
 
 

Propozycje ze zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej  
im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze  

o tematyce podejmowanej podczas seminarium  
dla nauczycieli oraz uczniów lubuskich szkół średnich: 

„Za co Richard Thaler otrzymał w 2017 r. Nagrodę Nobla w dziedzinie ekonomii,  
czyli o błędach poznawczych, które wpływają na zachowania ludzi”. 

 

 

 
Impuls : jak podejmować właściwe decyzje dotyczące zdrowia, 
dobrobytu i szczęścia / Richard H. Thaler [oraz] Cass R. 
Sunstein. - Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, cop. 2017 

Czyt 159.94 
 
Codziennie podejmujemy wiele decyzji, często nietrafionych. 
Autorzy książki prezentują ludzką omylność, jako oczywistość, 
jednocześnie radząc, co zrobić, by nasze wybory były bardziej 
racjonalne. Warto stosować opisaną teorię „szturchnięciaˮ 
(impulsu), której istotą jest brak konfliktu między swobodą 
wyboru a przymusem. Przełomowa książka o tym, jak można 
wykorzystać nową naukę, jaką jest architektura wyboru, tak, by 
stała się ona dla ludzi impulsem do podejmowania lepszych 
życiowych decyzji.  

 

 
Błądzą wszyscy (ale nie ja) / Carol Tavris, Elliot Aronson. 
- Sopot : Smak Słowa, 2014. 

Mg W II 101448 
 
Znani psychologowie społeczni, Carol Tavris i Elliot Aronson, 
odwołując się do wieloletnich badań, analizują mechanizmy 
odpowiedzialne za samooszukiwanie się. Książka pozwala 
poznać wiele tajemnic ludzkiego zachowania i uczy, jak unikać 
wpadania w tę samą pułapkę działań głupich, nieetycznych i 
błędnych. To fascynujący przewodnik po meandrach naszego 
umysłu, łączący klasyczne teorie z najnowszymi odkryciami 
nauki, zawierający mniej lub bardziej znane przykłady 
historyczne i anegdoty z życia znanych ludzi. 



 

 
 

 
 
 

 
Sztuka jasnego myślenia czyli 52 błędy poznawcze, które lepiej 
niech popełniają inni / Rolf Dobelli. - Warszawa : MT Biznes, 
2014. 
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Rolf Dobelli bierze pod lupę najczęstsze pułapki myślowe w 
które wciąż wpadamy, uzmysławiając, jak przydatna staje się 
wiedza na temat błędów poznawczych. „Sztuka jasnego 
myślenia...” oferuje zmianę perspektywy w postrzeganiu 
własnego zachowania. Autor posługuje się licznymi przykładami 
z własnych i cudzych doświadczeń życiowych, czyniąc lekturę 
błyskotliwą i przystępną. To znakomita propozycja dla 
czytelników, zainteresowanych rozwojem osobistym.  
 
 

 

 
Czarny łabędź : o skutkach nieprzewidywalnych zdarzeń / 
Nassim Nicholas Taleb. - Warszawa : Kurhaus Publishing 
Kurhaus Media, 2017. 
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Świat roi się od „Czarnych Łabędziˮ, czyli wydarzeń, które 
spadają na nas nagle i odciskają piętno na naszym życiu. Według 
autora książki, najczęściej nie potrafimy odpowiednio na nie 
reagować. Koncentrujemy się bowiem na przeszłości, próbując 
zrozumieć, gdzie doszło do błędu i usiłujemy stworzyć modele 
postępowania na przyszłość, na podstawie minionych 
wydarzeń. Ta strategia jednak nie działa. A ponieważ „czarne 
łabędzie” pojawiają się w życiu każdego z nas, lepiej zmienić 
sposób myślenia i spróbować się na nie uodpornić. Książka 
Nassima Taleba to ważna pozycja dla wszystkich, którzy chcą żyć 
świadomie w dzisiejszym, niepewnym, szybko zmieniającym się 
świecie. 

 
 


