
Socjologia małżeństwa i rodziny : zestawienie bibliograficzne w wyborze 
Wybór i oprac. Bożena Lewandowska 
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach, 2012 r. 

 
1. Adamski, Franciszek : Rodzina // W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 5, 

R-St / [red. prowadzący Encyklopedii Ewa Różycka ; red. nauk. Grażyna 
Dryżałowska [et al.]. - Warszawa : "Żak", 2006. – S. 306-311 
Ujęcie socjologiczne, rodzina jako wspólnota duchowa, struktura i typologia, funkcje, 
wzory życia. 
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Czytelnia sygn. 242411 
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Bibliografia sygn. 242412   

 
2. Adamski, Franciszek : Rodzina : wymiar społeczno-kulturowy / Franciszek Adamski. 

- Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2002. - 227 s. - Bibliogr.  
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Czytelnia sygn. 246281 

 
3. Blaski i cienie życia rodzinnego / red. nauk. Zbigniew Tyszka ; Uniwersytet im. 

Adama Mickiewicza w Poznaniu. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicza, 2004. - 173 s.  
Biblioteka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego Czytelnia Pedagogiczna 

 
4. Być rodzicem we współczesnej Polsce : nowe wzory w konfrontacji z 

rzeczywistością / pod red. Małgorzaty Sikorskiej. - Warszawa : Wydawnictwa 
Uniwersytetu Warszawskiego, 2009. - 195 s. : il. - Bibliogr. przy pracach. 
Przemiany wzorów postaw rodzicielskich we współczesnej Polsce jako przejaw zmian 
kulturowych. Książka jest studium prognostycznym (teoretyczno-badawczym) polskiej 
rodziny. Autorzy prezentują nowe ideologie, wzory, presje społeczne, np. wpływ 
internetu na powstawanie nowego modelu macierzyństwa. Zarysowują obecną 
rzeczywistość rodzicielstwa, codzienne niedogodności macierzyństwa, zależność 
między zmianami aktywności zawodowej kobiet a kształtowaniem się modelu rodziny 
w Europie. 
Biblioteka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego magazyn-parter 

 
5. Cudak, Henryk : Szkice z badań nad rodziną. - Kielce : Wyższa Szkoła 

Pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego, 1995. - 241s. 
Rodzina jako środowisko wychowawcze w okresie zmian ustrojowych. Przemiany 
funkcji współczesnej rodziny polskiej. Czynniki kształtujące atmosferę wychowawczą 
domu rodzinnego. Postawy rodzicielskie a rozwój osobowości dzieci i młodzieży. 
Struktura i model kultury pedagogicznej rodziców. Znajomość i stopień zaspokojenia 
potrzeb dzieci przez rodziców. Świadomość wychowawcza rodziców a osiągnięcia 
szkolne dzieci. Umiejętności wychowawcze rodziców a wyniki szkolne dzieci. Treść, 
poziom i upowszechnianie kultury pedagogicznej rodziców.  

 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Czytelnia sygn. 20191 
 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Wypożyczalnia sygn. 
 221228, 223019, 225672, 233595 
 

6. Danilewicz, Wioletta Teresa : Rodzina migracyjna // W: Encyklopedia pedagogiczna 
XXI wieku. T. 5, R-St / [red. prowadzący Encyklopedii Ewa Różycka ; red. nauk. 
Grażyna Dryżałowska [et al.]. - Warszawa : "Żak", 2006. – S. 332-336 
Migracje zagraniczne w Polsce. Rodzina migracyjna - określenia i wybrane typy. 
Uwarunkowania i zróżnicowanie rodzinnych konsekwencji migracji. 



Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Czytelnia sygn. 
242411Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Bibliografia sygn. 242412 

 
7. Danilewicz, Wioletta Teresa : Sytuacja życiowa dzieci w rodzinach migracyjnych. - 

Białystok : Trans Humana, 2006. - 192 s. : il. 
Publikacja złożona z 3 części: teoretycznej, metodologicznej i empirycznej. W części 
pierwszej autorka omawia m.in. historię migracji zagranicznych, ich rodzaje oraz wpływ na 
rodziny. W drugiej - teoretyczne podstawy badania sytuacji dzieci w rodzinach 
rozłączonych. W ostatniej prezentuje wyniki badań rodzin: sytuacja społeczno-
ekonomiczna, emocjonalna, szkolna, konsekwencje migracji.  
Kraków - Biblioteka Główna Uniwersytetu Pedagogicznego 
Kraków - Biblioteka Jagiellońska i Biblioteka Collegium Medicum Uniwersytetu 
Jagiellońskiego 
Kraków - Biblioteka Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii 
Nauk 

 
8. Dylematy współczesnych rodzin / red. nauk. Anna Michalska. - Poznań : 

Wydawnictwo Naukowe UAM, 2005. - 277 s. : wykr. 
Biblioteka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Czytelnia Pedagogiczna 

 
9. Dziecko i rodzina : społeczne powinności opieki i wychowania / pod red. 

Urszuli Grucy-Miąsik. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu 
Rzeszowskiego, 2007. - 213 s., [1] k. tabl.  
Praca zbiorowa na temat opiekuńczo-wychowawczych funkcji rodziny oraz instytucji 
wspierających. Wśród przedstawionych zagadnień znajdują się takie, jak: rodzina 
jako środowisko życia i wychowania, mechanizm przenoszenia zachowań 
dewiacyjnych w rodzinie, wychowanie moralne, młodzież z upośledzeniem 
umysłowym a rodzina, ojcostwo, agresja i przemoc w mediach, terapia przez sztukę, 
placówki socjalizacyjne, dzieci niepełnosprawne intelektualnie w domach dziecka, 
socjoterapia, szkoły dla rodziców.  
Kraków - Biblioteka Główna Uniwersytetu Pedagogicznego 
Kraków - Biblioteka Jagiellońska i Biblioteka Collegium Medicum Uniwersytetu 
Jagiellońskiego 

 
10. Gruca-Miąsik, Urszula : Rodzina toksyczna // W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 

5, R-St / [red. prowadzący Encyklopedii Ewa Różycka ; red. nauk. Grażyna Dryżałowska [et 
al.]. - Warszawa : "Żak", 2006. – S. 351-355 
Rodzina dysfunkcjonalna. Toksyczni rodzice. Maltretowanie. 
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Czytelnia sygn. 242411 
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Bibliografia sygn. 242412 
 

11. Izdebska, Jadwiga : Dom rodzinny postrzegany przez dzieci : w kontekście 
społeczno-kulturowych zróżnicowań współczesnej rodziny. - Białystok : Trans 
Humana, 2006. - 144 s. : il. 
Autorka w części teoretyczno-metodologicznej oraz empirycznej przedstawia badania nad 
domem rodzinnym: definicje, teorie rodziny i dzieciństwa, prawa dziecka i potrzeby ludzkie. 
W badaniach wykorzystuje techniki projekcyjne i wytwory działalności dziecka (rysunek, 
opowiadanie, list do rodziców, wywiad i poezję dziecięcą). Analizuje m.in. relacje rodzinne, 
marzenia dziecięce, dom widziany oczami dziecka.  
Kraków - Biblioteka Główna Uniwersytetu Pedagogicznego 
Kraków - Biblioteka Jagiellońska i Biblioteka Collegium Medicum Uniwersytetu 
Jagiellońskiego 



 
12. Kawula, Stanisław : Kształty rodziny współczesnej : szkice familologiczne. - Wyd. 2. 

- Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2006. - 190 s. : il. 
Biblioteka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Czytelnia Pedagogiczna 
 

13. Kawula, Stanisław : Rodzina ryzyka // W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 
5, R-St / [red. prowadzący Encyklopedii Ewa Różycka ; red. nauk. Grażyna 
Dryżałowska [et al.]. - Warszawa : "Żak", 2006. – S. 346-350 

 
14. Kolankiewicz, Maria : Rodzina adopcyjna // W: Encyklopedia pedagogiczna XXI 

wieku. T. 5, R-St / [red. prowadzący Encyklopedii Ewa Różycka ; red. nauk. 
Grażyna Dryżałowska [et al.]. - Warszawa : "Żak", 2006. - S. 327-330 
Regulacje prawne, specyfika rodziny adopcyjnej, rodzice adopcyjni, tajemnica adopcji. 
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Czytelnia sygn. 242411 
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Bibliografia sygn. 242412 

 
15. Kozak, Stanisław : Patologia eurosieroctwa w Polsce : skutki migracji zarobkowej dla dzieci 

i ich rodzin. -  Warszawa : "Difin", 2010. - 230, [1] s. : il.  
Teoretyczne i praktyczne aspekty nowego nurtu w dziedzinie psychologii w Polsce - 
"psychologia emigracji i migracji". Problemy emigracji i migracji zarobkowej, wpływ 
czynników społecznych, socjologicznych i psychologicznych na zachowania migrantów za 
granicą. Zjawisko eurosieroctwa dzieci jako skutek zaburzeń funkcjonowania rodziny.  
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Czytelnia sygn. 246493 
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Wypożyczalnia sygn. 246494, 
248490, 248491, 248869, 250002-248004 

 
16. Kozdrowicz, Ewa : Rodzina niepełna // W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. 

T. 5, R-St / [red. prowadzący Encyklopedii Ewa Różycka ; red. nauk. Grażyna 
Dryżałowska [et al.]. - Warszawa : "Żak", 2006. – S. 336-346 
Skala zjawiska. Przyczyny powstawania i typologia rodzin niepełnych. Dzieci a rozwód.  
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Czytelnia sygn. 242411 
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Bibliografia sygn. 242412 

 
17. Kwak, Anna : Rodzina w dobie przemian : małżeństwo i kohabitacja. - Warszawa : 

Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2005. - 314, [1] s.  
Spis treści: 1. Rodzina - kryzys czy przemiany. 2. Współczesne tendencje przemian 
rodziny. 3. Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego. 4. Kohabitacja czy 
małżeństwo. 5. Postawy wobec zjawiska kohabitacji. 6. Społeczne i prawne aspekty 
kohabitacji. 
Biblioteka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Czytelnia Pedagogiczna 
 

18. Łuczyński, Andrzej : Dzieci w rodzinach zastępczych i dysfunkcjonalnych / Andrzej 
Łuczyński ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Katedra Pedagogiki 
Rodziny. - Lublin : Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2008. - 245, 
[1] s. ; il. - Bibliogr. s. 231-246 
W części teoretycznej: typologia i funkcje rodziny, rodzina jako środowisko 
wychowawcze, dysfunkcja i patologia środowiska rodzinnego, uwarunkowania 
rozwoju emocjonalnego dziecka w rodzinie, znaczenie potrzeb w życiu i rozwoju 
dziecka, postawy rodzicielskie, sieroctwo społeczne i rodzina zastępcza jako forma 
jego kompensacji. W części empirycznej - omówienie wyników badań własnych 
przeprowadzonych w Zabrzu w l. 2002-2003 w rodzinach zastępczych i 
dysfunkcjonalnych oraz wśród wychowawców klas (szkoła podstawowa i gimnazjum). 



Badano zaspokajanie podstawowych potrzeb dzieci w rodzinie zastępczej w 
porównaniu z dziećmi z rodzin dysfunkcjonalnych oraz wpływ, jaki na zaspokajanie 
tych potrzeb ma środowisko szkolne i koleżeńskie. 
Biblioteka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Czytelnia 
Pedagogiczna 
Biblioteka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach magazyn parter 

 
19. Milczarek, Izabela : Zdrowie reprodukcyjne kobiet : realizacja ustawy o planowaniu 

rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży. 
- Warszawa : Pełnomocnik Rządu ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn. 
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, 2005. - 80 s. : il. 
Lublin - Biblioteka Uniwersytecka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 
JanaPawła II 
Kraków - Biblioteka Jagiellońska i Biblioteka Collegium Medicum Uniwersytetu 
Jagiellońskiego 

 
20. Opozda, Danuta : Integracja rodziny a wiedza o małżeństwie u młodzieży. - 

Lublin : Redakcja Wydawnictw KUL, 2001. - 205, [1] s. : rys., wykr.  
Biblioteka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Czytelnia 
Pedagogiczna 

 
21. Ostrowska, Krystyna : Nie wszystko o wychowaniu. - Warszawa : Centrum 

Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji 
Narodowej, 2000. - 142 s.  
Wychowanie do wartości w szkole, przeciwdziałanie patologii społecznej, tabele 
zachowań agresywno-przemocowych i działań ograniczających agresję. 
Przygotowanie do życia w rodzinie i wychowanie seksualne. Funkcje rodziny jako 
pierwszego środowiska wychowawczego, rola kobiety jako pierwszej 
wychowawczyni, psychologiczne aspekty ojcostwa, zagadnienie empatii, zasady 
integralnego wychowania uwzględniającego płciowość i metody jego diagnozowania, 
problemy zdrowotne, związane z narkomanią, aktywnością seksualną. 
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach czytelnia sygn. 231852  
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach wypożyczalnia sygn. 
231853, 231854 
 

22. Paprzycka, Emilia : Kobiety żyjące w pojedynkę : między wyborem a przymusem. - 
Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2008. - 357, [1] s. : il. - Bibliogr. s. 333-
354. 
Charakterystyka życia kobiet-singielek jako alternatywnej formy życia małżeńsko-
rodzinnego oraz jako zjawisko demograficzno-społeczno-kulturowe. Autorka omawia 
problematykę kobiecości, koncepcję gender oraz socjalizację roli płci (model 
tradycyjny, egalitarny, mieszany). Przedmiotem badań socjologicznych jest kobiecość 
i jej kształtowanie się oraz portret kobiety żyjącej w pojedynkę. 
Biblioteka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Czytelnia 
Pedagogiczna 
 

23. Partnerstwo w rodzinie : istota i uwarunkowania relacji między rodzicami i 
dziećmi / red. Justyna Truskolaska ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła 
II. Wydział Nauk Społecznych. Katedra Psychologii Wychowawczej i Rodziny. 
- Lublin : Wydawnictwo KUL, 2009. - 278 s. : il. 
Materiały z Międzynarodowej Konferencji "Partnerstwo w rodzinie. Istota i 
uwarunkowania relacji między rodzicami i dziećmi", Lublin, 2008 r. 



 
24. Psychologia rodziny : małżeństwo i rodzina wobec współczesnych wyzwań / red. nauk. 

Teresa Rostowska. - Warszawa : "Difin", 2009. - 317 s. : il.  
Najnowsze badania empiryczne i analizy teoretyczne z zakresu życia małżeńskiego i 
rodzinnego w Polsce. Autorzy omawiają przeobrażenia małżeństwa na przełomie XX i XXI 
wieku, związki kohabitacyjne, aktywność zawodową, wpływ bezrobocia na role małżeńskie, 
migracje zarobkowe, zaangażowanie religijne, atrakcyjność i komunikację w związkach 
narzeczeńskich i małżeńskich, psychikę kobiety w okresie menopauzy i realizację jej roli w 
rodzinie, psychologiczną problematykę zamierzonej bezdzietności, psychologię prenatalną, 
więzi rodzinne a empatię, psychospołeczne problemy rodziny z osobą niepełnosprawną, 
rodzinne uwarunkowania agresywnej młodzieży, rodzinę zrekonstruowaną oraz strukturę 
rodziny pochodzenia a inteligencję emocjonalną jednostki. 
Kraków Biblioteka Główna Uniwersytetu Pedagogicznego 

 
25. Rodzice i dzieci w różnych systemach rodzinnych / pod red. nauk. Iwony Janickiej. -  

Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010. - 234 s. : il. - Bibliogr. przy pracach. 
Spis treści: 1. Relacje między rodzicami a dziećmi we współczesnych rodzinach. Tendencje 
w zakresie ewolucji czynników stymulujących więź rodzinną. Studenci o swej więzi 
emocjonalnej z rodzicami w okresie dorastania. Rola ojca w życiu rodziny i dziecka. 
Emigracja zarobkowa rodziców a zaburzenia w funkcjonowaniu dzieci. Mama, tata, 
dziecko? Przemiany ról małżeńskich i rodzicielskich we współczesnych rodzinach. 
Współcześni wychowawcy. Kultura jako przestrzeń relacji rodzice - dzieci. Kontekst 
psychologiczny. 2. Nietradycyjne systemy rodzinne. Struktura rodziny a jakość 
funkcjonowania rodziców i dzieci. Dzieci rodziców kohabitujących. Dziecko przysposobione 
jako stymulator jakości związku małżeńskiego w rodzinie adopcyjnej. Empatia a 
zachowania przywódcze młodzieży z rodzin o zróżnicowanej strukturze. Społeczna ocena 
atrakcyjności kobiet i mężczyzn o różnym statusie rodzicielskim. Rozwód i co dalej? 
Problemy rodzin zrekonstruowanych. Psychospołeczne skutki samotnego rodzicielstwa.  
Biblioteka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Czytelnia Pedagogiczna 

 
26. Rodzina : bezcenny dar i zadanie : praca zbiorowa / pod red. Józefa Stali i Elżbiety 

Osewskiej. - Radom : Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, 2006. - 820 s. : il. - 
Bibliogr. przy rozdz. 
Kompendium wiedzy na temat rodziny w różnych aspektach: teologicznym, filozoficznym, 
antropologicznym, psychologicznym, pedagogicznym, socjologicznym, ekologicznym i 
demograficznym.  
Kraków - Biblioteka Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II 

 
27. Rodzina współczesna / pod red. Marii Ziemskiej. - Wyd. 2. - Warszawa : 

Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2005. - 207 s.  
Publikacja zawiera referaty z X Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego, Katowice,1997 r.  
Biblioteka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Czytelnia Pedagogiczna 

 
28. Ruszkiewicz, Dorota : Życie w pojedynkę : ucieczka od rodziny czy znak naszych czasów? 

-  Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2008. - 302, [1] s. : 
il.  
Zagadnienie samotności człowieka we współczesnej literaturze pedagogicznej : definicja, 
przyczyny, rodzaje, skutki. Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego: małżeństwa 
bezdzietne z wyboru, związki homoseksualne, samotne rodzicielstwo, kohabitacja, 
poligamia. Przemiany rodziny na przełomie XX i XXI wieku, aktywizacja zawodowa kobiet, 
popularyzowanie ruchów feministycznych. Badania socjologiczne na temat percepcji 
małżeństwa i rodziny przez osoby żyjące w pojedynkę (orientacja na małżeństwo, 
prokreacja, oczekiwania od partnera życiowego, życie seksualne, zalety i wady życia w 



pojedynkę). W aneksie zamieszczono kwestionariusze ankiet zastosowanych w badaniach. 
Biblioteka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Czytelnia Pedagogiczna 
 

29. Sikorska, Małgorzata : Nowa matka, nowy ojciec, nowe dziecko : o nowym układzie 
sił w polskich rodzinach. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 
2009. - 343, [1] s. 
Książka odpowiada na pytania: na czym polega zmiana układu sił we 
współczesnych rodzinach. Co nowego jest we wzajemnych relacjach między 
rodzicami a także między rodzicami a dziećmi? Czy zmiana dotyczy tylko wąskiej 
grupy rodzin lepiej sytuowanych, mieszkających w dużych miastach, których 
członkowie są lepiej wykształceni, czy też ten nowy układ staje się wzorcem. 
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach czytelnia sygn. 247767 
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach wypożyczalnia sygn. 247768 

 
30. Socjologia codzienności / pod red. Piotra Sztompki i Małgorzaty Boguni-Borowskiej. 

- Kraków : Wydawnictwo Znak, 2008. - 973, [1] s. - Bibliogr. po tekstach 
Spis treści: Dom i intymność (Czym jest uczucie zwane miłością?. Od rodziny do 
intymności. Być singlem - próba zrozumienia życia singli). Wspólnota i kapitał społeczny 
(Przyjaźń - społeczne spoiwo współczesnego społeczeństwa? Zaufanie strategiczne i 
zaufanie normatywne. Paranoja zbiorowa: nieufność między grupami społecznym.; Sieci 
społeczne, podróże i rozmowy). Ulica i konsumpcja ((Prze)znaczenie pieniądza. Jak nie 
kupować szczęścia. W obronie zakupów. Zakupy, spędzanie czasu wolnego i wojna płci. 
Miłe spotkania przy stole. Postępująca zmiana istoty tego, co społeczne. Życie za kółkiem. 
Codzienne powiewanie flagą ojczyzny). Praca i kariera (Wypaczenie charakteru. Wpływ 
pracy zarobkowej na prywatne życie ludzi w nowym kapitalizmie. Czas społeczeństwa 
przemysłowego i władza. Zegary i bogactwo narodów. Zaufanie i społeczeństwo). Agora i 
komunikacja (Natura skandalu politycznego. Internet i formy związków ludzkich. Humor i 
śmiech w tkance społecznej). Ciało i zdrowie (O emocjach w sporcie i wypoczynku. 
Zdrowie i dobre samopoczucie. Nowa ewangelia zdrowia. Kultura, "rola chorego" i 
konsumpcja zdrowia). Duch i wiara (Globalizacja i religia. Wierzenia, rytuały, instytucje. 
Współczesna religia ludowa, złożony obiekt badań dla socjologów). Emocje i nastroje 
(Konformizm i wstyd. W stronę socjologicznej konceptualizacji problemu lęku. Ludzkie 
reakcje na ryzyko: "to nie ja", "należy obwiniać kogoś innego". Panika moralna versus 
społeczeństwo ryzyka: konsekwencje zmian w sferze niepokojów społecznych. Neuroza 
sukcesu. Szczęście jako osiągnięcie).  
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach czytelnia sygn. 244660 

 
31. Solak, Adam Roman : Problematyka pracy i bezrobocia w kontekście 

funkcjonowania rodziny. - Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły 
Pedagogicznej TWP, 2010. - 98 s.  
Biblioteka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Czytelnia Pedagogiczna 

 
32. Szafraniec, Krystyna : Młodzi 2011 / [aut. Krystyna Szafraniec ; red. nauk. Michał 

Boni]. - Warszawa : Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, 2011. - 425 s. : il.  
Raport ukazujący zmiany społeczne z perspektywy pokoleniowej. Charakterystyka młodego 
pokolenia:  aspiracje, dążenia życiowe, demografia, edukacja, rynek pracy, rodzina, 
konsumpcja, czas wolny, obecność w publicznej sferze życia, zdrowie, zachowania 
ryzykowne. Polityka państwa wobec młodzieży.  
Biblioteka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Czytelnia Pedagogiczna 

 
 



33. Szlendak, Tomasz : Socjologia rodziny : ewolucja, historia, zróżnicowanie. -  
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011. - 541, [1] s. : il.  
Wykład na temat życia rodzinnego i jego różnorodnych form, prezentujący teorie i 
podejścia, od perspektywy ewolucyjnej zaczynając, przez informacje z zakresu antropologii 
i historii społecznej, a na współczesnych badaniach socjologicznych kończąc. Omówiono: 
ewolucyjne ramy rodziny, czym jest rodzina i jak powstaje, procesy wewnątrzrodzinne 
(m.in. socjalizacja, reprodukcja struktury społecznej w rodzinie, konflikty, rozwód), historię 
rodziny w kulturze zachodniej (od prehistorii do lat 50. 20 w.), rodzinę współczesną (w tym 
macierzyństwo i ojcostwo, alternatywne modele rodziny i in.).  
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach czytelnia sygn. 248371 
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach wypożyczalnia sygn. 248372, 
251825 

 
34. Tomalski, Przemysław : Nietypowe rodziny : o parach lesbijek i gejów oraz ich 

dzieciach z perspektywy teorii przywiązania. - Warszawa : Wydawnictwa 
Uniwersytetu Warszawskiego, 2007. - 149 s.  
W pracy przedstawiono historię i metodologię badań nad związkami lesbijek i gejów oraz 
tezy teorii Bowlby'ego, a także opis teorii przywiązania. Autor analizuje badania na temat 
więzi emocjonalnej dziecko-opiekun, więzi osób dorosłych, w tym, w związkach gejów i 
lesbijek. Na uwagę zasługuje przegląd badań na temat rozwoju emocjonalnego, 
społecznego i psychoseksualnego dzieci osób o orientacji homoseksualnej. Książka 
zawiera także zagadnienia dotyczące adopcji przez osoby o orientacji homoseksualnej.  
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach czytelnia sygn. 247365 

 
35. Turos, Lucjan : Wychowawcze i kulturotwórcze funkcje rodziny. - Warszawa : 

Wszechnica Polska, Szkoła Wyższa TWP [Towarzystwa Wiedzy Powszechnej], 
2004. - 230 s.  
Kraków Biblioteka Jagiellońska 
Warszawa Biblioteka Uniwersytecka 

 
36. Wartości w rodzinie : ciągłość i zmiana / red. nauk. Wojciech Muszyński. - Toruń : 

Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010. - 466 s. : il.  
System wartości w rodzinie. Modele małżeństwa. Znaczenie rodziny w okresie przemian 
społecznych i w sytuacjach kryzysowych (kryzys wartości, rozwód, choroba dziecka, status 
społeczno-ekonomiczny, konflikty rodzinne). Znaczenie dziecka w rodzinie pełnej, 
niepełnej, zastępczej. Rezygnacji z posiadania dzieci we współczesnej rodzinie.  
Biblioteka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Czytelnia Pedagogiczna 

 
37. Wartość i dobro rodziny / red. Jarosław Jęczeń, Marian Zdzisław Stepulak ; [Instytut 

Nauki o Rodzinie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II]. - Lublin : 
Wydawnictwo KUL, 2011. - 599 s.  
Kraków Biblioteka Główna Uniwersytetu Pedagogicznego 
Kraków Biblioteka Krakowskiej Akademii 

 
38. Winiarski, Mikołaj : Rodzina - podstawowe funkcje // W: Encyklopedia 

pedagogiczna XXI wieku. T. 5, R-St / [red. prowadzący Encyklopedii Ewa Różycka ; 
red. nauk. Grażyna Dryżałowska [et al.]. - Warszawa : "Żak", 2006. - S. 321-326 
Funkcja prokreacyjna, seksualna, opiekuńcza, socjalna, materialno-ekonomiczna, 
wychowawcza, socjalizacyjna, kulturalna.   
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach czytelnia sygn. 242411 
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach bibliografia sygn. 242412 

 



39. Współczesna rodzina polska - jej wymiar aksjologiczny i funkcjonowanie / pod red. 
Henryka Cudaka, Heleny Marzec ; Akademia Świętokrzyska w Kielcach im. Jana 
Kochanowskiego. Filia w Piotrkowie Trybunalskim. - Piotrków Trybunalski : 
Naukowe Wydaw. Piotrkowskie, 2001. - 526 s.  
Materiały V Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowego nt. "Współczesna rodzina polska i 
jej funkcjonowanie", Piotrków Trybunalski, 14-15 maja 2001 roku. 
Biblioteka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Czytelnia Pedagogiczna 
Biblioteka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach magazyn parter 

 
40. Współczesne rodziny polskie - ich stan i kierunek przemian : praca zbiorowa / pod 

red. nauk. Zbigniewa Tyszki. - Wyd. 2. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 
2004. - 416 s. : rys., wykr.  
Procesy wewnątrzrodzinne a funkcjonowanie członków rodziny. Socjalizacja 
wewnątrzrodzinna i relacji międzypokoleniowe. Problemy społeczne rodzin w okresie 
transformacji.  
Biblioteka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Czytelnia Pedagogiczna 
Biblioteka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach magazyn parter 

 
 


