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Wstęp
Materiał wybrano w oparciu o następujące bazy danych: katalogi i kar-

toteki Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej, Przewodnik Bibliograficzny 
i Bibliografię Zawartości Czasopism, katalog i bazę bibliograficzną artyku-
łów z czasopism Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej. Materiał nie jest 
zweryfikowany z autopsji. Przy wyborze kierowano się tytułem, hasłem 
przedmiotowym i adnotacją. Pozycje zwarte dostępne w PBW oznaczono 
sygnaturami.



Rola szkoły i nauczyciela  
w kształtowaniu kultury  
(odpowiedzialności korzystania z mediów).  
Pedagogiczne aspekty korzystania z mediów

Wydawnictwa zwarte

1. Bednarek, Józef : Multimedia w kształceniu / Adam Bednarek. – War-
szawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006. – 412 s. – Bibliogr.
Sygn. 242042 Czytelnia
Sygn. 242153, 242154 Wypożyczalnia

2. Bogaj, Andrzej : Infrastruktura medialna szkół / Andrzej Bogaj, Stefan 
M. Kwiatkowski, Grażyna Młynarczyk. – Warszawa : Instytut Badań 
Edukacyjnych, 2000. – 79 s., [81] s. tabl. : il. kolor. – Bibliogr.
Sygn. 233885 Czytelnia
Sygn. 233886 Wypożyczalnia

3. Dzieci a mass media : materiały z ogólnopolskiego seminarium, Zielo-
na Góra, 22-23 października 1998 r. / [red. Jadwiga Chruścińska, Ewa 
Kubisz] ; Centrum Ustawicznego Kształcenia Bibliotekarzy. – Warsza-
wa : Centrum Ustawicznego Kształcenia Bibliotekarzy, 1999. – 101, [1] 
s., [2] s. fot. : wykr. (w tym kolor.)
Sygn. 235804 Czytelnia
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4. Flemming, Irene : Zabawa gazetami czyli rozwijanie kompetencji me-
dialnej dzieci i młodzieży / Irene Flemming. – Kielce : Jedność, 2002. – 
96 s. 

5. Gajda, Janusz (1933- ) : Media w edukacji / Janusz Gajda ; [Wyższa 
Szkoła Pedagogiczna ZNP]. – Kraków : „Impuls”, 2005. – 218 s.
Sygn. 242539 Wypożyczalnia

6. Lepa, Adam : Funkcja logosfery w wychowaniu do mediów / Adam Lepa. – 
Łódź : Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, 2006. – 262 s. – Bibliogr.

7. Media a edukacja : II Międzynarodowa Konferencja, [Poznań 18-21 
kwietnia 1998 r. / red. nauk. Wacław Strykowski] ; Uniwersytet im. Ada-
ma Mickiewicza w Poznaniu. Zakład Technologii Kształcenia. – Po-
znań : „eMPi2”, 1998. – 650 s. 
Sygn. 226140 Czytelnia

8. Media a edukacja w dobie integracji : IV międzynarodowa konferencja, 
Poznań 20-23 kwietnia 2002 : program i tezy / Uniwersytet im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Studiów Edukacyjnych. Zakład 
Technologii Kształcenia. – Poznań : „eMPi2”, 2002. – 135 s.
Sygn. 233613 Czytelnia

9. Osmańska-Furmanek Wielisława, Furmanek Marek : Pedagogika me-
diów // W : Pedagogika. T. 3, Subdyscypliny wiedzy pedagogicznej / 
red. Bogusław Śliwerski . – Gdańsk. – 2006. – S. 295-312
Sygn. 241676 Czytelnia
Sygn. 242098, 243006 Wypożyczalnia

10. Pachociński, Ryszard: Technologia informatyczna w edukacji // W: 
Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku / T. 6, Su-U / red. wydawnic-
twa Marek Śnieciński ; red. prowadzący Ewa Różycka. – Warszawa : 
„Żak”, 2007. – S. 524-532
Sygn. 244095 Czytelnia
Sygn. 244096 Bibliografia

11. Pedagogiczne drogowskazy / pod red. Barbary Juraś-Krawczyk i Bo-
gusława Śliwerskiego ; Katedra Teorii Wychowania Uniwersytetu 
Łódzkiego. – Kraków : „Impuls”, 2000. – 210 s. – Bibliogr. przy rozdz.
Sygn. 229602 Czytelnia
Sygn. 229603 Wypożyczalnia



6

12. Pedagogika @ środki informatyczne i media / pod red. Macieja Tana-
sia ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie. – Warszawa : 
Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP. – Kraków : „Impuls”, 2004. – 
212, [4] s. 
Sygn. 238873 Czytelnia
Sygn. 239092, 239093 Wypożyczalnia

13. Strykowski, Wacław : Pedagogika medialna // W : Encyklopedia pe-
dagogiczna XXI wieku. T. 4, P / [red. prowadzący 4 tom Urszula 
Śmietana ; aut. 4 tomu Krystyna Ablewicz et al.]. – Warszawa : ”Żak”, 
2005. – S. 167-170
Sygn. 240763 Czytelnia
Sygn. 240764 Bibliografia

Wydawnictwa ciągłe

14. Beksińska, Ewa: Komputer w nauczaniu przedmiotowym / Ewa Bek-
sińska // „Edukacja i Dialog”. – 2006, nr 10, s. 61-66

15. Beranek, Grażyna : Telewizyjne programy edukacyjne jako pomoc 
w kształceniu ucznia i wzbogacaniu jego wiedzy / Grażyna Beranek, 
Agnieszka Kamińska // „Biblioteka w Szkole”. – 2007, nr 2, s. 9-10

16. Bereś, Stanisław : To jest edukacyjna rewolucja... : z prof. dr. hab. 
Stanisławem Beresiem rozmawia Wojciech Walczak // „Oblicza Edu-
kacji”. – 2007, nr 13, s. 3-6
[Rozmowa dotyczy edukacji medialnej młodego pokolenia, prioryte-
tów edukacji medialnej]

17. Biernat, Tomasz : Subiektywne i obiektywne aspekty diagnozy środo-
wiska mediów jako podstawa jego przekształcania / Tomasz Biernat 
// „Edukacja Dorosłych”. – 2005, nr 4, s. [91]-102. – Bibliogr.
[Potrzeba nowego rodzaju edukacji medialnej, w celu wykształcenia 
u ludzi właściwego odbioru mediów]

18. Bortnowski, Stanisław : Poloniści wobec mediów / Stanisław Bort-
nowski // „Język Polski w Gimnazjum”. – 2008/2009, nr 4, s. 9-23
[Jak wykorzystać Internet podczas lekcji języka polskiego]
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19. Brosch, Anna : Kultura medialna młodzieży gimnazjalnej w obliczu 
ekspansji mediów elektronicznych / Anna Brosch // „Chowanna”. – 
2007, t. 2, s. 130-141. – Bibliogr.

20. Budzeń, Henryk : Media edukacyjne w nauczaniu techniki / Henryk 
Budzeń // „Wychowanie Techniczne w Szkole”. – 2003, nr 4, s. 8-10
[Usprawnienie procesu nauczania-uczenia się techniki, zwiększenie 
jego efektywności poprzez wykorzystanie nowoczesnych mediów 
edukacyjnych]

21. Chałupniak, Radosław : Wychowanie do cywilizacji miłości a „medio-
kracja” / Radosław Chałupniak // „Katecheta”. – 2008, [nr] 7/8, s. 93-
99. – Bibliogr.
[Młodzież wobec mediokracji, czyli nadmiernej ingerencji mediów 
w życie społeczne. Wpływ mediów na przyszłość społeczeństwa]

22. Chodorowska-Chamiec, Małgorzata : Dylematy wychowania w świe-
tle telewizji / Małgorzata Chodorowska-Chamiec // „Życie Szkoły”. – 
2005, nr 1, s. 50[50]-53[53]
[Przygotowanie dzieci do aktywnego, twórczego i krytycznego odbio-
ru oferty programowej prezentowanej przez media] 

23. Ciosek, Sławomir : Edukacja medialna / Sławomir Ciosek // „Buski 
Kwartalnik Edukacyjny”. – 2006, nr 16, s. 4-7. – Bibliogr. 
[Cele i rola edukacji medialnej. Rola mediów. Negatywny wpływ me-
diów na dzieci i młodzież. Rola i zadania nauczycieli w kształtowaniu 
u dzieci postaw pozytywnych lub negatywnych wobec środków ma-
sowego przekazu]

24. Dębski, Ryszard : Przygodowe gry komputerowe jako komunikacyjne 
ćwiczenia językowe rozwijające umiejętności czytania / Ryszard Dęb-
ski // „Języki Obce w Szkole”. – 1990, nr 1, s. 48-51
[Język angielski]

25. Dobrołowicz, Justyna : Nowe media jako przedmiot badań pedago-
gicznych – ograniczenia metodologiczne i poznawcze / Justyna Do-
brołowicz // „Rocznik Pedagogiczny”. – T. 27 (2004), s. [365]-373. – 
Bibliogr.

26. Dobrołowicz, Justyna : Wielka potrzeba edukacji medialnej / Justyna 
Dobrołowiocz // „Nauczanie Początkowe”. – 2005/2006, nr 3, s. 7-13
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[Wyrabianie krytycznego stosunku do mediów. O potrzebie dostoso-
wania się szkoły do nowego medialnego pokolenia]

27. Drzewiecki, Piotr : Czego nie ma w telewizji, tego nie ma w ogóle : 
media i edukacja / Piotr Drzewiecki // „Gazeta Szkolna”. – 2004, nr 
51, dod. „Wyzwania Oświatowe”, nr 65, s. 15 
[Rola edukacji medialnej w odróżnianiu rzeczywistości od świata wir-
tualnego]

28. Drzewiecki, Piotr : Dziennikarstwo a wychowanie do mediów : media 
i edukacja / Piotr Drzewiecki // „Gazeta Szkolna”. – 2005, nr 8, s. 19
[Co to jest edukacja medialna?]

29. Drzewiecki, Piotr : Nowoczesna lekcja religii / Piotr Drzewiecki // „Ga-
zeta Szkolna”. – 2006, nr 23, s. 24
[Wykorzystanie mediów na lekcjach religii]

30. Drzewiecki, Piotr : Uśmiechnięte mass media / Piotr Drzewiecki // 
„Gazeta Szkolna”. – 2006, nr 17, s. 24
[Medialny humor. Rozrywkowa oferta polskich mediów, gatunki i for-
my przekazu – ocena poziomu tych produkcji. Satyra: kabarety, sit-
comy, telewizyjne show. Wykorzystanie tych zagadnień w edukacji 
medialnej uczniów]

31. Dzieci i młodzież a nowe media // „Na Temat”. – 2003, [z.] 4, s. 19-21
[Priorytety pedagogiki mediów. Podstawowe cele pedagogiki me-
diów. Zadania wychowawcy]

32. Ferenz, Krystyna : Iluzja i rzeczywistość codzienności w świecie 
dziecka / Krystyna Ferenz // „Pedagogika Mediów”. – 2005, nr 1, s. 
[9]-19. – Bibliogr.
[Edukacja medialna dzieci – przygotowanie ich do świadomego i kry-
tycznego odbioru różnego rodzaju komunikatów medialnych, właści-
wego odczytywania znaczeń]

33. Gajda, Janusz : Miejsce mass mediów w edukacji ustawicznej / Ja-
nusz Gajda // „Ruch Pedagogiczny”. –1999, [nr] 3/4, s. 92-100

34. Górczyńska, Monika: Komputerowe gry dydaktyczne – sposób na 
atrakcyjne lekcje / Monika Górczyńska // „Edukacja i Dialog”. – 2007, 
nr 10, s. 22-23
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35. Granda, Aleksandra : Rola mass mediów w edukacji człowieka / Alek-
sandra Granda, Tomasz Granda // „Lider”. – 2008, nr 3, s. 24-26

36. Izdebska, Jadwiga : Młodzież – media elektroniczne : nowa prze-
strzeń edukacyjna / Jadwiga Izdebska // „Edukacja Medialna”. – 
2003, nr 1, s. 22-26 
[Poszerzająca się przestrzeń życia młodzieży. Relacje młodzież – 
media elektroniczne i ich skutki. Wyzwania dla edukacji medialnej]

37. Janczak, Dorota : Edukacyjne możliwości wykorzystania komiksu / 
Dorota Janczak // „Meritum“. – 2008, nr 3, s. 91-93. – Bibliogr.
[Tworzenie własnych komiksów przez uczniów (strona techniczna, 
przygotowywanie wypowiedzi). Przykłady fotokomiksów na stronie 
www.slideshare.net/studium/slideshows]

38. Jedliński, Ryszard : Świadomość medialna uczniów szkoły podsta-
wowej / Ryszard Jedliński // „Nowa Polszczyzna”. – 1997, nr 4, s. 51-
57

39. Kąkolewicz, Mariusz : Nowa dziedzina kształcenia // „Edukacja Me-
dialna”. – 1999, nr 4, s. 41-46
[Przygotowanie uczniów do świadomego i krytycznego odbioru prze-
kazów medialnych]

40. Klimaszewski, Stanisław : Problematyka mediów i materiałów medial-
nych w kontekście pedagogicznym / Stanisław Klimaszewski // „Lu-
belski Rocznik Pedagogiczny”. – T. 20. – (2000), s. 43-48

41. Klimczak, Barbara : Zanim dziecko obejrzy film : czyli o edukacji fil-
mowej w szkole podstawowej / Barbara Klimczak // „Polski w Prakty-
ce”. – 2009, nr 4, s. 17-24. – Bibliogr.
[Propozycja ćwiczeń, które mają na celu przygotować uczniów klas 
0-3 do odbioru przekazu filmowego, przybliżyć estetyczne tajniki 
sztuki filmowej, uczyć krytycznego rozmawiania o filmie, kształcić 
umiejętność efektywnego korzystania z mediów i rozpoznawania wy-
nikających z tego zagrożeń]

42. Konieczna, Ewelina : Przygotowanie do odbioru filmu w procesie 
edukacji medialnej / Ewelina Konieczna // „Edukacja Medialna”. – 
2000, nr 1, s. 52-55. – Bibliogr.
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43. Kondracka, Marta : Realne zagrożenia wirtualnych relacji dziecko - 
media elektroniczne / Marta Kondracka // „Nowa Szkoła”. – 2008, nr 
2, s. 40-46

44. Kowalczuk, Piotr : Świadomy odbiór mediów : edukacja medialna / 
Piotr Kowalczuk // „Przegląd Oświatowy”. – 2006, nr 18, s. 14
[Program MediaStarter przygotowany dla gimnazjów przez spółkę 
CANAL+ Cyfrowy. Program ma pomóc młodzieży w świadomym 
i efektywnym korzystaniu z mediów]

45. Kowalczuk, Piotr : Wychowanie do odbioru telewizji dzieci w wieku 
wczesnoszkolnym / Piotr Kowalczuk // „Wszystko dla Szkoły”. – 2000, 
nr 6, s. 16-23
[Wpływy dydaktyczne i wychowawcze telewizji. Wpływy negatywne]

46. Lepa, Adam : Funkcja postaw w wychowaniu do mediów / Adam 
Lepa // „Paedagogia Christiana”. – 2000, nr 1, s. [95]-99
[Postawy pozytywne i negatywne]

47. Lipski, Aleksander : Dzieci i młodzież wobec kultury masowej : o po-
trzebie edukacji medialnej / Aleksander Lipski // „Polityka Społecz-
na”. – 2004, nr 9, s. 68-71

48. Mamroł, Andrzej : Opinie nauczycieli na temat realizacji treści eduka-
cji medialnej w szkole podstawowej / Andrzej Mamroł // „Edukacja 
Medialna”. – 2003, nr 1, s. 58-61

49. Mińkowska, Karina : Możliwości efektywnego wykorzystania gier / 
Karina Mińkowska // „Edukacja i Dialog”. – 2002, nr 3, s. 65-67
[Gry komputerowe w edukacji]

50. Morbitzer, Janusz : W świecie mediów / Janusz Morbitzer // „Życie 
Szkoły”. – 2004, nr 8, s. 3-5
[Media w życiu dziecka. Technopolizacja życia i jej pedagogiczne 
konsekwencje. Zadania edukacji medialnej i informatycznej]

51. Muniak, Małgorzata : Mass media w wychowaniu / Małgorzata Mu-
niak // „Wychowawca”. – 2004, nr 1, s. 12-13
[Analiza pedagogicznego znaczenia mediów od chwili ich powstania 
do dnia dzisiejszego. Rola edukacji medialnej w wychowaniu]
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52. Niedzicki, Wiktor : Edukacja medialna – tarcza czy miecz? / Wiktor 
Niedzicki // „Edukacja Medialna”. – 2002, nr 1, s. 53-55
[Kształtowanie świadomego odbioru, wyboru informacji medialnych]

53. Nissim, Gabriel M. : Wychowanie do mediów jako naglące zadanie / 
Gabriel M. Nissim // „Przegląd Powszechny”. – 1996, nr 1 (specjalny), 
s. 102-117

54. Nowakowska-Buryła, Ilona : Postawy dzieci wobec mediów / Ilona 
Nowakowska-Buryła // „Edukacja Medialna”. – 2003, nr 1, s. 31-34. – 
Bibliogr. 
[Postawa i jej komponenty. Postawy wobec mediów i ich kształtowa-
nie]

55. Ogonowswka, Agnieszka : Dlaczego trzeba uczyć mediów i o me-
diach? / Agnieszka Ogonowska // „Nowa Polszczyzna”. – 2004, nr 2, 
s. 45-48

56. Onacewcz, Barbara : Internet – cenne narzędzie pracy nauczyciela 
i ucznia / Barbara Onacewicz // „Edukacja Medialna”. – 2003, nr 3, s. 
37-39

57. Ostojski, Jan : Edukacja obronna w mass mediach / Jan Ostojski // 
„Edukacja”. –2002, nr 3, s. 62-71

58. Pawełka, Elżbieta : Rola biblioteki szkolnej w pokonywaniu library 
anxiety / Elżbieta Pawełka // „Biblioteka w Szkole”. – 2008, nr 10, s. 
3-5
[Library anxiety – lęk przed biblioteką. Rola szkoły w przygotowaniu 
uczniów do korzystania z mediów]

59. Pęczkowski, Ryszard : Edukacja medialna w szkole podstawowej / 
Ryszard Pęczkowski, Stanisław Dylak // „Edukacja Medialna”. – 
1998, nr 1, s. 27-30
[Propozycja realizacji programu edukacji medialnej]

60. Piłat, Robert : Internet i ludzki umysł / Robert Piłat // „Zeszyty Szkol-
ne”. – 2002, nr 1, s. 76-79
[Jak nie zginąć w sieci, odbiór nowoczesnych mediów, komunikacja, 
autoprezentacja w Internecie – problemy dotyczące korzystania z In-
ternetu, o których warto rozmawiać z uczniami]
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61. Prauzner, Tomasz : Wartości pedagogiczne wynikające z komputery-
zacji procesu nauczania / Tomasz Prauzner, Joanna Skakuj // „Wy-
chowanie Techniczne w Szkole”. – 2006, nr 4-5, s. 17-21

62. Raczkowska, Jadwiga : W przeddzień cywilizacyjnego elektrowstrzą-
su : symptomy zmiany / Jadwiga Raczkowska // „Problemy Opiekuń-
czo-Wychowawcze”. – 2008, nr 6, s. 13-21
[Zróżnicowanie dostępu do sieci przyczyną podziałów społecznych. 
Media elektroniczne, a proces edukacji i działalność szkoły]

63. Rotkiewicz, Halina : Świat mediów a edukacja / Halina Rotkiewicz // 
„Ruch Pedagogiczny”. – 1998, [nr] 3/4, s. 33-44

64. Rybarczyk, Gabriela : Postawy a wychowanie do mediów / Gabriela 
Rybarczyk // „Przegląd Edukacyjny”. – 2004, [nr] 5, s. 7-10. – Bibliogr.
[Postawy pozytywne w wychowaniu do mediów (postawa krytyczna, 
odbioru selektywnego, twórczej aktywności, szerokich horyzontów, 
dialogu i tolerancji). Postawy negatywne jakie media wywołują u od-
biorców (postawa konsumizmu medialnego, uzależnienia od mediów, 
makiawelizmu i „złych nawyków”).

65. Skowronek, Bogusław : Paradoksy edukacji medialnej / Bogusław 
Skowronek // „Nowa Polszczyzna”. – 2004, nr 3-4, s. 70-77 
[Edukacja medialna w szkole, jej cele i założenia]

66. Strykowski, Wacław : Media w edukacji : kierunki prac badawczych / 
Wacław Strykowski // „Edukacja Medialna”. – 1998, nr 2, s. 4-8
[Wyjaśnienie zakresu pojęć: edukacja, media, multimedia, pedagogi-
ka medialna, edukacja medialna, kształcenie multimedialne. Wycho-
wanie do mediów]

67. Strykowski, Wacław : V Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Media 
w kulturze, nauce i oświacie”, Krynica, 20-22 października 1997 r. / 
Wacław Strykowski, Antoni Zając // „Kwartalnik Edukacyjny”. – 1998, 
nr 3, s. 72-75

68. Strykowski, Wacław : W sieci / Wacław Strykowski ; rozm. przepr. 
Anna Wojciechowska // „Głos Nauczycielski”. – 1998, nr 35, s. 5
[O korzystaniu w edukacji z nowych technologii medialnych]
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69. Śliwerski, Bogusław : Media a edukacja szkolna : zagrożenia czy 
szanse? / Bogusław Śliwerski // „Przegląd Edukacyjny”. – 2000, nu-
mer specjalny, s. 2-4. – Bibliogr.
[Wykorzystanie w edukacji gier komputerowych i włączenie się na-
uczycieli oraz uczniów do wspólnej sieci informatycznej]

70. Ślósarz, Anna: Szkolna polonistyka w erze cywilizacji mediów / Anna 
Ślósarz // „Polonistyka”. – 2008, nr 2, s. 30-35

71. Tabor-Witon, Liliana : Wykorzystanie pakietów multimedialnych 
w edukacji humanistycznej / Liliana Tabor-Witon // „Edukacja Medial-
na”. – 2001, nr 4, s. 44-49

72. Wasiołka, Sebastian : Wybrane aspekty kształcenia multimedialnego 
/ Sebastian Wasiołka // „Edukacja i Dialog”. – 2009, [nr] 6, s. 54-57
[Wpływ multimediów na poziom nauczania]

73. Wawrzak-Chodaczek, Mirosława : Edukacyjno-kulturalne możliwości 
mass mediów a szkoła / Mirosława Wawrzak-Chodaczek // „Edukacja 
Medialna”. – 2001, nr 1, s. 34-37. – Bibliogr.

74. Wawrzak-Chodaczek, Mirosława : Kształcenie kultury audiowizualnej 
młodzieży / Mirosława Wawrzak-Chodaczek // „Acta Universitatis 
Wratislaviensis. Prace Pedagogiczne”. – [Nr] 133 (2000), s. 7-220
[Rola środków audiowizualnych w społeczeństwie. Kultura audiowi-
zualna jako obiekt badań. Uczestnictwo młodzieży w kulturze audio-
wizualnej a warunki społeczno-materialne rodziny. Młodzież i media 
– studium przypadków]

75. Wojdon, Joanna : Gry, które uczą historii / Joanna Wojdon // „Eduka-
cja Medialna”. – 2002, nr 1, s. 45-49
[Wykorzystanie gier komputerowych w nauczaniu historii]

76. Wolniak, Monika : Internetowy dzienniczek ucznia / Monika Wolniak 
// „Gazeta Szkolna”. – 2005, nr 7, s. 12
[Dzienniczek ucznia Optivum firmy VULKAN, dzięki któremu rodzice 
mają szybki dostęp do informacji o swoich dzieciach]

77. Wrońska, Marta : Telewizja jako medium oddziaływanie na dzieci 
i młodzież / Marta Wrońska // „Edukacja Medialna” . – 1998, nr 1, s. 
9-14. – Bibliogr.



Rodzinne uwarunkowania  
umiejętności korzystania z mediów

Wydawnictwa zwarte

78. Anderson, Joan : Żegnaj telewizorku : jak nauczyć swoją rodzinę roz-
sądnie korzystać z telewizora, gier komputerowych i Internetu / Joan 
Anderson, Robin Wilkins. – Warszawa : „Adamanton”, 2000. – 214 s.

79. Braun-Gałkowska, Maria : Zabawa w zabijanie : oddziaływanie prze-
mocy prezentowanej w mediach na psychikę dzieci / Maria Braun-
-Gałkowska, Iwona Ulfik. – Warszawa : Wydawnictwo Krupski i S-ka, 
[2002]. – 182 s. 
Sygn. 235370 Czytelnia
Sygn. 235371, 235372 Wypożyczalnia

80. Filipiak, Marian : Homo communicans : wprowadzenie do teorii maso-
wego komunikowania / Marian Filipiak. – Lublin : Wydawnictwo Uni-
wersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2004. – 213 s. – Bibliogr.
Sygn. 239122 Czytelnia 

81. Kłosińska, Tatiana: Dziecko wobec mediów : wyzwania wychowaw-
cze // W : Rodzina : historia i współczesność : studium monograficz-
ne : praca zbiorowa / pod red. nauk. Wiesławy Korzeniowskiej i Ur-
szuli Szuścik. – Kraków : „Impuls”. – 2006. – S. 291-304
Sygn. 242070 Wypożyczalnia



15

82. Nowakowski, Piotr Tomasz : Fast food dla mózgu czyli Telewizja 
i okolice / Piotr Tomasz Nowakowski. – Tychy : „Maternus Media”, 
2002. – 112 s. – Bibliogr.
Sygn. 241065 Czytelnia

83. Rodzina polska na przełomie wieków : przeobrażenia, zagrożenia, 
patologie / pod red. Jana Żebrowskiego. – Gdańsk : Wydawnictwo 
Uniwersytetu Gdańskiego, 2001. – 343 s. : rys., tab. – Bibliogr. po 
rozdziałach 
Sygn. 232293 Czytelnia

Wydawnictwa ciągłe

84. Bialik, Grażyna : Jak moje dziecko korzysta z mediów? : czy media są 
zagrożeniem dla dzieci? / Grażyna Bialik // „Nasz Czas”. – 2007, nr 4, 
s. 4-6. – Bibliogr.

85. Bis, Dorota : Dziecko a mass media : szanse i zagrożenia dla procesu 
wychowania w rodzinie / Dorota Bis // „Rocznik Pedagogiki Rodzi-
ny”. – T. 6. – (2003) s. 157-169

86. Bukrejewska, Iwona Bożena : Środki medialne w opinii dzieci i ich ro-
dziców / Iwona Bożena Bukrejewska // „Wychowanie na Co Dzień”. – 
2008, nr 4/5, s. 11-16

87. Chałupniak, Radosław : Wychowanie do cywilizacji miłości a „medio-
kracja” / Radosław Chałupniak // „Katecheta”. – 2008, [nr] 7/8, s. 93-
99
[Społeczeństwo polskie powinno bronić młodzież przed mediokracją, 
czyli nadmierną ingerencją mediów w życie społeczne. Od umiejętne-
go korzystania z mediów zależy przyszłość kolejnych pokoleń]

88. Cichosz, Aleksandra : Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji 
Naukowej nt. „Rodzina – Dziecko – Media” : (Lublin, 28-29 listopada 
2002 roku) / Aleksandra Cichosz // „Polskie Forum Psychologicz-
ne”. – 2002, nr 2, s. 183-186

89. Delmanowicz, Grzegorz : Internet a życie rodzinne / Grzegorz Delma-
nowicz // „Wychowawca”. – 2009, nr 9, s. 20-24
[Wychowanie do dojrzałego korzystania z Internetu. Zagrożenia w sieci]



16

90. Dyczewski, Leon : Więź rodzinna a media elektroniczne / Leon Dy-
czewski // „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”. – 2005, z. 
1, s. [225]-242
[Definicja więzi rodzinnej i jej rodzaje. Media elektroniczne jako trwały 
element życia rodzinnego. Media elektroniczne a kontakty rodzinne. 
Telewizja i Internet jako środki edukacji i socjalizacji rodzinnej]

91. 10 [Dziesięć] porad dla rodziców dotyczących bezpiecznego korzy-
stania z Internetu przez dzieci / [oprac. redakcja]. – (Zagrożenia dzie-
ci w Internecie) // „Dziecko Krzywdzone”. – 2005, nr 13, s. 76-77

92. Gajewska, Beata : Mass media a młody odbiorca / Beata Gajewska // 
„Wychowawca”. – 2006, nr 9, s. 14

93. Goriszowski, Włodzimierz : Rodzina wobec edukacji multimedialnej / 
Włodzimierz Goriszowski // „Problemy Rodziny”. – 2000, nr 1, s. 39-
43

94. Górska, Ewa : W poszukiwaniu złotego środka / Ewa Górska // „Pro-
blemy Jakości”. – 2006, [nr] 4, s. 38
[Jak uczyć młodzież rozważnego korzystania z gier komputerowych]

95. Grodecka, Ewa : Młodzież a mass media / Ewa Grodecka // „Dyrektor 
Szkoły”. – 2005, nr 4, s. 48-49

96. Hallada, Marek : Fotografia elementem edukacji medialnej i procesu 
kształcenia / Marek Hallada // „Biblioteka w Szkole”. – 2009, [nr] 2, 
dod. „Biblioteka : Centrum Informacji” [nr] 1, s. 3-7
[Edukacja fotograficzna może być prowadzona na wielu płaszczy-
znach i kształtować zarówno twórców, jak i odbiorców pod względem 
estetycznym, etycznym i emocjonalnym, jak też rozwijać wyobraźnię]

97. Izdebska, Jadwiga : Współczesna rodzina wobec eksplozji mediów 
elektronicznych – wyzwaniem dla edukacji medialnej / Jadwiga Iz-
debska // „Edukacja”. – 2009, nr 3, s. 27-34
[Miejsce mediów elektronicznych w czasie wolnym współczesnej ro-
dziny. Korzystanie z mass i multimediów w rodzinie. Media elektro-
niczne zagrażające współczesnej rodzinie. Rodzinna edukacja me-
dialna]



17

98. Łagan, Danuta : Rodzice i wychowawcy – kontra telewizji / Danuta 
Łagan // „Wychowawca”. – 1995, nr 3, s. 29
[Mass media a wychowanie]

99. Łysek, Jan : Zagrożenie niekontrolowanego korzystania z Internetu 
przez dzieci / Jan Łysek // „Nauczyciel i Szkoła”. – 2009, nr 1/2, s. 
[189]-209

100. Jackowski, Jan Maria : Media : pomoc czy zagrożenie w wychowa-
niu / Jan Maria Jackowski // „Studia nad Rodziną”. – 1997 [nr] 1 s. 
169-178

101. Kłosińska, Tatiana : Dziecko wobec mediów / Tatiana Kłosińska // 
„Życie Szkoły”. – [R.] 61[60], nr 4 (2006), s. 5-8

102. Krajewska, Beata : Rodzice przed telewizorem / Beata Krajewska // 
„Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”. – 2004, nr 3, s. 44-45
[Więzi łączące rodziców i dzieci podczas oglądania programów te-
lewizyjnych]

103. Lewandowska, Karolina : Zagrożenia w Internecie – wiedza i do-
świadczenia dzieci i ich rodziców : wyniki badań empirycznych / Ka-
rolina Lewandowska. – (Zagrożenia dzieci w Internecie) // „Dziecko 
Krzywdzone”. – 2005, nr 13, s. 88-100
[Wyniki badań pokazujące skalę ryzykownych zachowań dzieci 
w Internecie, a także stan wiedzy dzieci i rodziców nt. bezpiecznego 
korzystania z sieci internetowej]

104. Machnik, Teresa : Telewizja – problem wychowawczy / Teresa 
Machnik // „Wychowawca”. – 2001, nr 11, s. 12
[Prelekcja do rodziców. Rola telewizji w życiu uczniów klas I-VI – 
analiza wyników ankiety]

105. Nowakowska-Buryła, Ilona : Postawy dzieci wobec mediów / Ilona 
Nowakowska-Buryła // „Edukacja Medialna”. – 2003, nr 1, s. 31-
34. – Bibliogr.
[Kształtowanie postaw wobec mediów]

106. Nowakowski, Piotr T. : Rodzina w społeczeństwie informacyjnym / 
Piotr T. Nowakowski // „Wychowawca”. – 2009, nr 9, s. 16-19. – Bi-
bliogr.



18

107. Ostrowski, Kazimierz : Odpowiedzialność wychowawcza rodziców 
w konfrontacji użytkowania mediów przez dzieci i młodzież / Kazi-
mierz Ostrowski // „Nauczyciel i Szkoła”. – 2004, nr 1/2, s.[194]-202 
[Badania dotyczące kontroli rodzicielskiej dziecka korzystającego 
z mediów]

108. Petrilak, Elżbieta : Czy telewizja pomaga w rozwoju dziecka ? / Elż-
bieta Petrilak // „Bliżej Przedszkola”. – 2005, nr 11, s. 24

109. Polewczyk, Irena : Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji 
Naukowej „Dziecko w świecie wiedzy, informacji i komunikacji” : Ka-
towice, Uniwersytet Śląski, 17-18 listopada 2004 roku / Irena Polew-
czyk // „Chowanna”. – 2005, t. 2, s. 212-214

110. Przybysz, Agnieszka : Krwawy ekran? / Agnieszka Przybysz // „Wie-
dza i Życie”. –1997, nr 4, dod. s. 48
[Wyniki ankiety – jak rodzice mogą zapobiec oglądaniu przemocy na 
ekranie przez dzieci]

111. Radziewicz, Julian : Wolny rynek mediów a wychowanie / Julian Ra-
dziewicz. // „Nowa Szkoła”. – 2006, nr 1, s. 13-14

112. Roter, Adam : Socjalizacja rodzinna zagrożona przez media [ref.] / 
Adam Roter // „Problemy Rodziny”. – 2000, nr 4, s. 13-16

113. Rudnicka, Izabela : Edukacja czytelnicza i medialna w szkole po-
nadgimnazjalnej – cele i potrzeby / Izabela Rudnicka // „Meritum”. – 
2008, nr 2, s. 59-62

114. Rybarczyk, Gabriela : Postawy a wychowanie do mediów / Gabriela 
Rybarczyk // „Przegląd Edukacyjny”. – 2004, [nr] 5, s. 7-10. – Bi-
bliogr.
[Postawy pozytywne w wychowaniu do mediów (postawa krytyczna, 
odbioru selektywnego, twórczej aktywności, szerokich horyzontów, 
dialogu i tolerancji). Postawy negatywne jakie media wywołują u 
odbiorców (postawa konsumizmu medialnego, uzależnienia od me-
diów, makiawelizmu i „złych nawyków”)]

115. Rybarczyk, Gabriela : Wychowanie do mediów / Gabriela Rybarczyk 
// „Wychowawca”. – 2006, nr 9, s. 22-24



19

116. Sitarczyk, Małgorzata : „Telewizyjny styl życia” w opinii dzieci i ro-
dziców / Małgorzata Sitarczyk // „Wychowanie w Przedszkolu”. – 
1998, nr 8, s. 579-587. – Bibliogr.
[Wpływ telewizji na psychikę i osobowość dziecka – wyniki badań]

117. Szurowska, Beata : Między miłością a zagrożeniem / Beata Szurow-
ska // „Wychowanie w Przedszkolu”. – 2004, nr 1, s. 20-23

118. Tanaś, Maciej : Kultura i język mediów – przedmiot nowych kompe-
tencji pedagoga i nauczyciela / Maciej Tanaś. // „Zeszyty Naukowe 
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Pedagogika”. – 
T. 6, cz. 1 (2007), s. 215-226

119. Wasiołka, Sebastian : Wybrane aspekty kształcenia multimedialne-
go / Sebastian Wasiołka // „Edukacja i Dialog”. – 2009, [nr] 6, s. 54-
57

120. Wojtasik, Łukasz : Dziecko w sieci / Łukasz Wojtasik // „Problemy 
Opiekuńczo-Wychowawcze”. – 2005, nr 3, s. 32-36
[Zagrożenia związane z korzystaniem z Internetu przez dzieci. Jak 
rozmawiać z dziećmi o Internecie]

121. Wojtasik, Łukasz : Rodzice wobec zagrożeń dzieci w Internecie / 
Łukasz Wojtasik. – // „Dziecko Krzywdzone”. – 2009, nr 1, s. 90-99
[Wnioski z badań nt. wiedzy, doświadczeń i postaw rodziców wobec 
zagrożeń związanych z korzystaniem przez dzieci z Internetu]

122. Wróbel, Alina : Mass media jako pośrednie środowisko społeczno-
-wychowawcze / Alina Wróbel // „Wychowanie na Co Dzień”. – 2000, 
nr 10/11, s. 44-45


