Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
w Kielcach

Dziadkowie i wnukowie –
relacje interpersonalne
zestawienie bibliograficzne w wyborze

Wybór i opracowanie
Bożena Lewandowska

Kielce 2010

2
Wydawnictwa zwarte
1. Bertolini, Fausto : Zakochani dziadkowie : urwisowate wnuki /
Fausto Bertolini ; [tł. Adam Sikora]. – Poznań : Księgarnia Świętego
Wojciecha, cop. 2006. – 243, [3] s.
Biblioteka Główna Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
2. Dziadkowie, rodzice, dzieci : zaburzenia transmisji międzypokoleniowej / pod red. Krzysztofa Gąsiora, Elżbiety Lisowskiej, Sławomira Cudaka ; [Akademia Świętokrzyska. Zakład Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji].
Kielce : [Zakład Poligraficzny KALIGRAF], 2007. – 393 s.
Czytelnia Pedagogiczna Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
3. Olubiński, Andrzej : Konflikty rodzice-dzieci – dramat czy szansa
? : wzory i wzorce / Andrzej Olubiński. – Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1994
[4], 141 s.
Sygn. 216003 Czytelnia
Sygn. 216004 Wypożyczalnia
4. Ryś, Maria : Konflikty w rodzinie : niszczą czy budują? / Maria
Ryś. – Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy PsychologicznoPedagogicznej MEN, 1998. – 116 s. – Bibliogr. s.85-116
Sygn. 231839 Czytelnia
Sygn. 232168-232169, 218404, 216977 Wypożyczalnia
5. Smolińska, Barbara : Szczęśliwe dzieciństwo, dojrzałe rodzicielstwo : drogi proste i bezdroża . – Warszawa : Jacek Santorski & Co
Agencja Wydawnicza, 2006. – 463, [1] s.
[M.in. babcie i dziadkowie]
Czytelnia Pedagogiczna Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
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6. Wojciechowska, Mariola : Wartości młodszego i starszego pokolenia Polaków w okresie transformacji ustrojowej / Mariola Wojciechowska. – Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu HumanistycznoPrzyrodniczego Jana Kochanowskiego, 2008. – 331, [1] s.
Sygn. 244833 Wypożyczalnia
Wydawnictwa ciągłe
7. Augustyniak-Kopka, J. : Kryzys konfliktu pokoleń? / J. Augustyniak-Kopka
// „Nowa Szkoła”. – 1991, nr 6, s.366-369
8. Brzezińska, Anna : Dziadkowie dobrzy na wszystko / Anna Brzezińska, Karolina Appelt // „Charaktery”. – 2006, nr 1, s. 31-33
[Rola babci i dziadka w wychowaniu wnuków]
9. Coleridge, Nicholas : Dziadek na Florydzie, babcia u kosmetyczki : rodzina do góry nogami / Nicholas Coleridge // „Forum”. – 2002,
nr 37, s. 34-35
[Nowocześni dziadkowie]
10. Jastrzębski, Jerzy : Teraźniejszość starszego pokolenia jako
problem młodzieży / Jerzy Jastrzębski // „Teraźniejszość, Człowiek,
Edukacja”. – 2000, numer specjalny, s. 19-28 brak w PBW
11. Kowalczyk, Danuta : Opieka nad wnukami jako forma aktywności rodzinnej generacji III wieku / Danuta Kowalczyk // „Edukacja
Dorosłych (Radom)”. – 2001, nr 3, s. 41-48
[Relacje wnuków z dziadkami i babciami]
12. Małecka, Barbara : Dziadkowie w rodzinie / Barbara Małecka //
„Edukacja i Dialog”. – 1997, nr 10, s. 14-16
[Stosunki między dziadkami a wnukami. Wzmacnianie więzi między
pokoleniami]

4
13. Małecka, Barbara Zuzanna : Wspieranie rodziny przez osoby
starsze / Barbara Zuzanna Małecka // „Zeszyty Naukowe / Wyższa
Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi”. – 2002, nr 7, s. 6374
[Wspieranie rodziny poprzez pełnienie roli babci/dziadka]
14. Moorhead, Joanna : Babcie na kontrakcie / Joanna Moorhead //
„Forum”. – 2007, nr 39, s. 36-38
[Różne aspekty opieki babć i dziadków nad wnukami. Pomysł
wprowadzenia umowy, pomiędzy dziadkami a ich dziećmi,
dotyczącej opieki nad wnukami]
15. Parnicka, Urszula : Wnuki potrzebują dziadków / Urszula Parnicka // „Wychowawca”. – 2008, nr 1, s. 22-24
[Aktywne spędzanie czasu wolnego dziadków z wnukami]
16. Pepol, Lidia : Olsztyńscy uczniowie o swoich dziadkach / Lidia
Pepol // „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”. – 2005, nr 9, s. 5253
[Na podstawie badań, których celem było określenie roli, jaką
w życiu uczniów olsztyńskich szkół podstawowych odgrywają
dziadkowie i ustalenie, w jaki sposób kontakt z nimi wpływa na
zrozumienie przez młodzież potrzeb ludzi starszych]
17. Pielkowa, Józefa Anna : Nowe podejście do starszego pokolenia / Józefa Anna Pielkowa // „Małżeństwo i Rodzina”. – 2004, nr 3,
s. [8]-12
[Charakterystyka starości oraz stosunku współczesnej rodziny
polskiej do seniorów]
18. Stelmach, Monika : Babcia z ogłoszenia / Monika Stelmach //
„Polityka”. – 2007, nr 34, s. 78-[79]
[Potrzeba relacji wnuków z dziadkami]

5
19. Pietkiewicz, Barbara : Babcia anioł, dziadek stróż / Barbara
Pietkiewicz // „Polityka”. – 2002, nr 3, s. 3-8
[Współczesna babcia, współczesny dziadek]
20. Pietkiewicz, Barbara : Saga dla wnuka / Barbara Pietkiewicz //
„Polityka”. – 2004, nr 4, s. 74-[77]
[Relacje wnuków z dziadkami]
21. Skrzypniak, Ryszard : Transmisja międzypokoleniowa wartości
wychowawczych w rodzinie / Ryszard Skrzypniak // „Roczniki Socjologii Rodziny”. – T. 13 (2001), s. [149]-160
[Omówienie badań]
22. Szafraniec, Krystyna : Z perspektywy socjologicznej – nie ma
konfliktu pokoleń / Krystyna Szafraniec // „Teraźniejszość, Człowiek,
Edukacja”. – 2000, numer specjalny, s. 29-47. – Bibliogr.
[Relacje między pokoleniem ludzi urodzonych w latach 50-tych a ich
dziećmi]
23. Szukalski, Piotr : Demograficzne przemiany rodziny – wyzwania
dla współczesnych społeczeństw / Piotr Szukalski // „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”. – 2004, z. 4, s. [169]-186
[Prezentacja najważniejszych wymiarów demograficznych
przemian rodziny (aspekt demograficzno-instytucjonalny rodziny,
wielopokoleniowość, bezdzietność i małodzietność, rozwody,
kohabitacja i urodzenia pozamałżeńskie)]
24. Szukalski, Piotr : Redukcja umieralności a wielopokoleniowość
polskich rodzin / Piotr Szukalski // „Roczniki Socjologii Rodziny”. – T.
17 (2006), s. [161]-185
[Konsekwencje reducji umieralności w postaci wzrostu częstości
wielopokoleniowości w rodzinach polskich]
25.
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26. Szukalski, Piotr : Wewnątrzrodzinne przepływy międzypokoleniowe jako kategoria analityczna : przegląd badań prowadzonych w
krajach rozwiniętych / Piotr Szukalski // „Polityka Społeczna”. – 2002,
nr 8, s. 16-20
[Analiza dokonana przez ekonomistów i badaczy zagadnień polityki
społecznej]
27. Śliwerski, Bogusław : „Trzecia siła” edukacyjnych rewolucji / Bogusław Śliwerski // „Edukacja i Dialog”. – 1992, nr 6, s. 27-30
[Rola dziadków i babć w edukacji dzieci – partnerskie interakcje,
autentyzm przyjaźni, równości i dialogu]
28. Węgrzyn, Katarzyna : Praktyki religijne w rodzinnym przekazie
międzypokoleniowym / Katarzyna Węgrzyn // „Paedagogia Christiana”. – 1999, nr 3, s. 159-180 brak w PBW
[Wyniki badań socjologicznych. Dziadkowie, rodzice, dzieci]
Węgrzyn, Katarzyna : Rodzina podstawowym terenem socjalizacji /
Katarzyna Węgrzyn // „Paedagogia Christiana”. – 1998, nr 2, s. 174187 brak w PBW
[Wychowanie w rodzinie wielopokoleniowej. Socjalizacja religijna]
Wrzesień, Witold : Rodzina jako sposób bycia dwóch pokoleń w
świecie życia codziennego / Witold Wrzesień // „Roczniki Socjologii
Rodziny”. – T. 13 (2001), s. [71]-80
29. Tyszkowa, Maria : Społeczne role dziadków i babć w rodzinie /
Maria Tyszkowa
// „Problemy Rodziny”. – 1991, nr 1, s. 11-20
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30. Zawadzka, Anna : Moje zainteresowania badawcze ludźmi starszymi / Anna Zawadzka // „Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi”. – 2000, nr 7, s. 29-33
[Badania dotyczące związku między wspólnym z rodziną
zamieszkiwaniem babci i/lub dziadka a wypoczynkiem ucznia
trzeciej klasy]
31. Zawadzka, Anna : Oddziaływanie dziadków na wypoczynek
wnuków / Anna Zawadzka // „Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Pedagogiczne”. – 1999, nr 131, s. [5]-[172]
Sygn. 226862 Wypożyczalnia
32. Zawadzka, Anna : Rozmowy dziadków z wnukami jako forma
wypoczynku / Anna Zawadzka
// „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”. – 1998, nr 10, s. (11)-(14)
33. Zawadzka, Anna : Wypoczynek fizyczny seniorów wspólnie zamieszkałych z rodziną / Anna Zawadzka // „Kultura i Edukacja”. –
2000, nr 1/2, s. 132-137

