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1. Co robi język za zębami? : poprawna polszczyzna dla najmłodszych /
Agata Hącia ; ilustracje: Maciej Szymanowicz. - Wydanie I - 1 dodruk. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2017. - 332, [4] s.
sygnatura 167145
W pięciu częściach autorka odkrywa tajemnice języka: Jak poprawnie
wymawiać głoski i całe słowa? Co znaczą słowa, jakie relacje je łączą i jak się
w tym gąszczu poruszać? Jak właściwie rozumieć związki frazeologiczne ?
Jak zachować się grzecznie, w tym grzecznie mówić i okazywać szacunek
rozmówcom? Jak zaprzyjaźnić się z gramatyką?
2. Dialog i narracja, czyli co się mieści w opowieści : praktyczny
podręcznik wychowania językowego zapisany w 12 opowieściach /
Dorota Szubstarska ; ilustracje do podręcznika; Kinga Wasila, ilustracje do
scenariuszy obrazkowych: Tomasz Szubstarski. - Wydanie I. - Gdańsk :
Wydawnictwo Harmonia, 2019. - Teka (podręcznik: 169 stron ; [65] kart tablic
scenariuszy obrazkowych
sygnatura 167245
Zawiera opowieści: Jedzie, jedzie pan, na koniku sam… O naturalnych
mechanizmach rozwoju mowy. Przygody pajacyka. Prenarracje i
komunikacja przedsłowna. Cisza na morzu, burza na morzu… Cechy
narracji kierowanych do dzieci. Budowanie domku. O wartościach mowy
opowieściowej. O deszczu i grzybku. Tematyczne centrum zajęć. Piesek
brudasek. O roli rekwizytów. Remont! – czyli drama. Czerwony Kapturek –
dialog wywiedziony z narracji. Zakupy Mikołaja – słowa w akcji! Jesienne
fotografie. Programowanie środków językowych. Idzie niebo ciemną nocą…
Od tekstu opowiadanego do czytanego. Hello, kitty! – opowieści bez
granic.
3. Elementarne ćwiczenia dykcji / Bogumiła Toczyska. - Wydanie szóste. Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, 2013. - 364 s.
sygnatura 166905
Zawiera m. in. rozdziały: Krótki przegląd zasad wymawiania, czyli o różnicy
między pisownią a wymową. Ćwiczenia oddechowe. Ćwiczenia motoryki
narządów mowy. Samogłoski w ciągu fonicznym, czyli o współpracy narządów
artykulacyjnych.
4. Interkulturowość w edukacji językowej / Paweł Sobkowiak. - Poznań :
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2015. - 272 s.
sygnatura 160232
Zawiera rozdziały: Język a kultura. Interkulturowa kompetencja
komunikacyjna. Podejście interkulturowe w uczeniu się i nauczaniu języków
obcych. Rozwijanie kompetencji interkulturowej na lekcjach języków obcych w
Polsce. Studium diagnostyczne.

5. Jak dobrze pisać : od myśli do tekstu / Jolanta Maćkiewicz. - Wydanie I -1
dodruk. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014. - 189 s.
sygnatura 160430
Zawiera: Przygotowanie tekstu. Rozpoznawanie sytuacji komunikacyjnej. Od
przedmiotu do tezy. Kompozycja. Początek i koniec. Słowo. Dobór słów a
zrozumiałość. Dobór słów a precyzja. Dobór słów a stosowność. Dobór słów a
ocenianie. Zdanie. Budowa zdania a informacyjność. Budowa zdania a
zrozumiałość. Szyk. Rytm zdaniowy. Akapit. Akapit jako podstawowy człon
tekstu. Rodzaje akapitów. Spójność akapitu. Zasady budowania akapitów.
Formy tekstowe. Jak informować i/lub referować. Jak opowiadać. Jak
opisywać. Jak porównywać.
6. Jak wychować dziecko dwujęzyczne : poradnik dla rodziców (i nie tylko)
/ Barbara Zurer Pearson ; tł. i adapt. Zofia Wodniecka i Karol Chlipalski. Poznań : Media Rodzina, 2013. - 443 s.
sygnatura 157362 – 157363
Zawiera rozdziały: Korzyści z dziecięcej dwujęzyczności. Nauka pierwszego
języka. Nauka dwóch ( i większej liczby ) języków. Jak stworzyć dwujęzyczne
środowisko? Jak to osiągnąć? Studia przypadków. Czy są dzieci, które nie
będą w stanie nauczyć się dwóch języków ? Badania porównujące osoby. O
dwujęzycznej tożsamości
7. Język, dydaktyka, komunikacja / redakcja naukowa Janina Wiertlewska. Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2017. 210 s.
sygnatura 165326
Zawiera części: Perspektywa komunikacyjna wobec dydaktyki języków
nierodzimych jako zjawiska społecznego. Perspektywa komunikacyjna a
wybrane zjawiska społeczne.
8. Język i komunikacja : perspektywa lingwistyczna i logopedyczna / pod
redakcją Marleny Kurowskiej, Joanny Zawadki ; Pracownia Językoznawstwa
Stosowanego. Instytut Polonistyki Stosowanej. Uniwersytet Warszawski. Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2017. - 246 s.
sygnatura 164388
Zawiera części: Rozwój mowy i języka. Zagadnienia językowe. Współczesna
logopedia. Proces diagnozy i usprawniania w logopedii.
9. Kultura języka polskiego : teoria, zagadnienia leksykalne / Andrzej
Markowski. - Wydanie II. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN SA,
2018. - 319, [1] s.
sygnatura 165559
Zawiera m. in. rozdziały: Język i jego funkcje. Język jako wartość. Kultura

języka. Podstawowe pojęcia teoretyczne kultury języka. Teksty, uzus, norma,
system. Norma językowa – dyskusyjne zagadnienia z nią związane. Poziomy i
typy normy współczesnej polszczyzny. Warianty w normie i ich typy.
Innowacje językowe a błędy językowe. Kryteria oceny innowacji: zasady
wydzielania, istota poszczególnych kryteriów i ich hierarchizacja. Typy błędów
językowych. Kodyfikacja normy językowej. Podstawy działalności
kulturalnojęzykowej. Polityka językowa. Upowszechnianie opisu i kodyfikacji
współczesnej polszczyzny. Poradnictwo językowe. Warunki właściwego użycia
języka. Nowomowa neonowomowa. Estetyka słowa. Brutalizacja języka
publicznego. Grzeczność językowa. Świadomość językowa współczesnych
Polaków. Postawy Polaków wobec języka – od puryzmu do leseferyzmu.
10. Kultura zachowań językowych w internecie / Alina NaruszewiczDuchlińska. - Wydanie I. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN SA,
2019. - 203 s.
sygnatura 166611 – 166612
Zawiera rozdziały: Co tam, panie, w internecie? Jeśli już robisz, rób dobrze.
Ciemna czy jasna strona mocy? Wybór należy do ciebie. Miej wiedzę i nie
zawahaj się jej użyć. Kim jesteś i kum możesz być – internetową osobowością
czy osobliwością? Pieniądze szczęścia nie dają, ale ułatwiają jego
osiągnięcie. Dotarłeś do końca internetów….
11. Kreatywność językowa w komunikacji internetowej / pod redakcją
Katarzyny Burskiej i Bartłomieja Cieśli. - Wydanie I. - Łódź : Wydawnictwo
Uniwersytetu Łódzkiego , 2019. - 209, [1] s.
sygnatura 167691 – 167692
Zawiera części: Gatunki internetowe. Portale społecznościowe. I nowe
narzędzia komunikacji w internecie. Marketing w internecie.
12. Mój język prywatny : słownik autobiograficzny / Jerzy Bralczyk. Warszawa : Wydawnictwo Iskry, 2015. - 338, [2] s.
sygnatura 161117
13. Na każde przysłowie jest zabawa / Piotr Winczewski. - Wydanie I. - Gdańsk
: Wydawnictwo Harmonia - Grupa Wydawnicza Harmonia, 2017. - 235 s.
sygnatura 163268
Zawiera: Zakres pojęciowy terminu „przysłowie”. Ekspansywność przysłów.
Edukacyjna produktywność treści przysłów. Zasadnicze wyróżniki zabaw
dydaktycznych. Właściwości gier i zabaw ruchowych. Prezentacja zabaw
obrazujących przysłowia.
14. Na końcu języka : frazeologia i przysłowia / Anna Kamińska-Mieszkowska.
- Warszawa : PWN, 2019. - 221, [3] s.
sygnatura 167557

Zawiera prezentację i objaśnienia ponad 120 trudnych słów, wyrażeń, pojęć,
frazeologizmów oraz przysłów, z którymi dziecko ma styczność w codziennym
języku, a także tych, które może spotkać w literaturze . Cel książki to
rozbudzenie (lub pogłębienie) zainteresowania językiem polskim – w różnych
aspektach. Wpisuje się to w naturalny rozwój poznawczy dzieci i odpowiada
na ich naturalną ciekawość świata, w tym także sposobu komunikowania się
ludzi. Rozdziały zawierają podpowiedzi zabaw związanych z tematem.
15. Pary dwujęzyczne w Polsce / Agnieszka Stępkowska. - Poznań :
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2019. – 367 s
sygnatura 166635 – 166636
Zawiera: Prywatny kontakt językowy – zarys teoretyczny. Pary dwujęzyczne w
literaturze naukowej. Teorie wielojęzyczności. Język i tożsamość. Badanie
jakościowe – metodologia. Pary dwujęzyczne w ujęciu socjolingwistycznycm –
omówienie wyników badania. Mój język – twój język. Wybór językowy.
Tożsamość w oparach dwujęzycznych. Dwujęzyczność dzieci.
16. Po nitce do kłębka : ćwiczenia rozwijające koncentrację wzrokoworuchową i doskonalące znajomość przysłów / Magdalena HinzI. - Gdańsk :
Wydawnictwo Harmonia, 2019. - 63, [1] s.
sygnatura 167258
Zawiera: Opracowanie 30 przysłów i powiedzeń polskich. . Zadania dotyczące
znaczenia przysłów, sytuacji, w których możemy przysłów używać i
przykładowych zastosowań. Ćwiczenia do wykorzystania przez nauczycieli i
terapeutów podczas lekcji, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych , terapii
pedagogicznej , jako forma rozrywki w domu.
17. 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.
18. Poprawność językowa w praktyce : zbiór ćwiczeń / pod redakcją Katarzyny
Burskiej i Bartłomieja Cieśli. - Wydanie I. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu
Łódzkiego, 2019. - 136, [1] s.
sygnatura 167185

Zawiera rozdziały: Poprawność fonetyczna. Nazwiska polskie- odmiana,
etymologia, słowotwórstwo. Odmiana nazwisk obcych. Poprawność
składniowa. Poprawność leksykalna. Poprawność frazeologiczna.
19. Potyczki z polszczyzną : poradnik językowy PWN / Ewa Kołodziejek. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2019. - 535, [1] s
sygnatura 166932
Zawiera: Grzecznie, miło i z szacunkiem. Co znaczą te słowa? O trudnych
formach gramatycznych. Jak odmieniać nazwiska, imiona i nazwy
miejscowości. O związkach między wyrazami. Gdzieś dzwonią… o związkach
frazeologicznych. Pisownia, interpunkcja i wymowa.
20. Praca głosem : technika mowy i prezentacji / Andrzej Siedlecki. - Rzeszów
: Wydawnictwo Oświatowe Fosze, 2016. - 59, [1] s.
sygnatura 164565 + CD
Zawiera rozdziały: Technika mowy. Elementy efektywnego mówienia. Jak
pisać przemówienie. Przed mikrofonem. Od Autora – krótkie omówienie do
załączonego filmu DVD. Ćwiczenia do DVD „Praca głosem”
21. Pypcie na języku / Michał Rusinek ; rysunki Jacek Gawłowski. - Warszawa :
Wydawnictwo Agora, 2017. - 204, [4] s.
sygnatura 164839
Zawiera części: Pypcie z życia wzięte. Pypcie kulturalne. Pypcie historyczne i
nostalgiczne. Pypcie współczesne. Pypcie wirtualne. Pypcie kulinarne. Pypcie
zapożyczone. Pypcie językoznawcze. Pypcie obywatelskie.
22. Retoryka negocjacji : scenariusze / opracowanie i redakcja Agnieszka
Budzyńska-Daca, Ewa Modrzejewska. - Warszawa : Wydawnictwo Poltext,
2018. - 286 s.
sygnatura 165579
Zawiera rozdziały: Retoryka negocjacji. Wprowadzenie teoretycznopraktyczne. Bo negocjuje każdy. Retoryczność negocjacji. Metoda negocjacji
etycznych win-win. Wybrane taktyki negocjacyjne, czyli erystyka w
negocjacjach. Pisane scenariuszy negocjacyjnych. Jak korzystać ze
scenariuszy podanych w tej książce? Jak przeprowadzić warsztat?
Scenariusze negocjacyjne. Wspólnicy, partnerzy, związki, relacje. Organizacja
przedsięwzięć. Jak zdobyć pracę? Jak awansować? Jak zmienić pracodawcę?
Nawiązywanie współpracy. W polityce. W szkole.
23. Rola badań nad zachowaniami językowymi dzieci w wieku
przedszkolnym we wdrażaniu edukacji medialnej / Anna Granat. - Lublin :
Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2018. - 246 s.
sygnatura 165348 – 165349
Zawiera m. in.: Cel badań i założenia metodologiczne. Wnioski z analiz

językoznawczych do wdrażania edukacji medialnej. Językoznawcza analiza
formy komunikatu i zawartości treści w kontekście założeń kompetencyjnych.
Praktyka przedszkolnej edukacji medialnej. Recepcja mediów a edukacja
medialna w praktyce.
24. Sekrety storytellerów / Carmine Gallo ; przełożyła Marta Komorowska. Warszawa : Grupa Wydawnicza Foksal sp. z o.o., 2017. - 318, [1] s.
sygnatura 163596
Zawiera części: Storytellerzy, którzy rozpalają nasz wewnętrzny ogień.
Storytellerzy, którzy edukują. Storytellerzy, którzy upraszczają. Storytellerzy,
którzy motywują. Storytellerzy, którzy zapoczątkowują ruchy społeczne.
25. 1000 słów / Jerzy Bralczyk. - Warszawa : Prószyński Media Sp. z o.o. :
Wydawnictwo Agora S.A. 2017. - 476, [2] s.
sygnatura 164771
Zawiera: Słowa wstępne, czyli kawa na ławę. Słowa obiecujące. Słowa
niepokojące. Słowa, którym na nas nie zależy. Słowa stwarzające świat.
Słowa, które znaczą coraz więcej. Słowa milowe. Słowa podrzutki. Słowa
swojskie. Jeszcze nie słowa.
26. Ucha, fochy, tarapaty czyli wszystko, co chcielibyście wiedzieć o
polszczyźnie i o co nie baliście się zapytać / Agata Hącia. - Wydanie I - 1
dodruk. - Warszawa : PWN, 2019. - 338, [1] s.
sygnatura 167215
Zawiera rozdziały: Pisownia. Wymowa. Odmiana wyrazów. Składnia . Wyrazy i
połączenia wyrazowe. Etykieta językowa
27. Uszy do góry! : rebusy słuchowe doskonalące uwagę, pamięć,
świadomość fonologiczną i sprawność językową / Anna Dobrowolska. Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia - Grupa Wydawnicza Harmonia, 2019. 85 s.
sygnatura 166804
28. Wiedza o języku polskim dla logopedów / Edward Łuczyński. - Gdańsk :
Harmonia Universalis, 2015. - 162 s.
sygnatura 160051
29. Wyraźnie..., dokładnie..., precyzyjnie... : recytacja i wystąpienia publiczne
/ Przemysław Kania. - Wydanie pierwsze. - Gdynia : Novae Res Wydawnictwo Innowacyjne, © 2014. - 115, [2] s.
sygnatura 164197
Zawiera: Rozgrzewka. Praca nad wyrazistością mowy Praca nad interpretacją
tekstu. O czym należy pamiętać przed przystąpieniem do pracy nad tekstem.

30. Wysłów się! : ćwiczenia dla osób z afazją, niepełnosprawnością
intelektualną i trudnościami w komunikacji językowej / Agnieszka
Olszewska. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2019. - 78 s.
sygnatura 166526, 166569
31. Zaburzenia komunikacji pisemnej / redakcja naukowa: Aneta Domagała,
Urszula Mirecka. - Gdańsk : Harmonia Universalis - Grupa Wydawnicza
Harmonia, 2017. - 918 s.
sygnatura 163016 – 163017
Zawiera części: Uwarunkowania oraz symptomatologia zaburzeń komunikacji
pisemnej. Orientacje teoretyczne i perspektywy badawcze. Trudności w
czytaniu i pisaniu u osób z rozwojowymi i nabytymi zaburzeniami mowy.
Diagnoza trudności w czytaniu i pisaniu. Wspomaganie rozwoju. Terapia.

