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Wydawnictwa zwarte
1. Barłóg, Krystyna : Efekty procesu integracji dzieci pełnosprawnych 

oraz z mózgowym porażeniem dziecięcym w młodszym wieku szkol-
nym / Krystyna Barłóg. – Rzeszów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pe-
dagogicznej, 2001. – 320 s. – Bibliogr. 
[Uspołecznienie, empatia, motywacja do nauki, samoocena dzieci 
w wieku wczesnoszkolnym. Pedagogiczne, społeczne i medyczne 
problemy mózgowego porażenia dziecięcego. Integracja dzieci niepeł-
nosprawnych w procesie edukacyjnym. Efekty integracji edukacyjnej 
w wymiarze interpersonalnym na podstawie badań: charakter kon-
taktów, postawy nauczycieli, współpraca rodziców ze szkołą. Efekty 
szkolnej integracji w wymiarze intrapersonalnym: empatia, poziom 
samooceny, motywacja do nauki i sukcesy, poziom uspołecznienia, 
akceptacja niepełnosprawnych] 
Sygn. 232746 Czytelnia
Sygn. 232747 Wypożyczalnia

2. Borowski, Ryszard : Środowisko społeczne osób niepełnosprawnych / 
Ryszard Borowski. – Płock : „NOVUM”, 2003. – 303 s.
[Pojęcie opieki, wychowania i rewalidacji. Szkolnictwo specjalne 
w systemie wychowania osób niepełnosprawnych. Rodzina w uspraw-
nianiu dziecka niepełnosprawnego. Szkoła w procesie usprawniania 
dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Społeczne możliwości rozwoju 
osób niepełnosprawnych. Niepełnosprawność narządu słuchu. Nie-
pełnosprawność narządu wzroku. Niepełnosprawność narządu ruchu. 
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Upośledzenie umysłowe. Choroby przewlekłe. Integracja społeczna – 
zadaniem dla pedagogiki rewalidacyjnej]
Sygn. 238527 Czytelnia

3. Dziecko niepełnosprawne w rodzinie : praca zbiorowa / pod red. Ireny 
Obuchowskiej. – Wyd. 5. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Peda-
gogiczne, 2008. – 587, [1] s. 
Sygn. 244771, 244772, 246482 Wypożyczalnia
Sygn. 244084 Wypożyczalnia [wydanie z 2005 r.]
Sygn. 227103, 210104 Wypożyczalnia [wydanie z 1999 r.] 
Sygn. 210378, 210379, 210868 Wypożyczalnia [wydanie z 1991 r.]

4. Dziecko w świecie współdziałania. Cz. 1, Poszukiwanie podstaw sa-
morządności, współdziałania, demokracji / pod red. Bronisławy Dyma-
ry. – Kraków : „Impuls”, 2001. – 311 s. 
Sygn. 231628 Czytelnia 
Sygn. 231629, 231629 Wypożyczalnia

5. Dziecko w świecie współdziałania. Cz. 2, W stronę praktyki edukacyj-
nej / pod red. Bronisławy Dymary. – Kraków : „Impuls”, 2001. – 297, [1] 
s. 
Sygn. 231631 Czytelnia
Sygn. 231632, 231633 Wypożyczalnia

6. Kirenko, Janusz : Oblicza niepełnosprawności / Janusz Kirenko. – Lu-
blin : WA [Wydawnictwo Akademickie] Wyższej Szkoły Społeczno-
-Przyrodniczej im. Wincentego Pola, 2006. – 151, [1] s. – Bibliogr.
[Wybrane problemy funkcjonowania osób z niepełnosprawnością: izo-
lacja społeczna, samotność w niepełnosprawności, ekspresja osobo-
wości przez twórczość, seksualność, aktywność zawodowa] 

7. Klinkosz, Waldemar : Sukces akademicki studentów niewidomych 
i słabo widzących a ich osobowość / Waldemar Klinkosz. – Lublin : To-
warzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2003. – 
224 s.

8. Kosińska, Ewa : Jak nadać życiu sens? : spotkania integracyjne dzieci 
i młodzieży / Ewa Kosińska, Danuta Łagan. – Kraków : „Rubikon”, 
1999. – 133 s.
Sygn. 227437 Wypożyczalnia
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9. Maciarz, Aleksandra : Dziecko przewlekle chore w roli ucznia / Alek-
sandra Maciarz. – Kraków : „Impuls”, 1998. – 23, [1] s.
[Zawiera m.in. jak rozpoznawać i wspomagać stosunki koleżeńskie 
dzieci przewlekle chorych] 
Sygn. 226005 Czytelnia 
Sygn. 226006 Wypożyczalnia

10. Maciarz, Aleksandra : Pedagogika lecznicza i jej przemiany : wybra-
ne problemy / Aleksandra Maciarz. – Warszawa : „Żak”, 2001. – 103, 
[1] s. – Bibliogr. 
[Zawiera m.in. psychospołeczne problemy dzieci i młodzieży niepeł-
nosprawnej ruchowo]
Sygn. 231981 Czytelnia 
Sygn. 231982, 231983 Wypożyczalnia 

11. Maciarz, Aleksandra : Psychoemocjonalne i wychowawcze problemy 
dzieci przewlekle chorych / Aleksandra Maciarz. – Kraków : „Impuls”, 
1998. – 62, [2] s. – Bibliogr. s.59-[63] 
[Zawiera m.in. społeczne przystosowanie dzieci przewlekle chorych 
w środowisku szkoły. Chore dziecko w grupie rówieśniczej]
Sygn. 226004 Czytelnia
Sygn. 226100, 231613 Wypożyczalnia

12. Maciarz, Aleksandra : Z teorii i badań społecznej integracji dzieci niepeł-
nosprawnych / Aleksandra Maciarz. – Kraków : „Impuls”, 1999. – 137 s. 
[Cele, koncepcje, formy, uwarunkowania, bariery i istota społecznej 
integracji. Stosunki emocjonalne i społeczne dzieci zdrowych z nie-
pełnosprawnymi na podstawie badań] 
Sygn. 227330 Czytelnia 
Sygn. 227307, 227308, 229213 Wypożyczalnia

13. Młynarska, Małgorzata : Psychostymulacyjna metoda kształtowania 
i rozwoju mowy oraz myślenia / Małgorzata Młynarska. – Warszawa : 
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2000. – XV, 430 s. 

14. Nowicka, Agnieszka : Psychospołeczna integracja dzieci przewlekle 
chorych w szkole podstawowej / Agnieszka Nowicka. – Kraków : „Im-
puls”, 2001. – 223 s.
Sygn. 231614 Czytelnia
Sygn. 231615, 234359-234361 Wypożyczalnia



6

15. Otrębski, Wojciech : Szansa na społeczną akceptację : wybrane uwa-
runkowania rodzinne poziomu adekwatności osobowej młodzieży 
z upośledzeniem umysłowym / Wojciech Otrębski. – Lublin : Redak-
cja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1997. – 188, 
[1] s. 

16. Osoba z upośledzeniem umysłowym w realiach współczesnego świa-
ta / red. Maria Chodkowska. – Kraków : „Impuls”, 2011. – 286 s. 
[Teoretyczne założenia wspierania rozwoju osób z upośledzeniem 
umysłowym. Osobowościowe i rodzinne konteksty upośledzenia 
umysłowego. Edukacja i rehabilitacja osób z upośledzeniem umysło-
wym. Osoba upośledzona umysłowo w percepcji i kontaktach spo-
łecznych] 

17. Pedagogika specjalna – uwarunkowania i tendencje rozwoju : mate-
riały z konferencji naukowej zorganizowanej w 65. rocznicę działalno-
ści Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej w Warszawie / pod red. 
Jana Pańczyka. – Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej 
im. Marii Grzegorzewskiej, 1989. – 434 s.
[Poziom przystosowania społeczno-emocjonalnego a wybrane 
aspekty rozwoju dzieci upośledzonych w stopniu lekkim. Badania 
nad przystosowaniem się dzieci upośledzonych umysłowo do życia 
w zespole] 
Sygn. 216525 Czytelnia

18. Pilecka, Władysława : Jak wspomagać psychospołeczny rozwój dzie-
ci niepełnosprawnych somatycznie / Władysława Pilecka, Piotr Maje-
wicz, Antoni Zawadzki Majewicz, Piotr [współaut.] Zawadzki, Antoni 
[współaut.]. – Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne, 1999. – 203 s. – 
Bibliogr. 
Sygn. 229803 Czytelnia
Sygn. 229804 Wypożyczalnia

19. Psychologia zdolności : współczesne kierunki badań / red. nauk. An-
drzej E. Sękowski. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 
2004. – 200, [2] s. – Bibliogr. przy pracach 
Sygn. 238008 Czytelnia
Sygn. 249211-249212 Wypożyczalnia
[Kompendium wiedzy na temat kształcenia i stymulowania rozwoju 
osób zdolnych. Przedstawienie: zależności między inteligencją, zdol-
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nościami a osobowością; psychologicznych uwarunkowań osiągnięć 
szkolnych; eksperymentalnych badań wyobraźni twórczej; procesu 
identyfikacji i diagnozowania zdolności uczniów (również uczniów 
niepełnosprawnych); społecznego funkcjonowania osób wybitnie 
zdolnych w dzieciństwie i życiu dorosłym] 

20. Stelter, Żaneta : Dorastanie osób z niepełnosprawnością intelektual-
ną / Żaneta Stetler. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 
2009. – 159, [1] s. – - Bibliogr. 
[Podstawowe problemy związane z ograniczoną sprawnością intelek-
tualną młodzieży. Porównanie procesu dorastania osób upośledzo-
nych umysłowo i ich zdrowych rówieśników (charakterystyka okresu 
adolescencji, problemy dorastania, potrzeby społeczne i emocjonal-
ne, samoocena). Wpływ środowiska społecznego (społeczeństwo, 
rodzina, szkoła) na młodzież z ograniczoną sprawnością intelektu-
alną oraz kształtowanie się jej tożsamości i seksualności, a także 
problemy jakich doświadcza (agresja, autoagresja, depresja). Propo-
zycje zasad postępowania wobec młodzieży niepełnosprawnej inte-
lektualnie] 



Wydawnictwa ciągłe
21. Arusztowicz, Barbara : Akceptacja dziecka z dysfunkcją narządu ru-

chu przez samego siebie i przez najbliższe otoczenie / Barbara 
Arusztowicz // „Szkoła Specjalna”. – 1995, nr 3, s. 131-140. – Bi-
bliogr. 
[Osobowość dziecka niepełnosprawnego] 

22. Arusztowicz, Barbara : Różne aspekty ujmowania siebie u młodzieży 
z dysfunkcją narządu ruchu / Barbara Arusztowicz, Ryszard Pacak // 
„Szkoła Specjalna”. – 1991, nr 1, s. 17-31 
[Autoocena osobowości młodzieży niepełnosprawnej] 

23. Baran, Zbigniew Augustyn : Integracja społeczna dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnej w przedszkolu, szkole i na uczelni w aspekcie on-
tologicznym i etycznym / Zbigniew Augustyn Baran // „Roczniki Peda-
gogiki Specjalnej”. – T. 7 (1996), s. [11]-16 
[Filozoficzna refleksja nad osobowością człowieka niepełnosprawne-
go i nad możliwościami jej rozwoju w procesie edukacji przedszkol-
nej, szkolnej i akademickiej] 

24. Deer, Aleksander van : Wybrane aspekty psychologii osób niepełno-
sprawnych : rozwój osobowości dziecka niepełnosprawnego umysło-
wo – jego wychowywanie i nauczanie / Aleksander van Deer // 
„Wspólne Tematy”. – 2000, nr 11-12, s. 40-43, 46-48. – Bibliogr. 
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25. Kostrzewski, Janusz : Cechy osobowości 8-15 letnich dzieci z zespo-
łem Downa / Janusz Kostrzewski // „Roczniki Pedagogiki Specjal-
nej”. – T. 12/13 (2002), s. 235-252 
[Omówienie badań, których celem było wykazanie ewentualnych róż-
nic w stereotypie spostrzegania cech osobowości dzieci z zespołem 
Downa, w porównaniu z percepcją cech osobowości dzieci niepełno-
sprawnych umysłowo bez tego zespołu] 

26. Krzepińska, Ewa : Osiągnąć choćby bardzo mało / Ewa Krzepińska // 
„Edukacja i Dialog”. – 1991, nr 2, s. 24-27 
[Praca w przedszkolnej grupie integracyjnej dzieci zdrowych i niepeł-
nosprawnych] 

27. Kubiak, Danuta : Ja, ty, ona, my – czyli o problemach wspólnego ży-
cia : program zajęć z biblioterapii dla młodzieży z niepełnosprawno-
ścią intelektualną w stopniu lekkim / Danuta Kubiak // „Biblioterapeu-
ta”. – 2009, nr 2, s. 12-27 
[Program zajęć skierowany jest do wychowanków internatu, zakłada 
ukazanie różnych problemów, z którymi uczestnicy zajęć spotykają 
się w codziennym wspólnym życiu. Zadaniem programu jest pomóc 
uczestnikom zajęć we właściwym funkcjonowaniu w grupie] 

28. Lech, Anna : Terapia plastyką / Anna Lech // „Nowe w Szkole”. – 
2004, [nr] 4, s. 11-13 
[Zajęcia plastyczne jako forma pracy pozalekcyjnej sprzyjająca 
wszechstronnemu rozwojowi osobowości dzieci niepełnosprawnych] 

29. Olszak, Alicja : Poziom przystosowania społecznego uczniów niepeł-
nosprawnych umysłowo w stopniu lekkim kończących szkołę podsta-
wową / Alicja Olszak // „Scholasticus”. – 1994, nr 3/4, s. 29-36. – Bi-
bliogr.

30. Paczkowska, Regina : O dzieciach „innych’” / Regina Paczkowska // 
„Wychowanie w Przedszkolu”. – 1993, nr 1, s. 38-40 
[Dziecko niepełnosprawne w grupie przedszkolnej] 

31. Paruszewska, Iwona : Kształtowanie typów osobowości dzieci w wie-
ku przedszkolnym / Iwona Paruszewska // „Edukacja i Dialog”. – 
2005, nr 1, s. 48-55 
[Przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole] 
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32. Sadowska, Ludwika : Dziecko niepełnosprawne w rodzinie / Ludwika 
Sadowska // „Kultura i Edukacja”. – 1993, nr 2, s. 154-157 
[Relacja z konferencji naukowej pt. „Dziecko niepełnosprawne w ro-
dzinie. Socjalizacja i rehabilitacja a możliwość autorealizacji oraz 
społecznego funkcjonowania”, Lublin, 4-6 marca 1993 r.] 

33. Skowrońska, Dorota : Wrażliwość moralna upośledzonych umysłowo 
w stopniu lekkim i jej związek z inteligencją / Dorota Skowrońska // 
„Roczniki Pedagogiki Specjalnej”. – T. 6 (1995), s. 157-162 
[Poznawanie różnych cech osobowości – omówienie badań] 

34. Skowroński, Bartłomiej : Cechy osobowości chłopców z zespołem 
Downa w wieku 12-14 lat, ich rówieśników niepełnosprawnych umy-
słowo bez zespołu Downa oraz o prawidłowym rozwoju umysłowym / 
Bartłomiej Skowroński //„Szkoła Specjalna”. – 2004, nr 2, s. 88-101 
[Sprawozdanie z badań obalających stereotyp dziecka z zespołem 
Downa. Różnice między chłopcami z zespołem Downa i ich rówieśni-
kami niepełnosprawnymi umysłowo oraz pełnosprawnymi umysłowo. 
Przegląd literatury. Metody badań] 

35. Szymanowska, Joanna : Dziecko chore i niepełnosprawne w szkole / 
Joanna Szymanowska // „Edukacja”. – 2009, nr 2, s. 38-49 
[Sytuacja życiowa i szkolna dzieci niepełnosprawnych i z chorobami 
przewlekłymi na podstawie badań przeprowadzonych na grupie 87 
dzieci w wieku od 7 do 16 roku życia, zamieszkujących w środowisku 
wiejskim i miejskim na terenie powiatu sokólskiego w woj. podlaskim] 

36. Zasępa, Ewa : Cechy osobowości dzieci pełnosprawnych, a ich po-
stawy społeczne wobec niepełnosprawnych rówieśników / Ewa Zasę-
pa // „Szkoła Specjalna”. – 2000, nr 4, s. 173-179. – Bibliogr. 
[Omówienie badań]


