Mosty zamiast murów. Pełnia człowieczeństwa.
Dzieci jutra. Bliskość. Wybierz życie. Szkoła życia. Porozmawiajmy o miłości. Razem z
Buscaglią. Autodestrukcyjne ja.
49. Razem czy osobno? / Jacek Pulikowski. - Wyd. 6. - Częstochowa : Pomoc Wydawnictwo
Misjonarzy Krwi Chrystusa, 2016. - 128 s.
sygnatura 162613
Zawiera rozdziały: Powody, dla których warto zamieszkać razem przed ślubem. Niezbędna
wiedza dla zrozumienia odpowiedzi, dlaczego jednak nie warto zamieszkać razem przed
ślubem. Odpowiedzi, dlaczego nie warto zamieszkać razem przed ślubem. Dlaczego ludzie tak
powszechnie mieszkają razem bez ślubu.
50. Rodzic jako przywódca stada : pełne miłości przywództwo w rodzinie / Jesper Juul ;
tłumaczenie Dariusz Syska. - Wydanie pierwsze. - Podkowa Leśna : Wydawnictwo MiND,
copyright 2017. - 156, [3] s
sygnatura 162878
Zawiera: Dzieci potrzebują odpowiedzialnych dorosłych. Możecie zaufać swojemu dziecku.
Przywódca stada i jego wewnętrzne dziecko. Męskie i kobiece przywództwo. Być kobieta i
matką. Gdzie są mężczyźni? Gdzie są ojcowie? Co władza ma wspólnego z przywództwem.
Przyszłość twojego dziecka jest teraz! Wartości które tworzą przywódcę. Nasze wielkie
złudzenie kolektywnego dopasowania. Pułapki na przywódców stada. Przywództwo w wersji
LIGHT – nastolatki i dorosłe dzieci.
51. Seksoholizm : perwersja i miłość / Damian Zdrada. - Warszawa : Difin, 2017. - 264 s.
sygnatura 162875-162876
Zawiera rozdziały: Diagnoza kliniczna. Psychodynamika i psychoterapia. Seksoholizm i
popkultura. Kilka słów o miłości.
52. Toksyczna miłość i jak się z niej wyzwolić / Pia Mellody, Andrea Wells Miller, J. Keith Miller ;
przekład: Andrzej Polkowski. - Wydanie IV. - Warszawa : Wydawnictwo Czarna Owca, 2019. 246, [1] s.
sygnatura 166734

53. Toksyczne namiętności / Susan Forward, Craig Buck ; przeł. Krzysztof Drozdowski. - Wyd. 2. Warszawa : Jacek Santorski & Co Agencja Wydawnicza, 2006. - 358, [2] s.
sygnatura 148418
Zawiera rozdziały: Ta jedyna, cudowna osoba. Otwieranie śluz. Od pogoni do zemsty.
Kompleks wybawcy. Obiekty współobsesyjne. Zerwanie nie jest łatwe. Gdy obsesja zamienia
się w przemoc. Przymus połączenia: korzenie obsesyjnej miłości. Ustalanie kursu. Demontaż
systemu obsesyjnego. Jak sobie poradzić z prawda w naszym związku. Wypędzanie upiorów
przeszłości. Utrzymywanie równowagi.
54. Zakochane w psychopatach : jak się uwolnić od niszczącego związku i odzyskać równowagę
/ Sandra L. Brown ; tłumaczenie: Katarzyna Rojek. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, 2018. 262 s.
sygnatura 165699
Zawiera rozdziały: Terminy związane ze zjawiskiem psychopatii. Psychopata i patologie.
Przyczyny patologii. Pomówmy o wychowaniu. Psychopata niewykrywalny przez radar.
Dlaczego kobieta przeocza sygnały ostrzegawcze. Odkrycia neuronauki w dziedzinie patologii.
Odmienność budowy zaburzonego mózgu. Ona mówi "kartofel", on mówi "ziemniak".
Przewodnik po języku psychopatów i ich problemach z komunikacją. Psychopatyczny partner.
Patologiczny związek - dlaczego powstaje i kim jest męska połowa. Zakochana w
psychopacie. Temperament partnerki. Zakochana w psychopacie. Charakter partnerki.
Intensywne przyciąganie, przywiązanie oraz więź. Trans, hipnoza, sugestywność. Oszustwa i
nakłanianie do wiary. Etap uwodzenia i "miesiąc miodowy". Rozpacz i trwanie. Związek na
etapie środkowym, gdy maska psychopaty się zsuwa. Przejrzeć na oczy i odejść. Mechanizm
funkcjonowania związku pod koniec, kiedy partnerka i relacja są w stanie rozpadu. Złapanie
oddechu i walka o siebie. Powrót do zdrowia po związku z psychopatą. Nieuchronna krzywda
doświadczana przez dzieci.
55. Zbrodnie z namiętności / Sławomir Koper. - Warszawa : W. A. B. - Grupa Wydawnicza Foksal,
2018. - 270, [2] s.
sygnatura 165896
Zawiera rozdziały. Aktorka i huzar. Tragedia w Tyflisie. Śmierć w kabarecie. Strzały na
Senatorskiej. Sprawa Maliszów. Tajemnica śmierci Andrzeja Zauchy.
56. Związki miłosne w sieci : poszukiwanie partnera życiowego na portalach randkowych /
Kamila Kacprzak, Roman Leppert. - Wyd. 2. - Kraków : Oficyna Wydawnicza ''Impuls'', 2013. 175, [3] s.
sygnatura 157035
Zawiera m. in. rozdziały: Internet jako miejsce nawiązywania kontaktów. Dobór partnerów.
Miłość w Internecie. Rodzaje i opis intymnych relacji online. Charakterystyka portali
randkowych. Przestrzeń Internetu jako wyzwolenie od ograniczeń. Wewnętrznych i
zewnętrznych w nawiązywaniu kontaktów. Strategie budowania profilu dostępnego w
serwisie randkowym. Przeniesienie relacji online do świata offline. Reguły gry, czyli zasady
randek online. Zagrożenia czyhające na internautów szukających miłości w sieci. Przyszłość
randek internetowych. Projekt badawczy. Wyniki badań własnych.

