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Wydawnictwa zwarte 
 
1. Aktywizacja, rozwój, integracja - ku niezależnej starości / red. nauk. Zofia Szarota. - 
Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : Krakowska 
Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2011. - 151 s. : il. ; 25 cm 
Sygn. 250491 Czytelnia PBW 
 
2. Chabior, Agata : Aktywizacja i aktywność ludzi w okresie późnej dorosłości / Agata 
Chabior. - Kielce : Wszechnica Świętokrzyska, 2011. - 129 s. : il. ; 24 cm 
Zawiera m.in.: Starzenie się i starość na tle wybranych zjawisk społecznych. Aktywność i aktywizacja 
jako procesy współwyznaczające style życia w późnej dorosłości. Ludzie starzy i starzejący się w 
kieleckich klubach seniora. 
Sygn. 251112 Czytelnia PBW 
Sygn. 251113 Wypożyczalnia PBW 
 
3. Czapiński, Janusz : Aktywność społeczna osób starszych w kontekście percepcji Polaków 
- diagnoza społeczna 2013 : raport tematyczny. - Warszawa : Centrum Rozwoju Zasobów 
Ludzkich, 2014. - 100 s. : il. kolor. ; 30 cm + 1 dysk optyczny (CD-ROM). - Bibliogr. s. 93-94 
WBP 
 
4. Domy opieki całodobowej. - Kraków : Zgromadzenie Sióstr Albertynek, 2014. - 104 s. : il. ; 
21 cm 
Biblioteka  UJK 
 
5. Halicka, Małgorzata : Satysfakcja życiowa ludzi starych : studium teoretyczno-empiryczne 
/ Małgorzata Halicka. - Białystok : Akademia Medyczna, 2004. - 451 s. : wykr. ; 24 cm. - 
Bibliogr. s. 363-382 
Czytelnia Pedagogiczna UJK 
 
6. Indywidualne aspekty starzenia się : między możliwościami a ograniczeniami / pod red. 
Andrzeja Stogowskiego, Sylwii Dzięgielewskiej-Gęsiak. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe 
Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, 2013. - 179 s. : il. ; 24 cm 
WBP 
 
7. Jakość życia seniorów w XXI wieku : ku aktywności / pod red. Doroty Kałuży, Piotra 
Szukalskiego. - Łódź : Wydawnictwo Biblioteka, 2010. - 266, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy 
pracach 



WBP 
 
8. Leszczyńska-Rejchert, Anna : Wspomaganie osób starszych w domach pomocy 
społecznej / Anna Leszczyńska-Rejchert. - Toruń : Wydawnictwo  Adam Marszałek, 2008. - 
332 s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr. s. 302-325 
Sygn. 245737 Wypożyczalnia PBW 
 
9. Mielczarek, Andrzej : Człowiek stary w domu pomocy społecznej : z perspektywy polityki 
społecznej i pracy socjalnej / Andrzej Mielczarek. - Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne 
"Akapit", 2010. - 420 s. ; 24 cm 
Spis treści: 
Rozdział I. Starość i ludzie starzy w polityce społecznej 
1.1.Ogólna charakterystyka starości jako fazy w cyklu życia człowieka 
1.2.Starzenie się społeczeństwa i jego konsekwencje demograficzne, ekonomiczne oraz 
społeczne 
1.3.Potrzeby ludzi starych w polityce społecznej 
1.4.Polityka społeczna wobec starości i ludzi starych w Polsce 
1.5.Wybrane elementy zabezpieczenia społecznego 
1.5.1.Pomoc społeczna na rzecz ludzi starych 
1.5.2.Opieka zdrowotna nad osobami starymi 
1.5.3.Rehabilitacja starych osób niepełnosprawnych 
1.6.Instytucjonalna pomoc społeczna w wybranych krajach europejskich 
 
Rozdział II. Instytucjonalne i półinstytucjonalne formy pomocy społecznej 
2.1.Zarys historyczny społecznej opieki i pomocy instytucjonalnej w Polsce 
2.2.Nowoczesny system instytucjonalnej pomocy społecznej w Polsce 
2.3.Instytucja pomocy społecznej w Polsce 
2.4.Domy pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku 
2.5.Integracja domu pomocy społecznej z lokalną społecznością 
2.6.Dom dziennego pobytu jako półstacjonarna forma pomocy społecznej dla osób w 
podeszłym wieku 
2.7.Mieszkania chronione dla seniorów jako alternatywa dla domów pomocy społecznej 
 
Rozdział III. Determinanty jakości życia seniorów w domu pomocy społecznej 
3.1.Kategoria jakości życia w kontekście osób starszych 
3.2.Realizacja idei wolności i prawa do godnego życia w domu pomocy społecznej dla osób 
w podeszłym wieku 
3.3.Adaptacja ludzi starszych do życia w domu pomocy społecznej 
3.4.Przestrzeń życiowa ludzi starszych, mieszkańców domów pomocy społecznej 
3.5.Aktywizacja starszych wiekiem mieszkańców domów pomocy społecznej 
3.6.Pomoc mieszkańcom z otępieniem starczym 
3.7.Wartości duchowe w procesach opieki i wsparcia mieszkańców domów pomocy 
społecznej 
3.8.Seksualność ludzi starszych w placówkach opiekuńczych 
 
Rozdział IV. Czynniki oddziałujące na determinanty jakości życia seniorów w placówkach 
stacjonarnej opieki 
4.1.Współpraca domu pomocy społecznej z rodziną mieszkańca 
4.2.Świadczenia zdrowotne w domach pomocy społecznej 
4.2.1.Pielęgniarstwo geriatryczne 
4.2.2.Rehabilitacja geriatryczna 
4.3.Depresja mieszkańców domów pomocy społecznej 
4.4.Samotność i osamotnienie mieszkańców w podeszłym wieku w domu pomocy społecznej 
4.5.Przejawy patologii społecznych w domach pomocy społecznej dla osób w podeszłym 
wieku 



4.5.1.Alkoholizm ludzi starszych w domu pomocy społecznej 
4.5.2.Przejawy agresji wśród mieszkańców domu pomocy społecznej 
 
Rozdział V. Dom pomocy społecznej jako społeczne środowisko życia ludzi starych 
5.1.Standaryzacja domów pomocy społecznej warunkiem poprawy jakości życia ich 
mieszkańców 
5.1.1.Pracownik Pierwszego Kontaktu (PPK) 
5.1.2.Zespół Terapeutyczno-Opiekuńczy (ZTO) 
5.1.3.Indywidualny plan wsparcia mieszkańca w domu pomocy społecznej dla seniorów 
5.2.Zarządzanie i organizacja pracy w domu pomocy społecznej 
5.2.1.Dyrektor domu pomocy społecznej 
5.2.2.Kierownik działu terapeutyczno-opiekuńczego 
5.2.3.Pracownik socjalny w domu pomocy społecznej 
5.2.4.Pedagog 
5.2.5.Psycholog gerontologiczny 
5.2.6.Pielęgniarka 
5.2.7.Rehabilitant - fizjoterapeuta 
5.2.8.Terapeuta zajęciowy 
5.2.9.Opiekun mieszkańców 
5.2.10.Pracownik do spraw kulturalno-oświatowych 
5.2.11.Dietetyk 
5.3.Wolontariat w domu pomocy społecznej dla seniorów 
 
Rozdział VI. Praca socjalna jako teoria i praktyka ważna dla ludzi starych 
6.1.Praca socjalna w systemie pomocy społecznej 
6.2.Założenia ontologiczne i epistemologiczne w pracy socjalnej 
6.3.Cele pracy socjalnej 
6.4.Praca socjalna jako profesjonalna forma pomocy 
6.5.Paradygmaty w pracy socjalnej 
6.6.Podstawowe wartości w pracy socjalnej 
6.7.Metody pracy socjalnej 
6.8.Funkcje pracownika socjalnego w zakresie pomocy społecznej 
6.9.Dylematy pracy socjalnej 
6.10.Praca socjalna a pedagogika społeczna 
 
Rozdział VII. Praca socjalna w domu pomocy społecznej dla osób starych 
7.1.Formy pomagania starym mieszkańcom domu pomocy społecznej 
7.2.Specyfika pracy socjalnej w domu pomocy społecznej 
7.2.1.Praca socjalna na rzecz seniora ze schorzeniami psychiatrycznymi 
7.3.Próba określenia definicji pracy socjalnej wobec osób starych w domach pomocy 
społecznej 
7.4.Pracownik domu pomocy społecznej jako pracownik socjalny 
7.5.Postawy naukowców wobec pracy socjalnej w domach pomocy społecznej 
7.6.Przyczyny i symptomy wypalenia zawodowego pracowników domów pomocy społecznej 
7.7.Sytuacja materialna i społeczna pracowników domów pomocy społecznej 
ZASÓB: Wypożyczalnia-wolny dostęp 364 Mie Czł 60680/N 
ZASÓB: Wypożyczalnia-magazyn 60681/N 
ZASÓB: Czytelnia Ogólna 36 Mie Czł C Wojewódzka Biblioteka Publiczna 
Czytelnia Pedagogiczna UJK 
Biblioteka UJK 
WBP 
 
10. Niedbalski, Jakub : Żyć i pracować w domu pomocy społecznej : socjologiczne 
studium interakcji personelu z upośledzonymi umysłowo podopiecznymi / Jakub Niedbalski. - 



Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013. - 306 s., [1] k. tabl. złoż. : il. ; 24 cm. - 
Bibliogr. s. 291-301  
Sygn. 252812 Wypożyczalnia PBW 
 
11. Pawłowska, Róża : Pedagogika człowieka samotnego / Róża Pawłowska, Elżbieta 
Jundziłł Jundziłł, Elżbieta [współaut.]. - Gdańsk : Wydawnictwo Uczelniane Gdańskiej 
Wyższej Szkoły Humanistycznej, 2000. - 296 s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. po rozdz. 
Sygn. 230119 Czytelnia PBW 
Sygn. 230113, 230114 Wypożyczalnia PBW 
 
12. Senior w rodzinie i instytucji społecznej / red. nauk. Józefina Matejek, Ewelina 
Zdebska. - Kraków : Iris Studio, 2013. - 210 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy pracach. 
WBP 
 
13. Steuden, Stanisława : Psychologia starzenia się i starości / Stanisława Steuden. - 
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011. - 250, [1] s. : il. ; 24 cm 
Zawiera m.in.: Wprowadzenie w problematykę starzenia się i starości. Teorie przystosowania 
się do starości.  Aktywność osób starszych. Psychobiograficzne podejście do starości. 
Mądrość życiowa ludzi w podeszłym wieku. Człowiek stary w rodzinie i społeczeństwie. 
Różne wymiary doświadczania starości. Egzystencjalny wymiar starości. Style życia osób 
starszych. Reminiscencja jako sposób analizy własnego życia. Jakość życia osób starszych 
Sygn. 250043 Czytelnia PBW 
Sygn. 250044, 250045 Wypożyczalnia PBW 
 
14. Susułowska, Maria : Psychologia starzenia się i starości / Maria Susułowska. - 
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1989. - 352, [4] s. ; 20 cm 
Zawiera m.in.: Teorie starzenia się. Stereotyp człowieka starego. Sprawność fizyczna i i intelektualna 
ludzi starych. Starzenie się a osobowość. Stary człowiek w rodzinie. Stary człowiek w instytucji 
opiekuńczej – adaptacja do domów spokojnej starości. Zadowolenie z życia i bilans życiowy ludzi 
starych. 
Sygn. 201193 Czytelnia PBW 
Sygn. 201194, 201195 Wypożyczalnia PBW 
 
15. Trafiałek, Elżbieta : Starzenie się i starość : wybór tekstów z gerontologii społecznej / 
Elżbieta Trafiałek. - Kielce : Wydawnictwo Uczelniane Wszechnicy Świętokrzyskiej, 2006. - 
275 s. ; 21 cm 
Sygn. 241543 Czytelnia PBW 
Sygn. 241544, 245771 Wypożyczalnia PBW 
 
16. Trafiałek, Elżbieta : Życie na emeryturze w warunkach polskich przemian 
systemowych : studium teoretyczno-diagnostyczne / Elżbieta Trafiałek. - Kielce : Wyższa 
Szkoła Pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego, 1998. - 436 s.: 1 mapa, wykr. ; 24 cm 
Zawiera m.in.: rozdział V: Preferencja życiowe: zalety i wady podeszłego wieku, wartościujący wymiar 
priorytetów, preferencji i potrzeb, priorytety życiowe i materialne, preferencje ogólnospołeczne. 
Rozdział VII: Ocena starości w świetle odczuć indywidualnych: życzenia i nadzieje na przyszłość, 
niepokoje starości, doświadczenia i rady dla pokolenia ludzi młodych. 
Sygn. 225047 Czytelnia PBW 
Sygn. 224875, 225194, 233596 Wypożyczalnia PBW 
 
17. Wawrzyniak, Joanna : Oblicza starości : biografia jako źródło czynników 
adaptacyjnych / Joanna Wawrzyniak. - Łódź : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 
2009. - 144 s. ; 21 cm 
Zawiera m.in.: Starość – nowy etap życia. Emerytura: rozstanie z aktywnością czy nowe jej formy? 
Aktywność rodzinna i jej znaczenie. Satysfakcja życiowa i bilans życia. 
Sygn. 246378 Czytelnia PBW 
 



18. Współczesne problemy pedagogiki społecznej i pracy socjalnej : wybrane 
zagadnienia w świetle analiz i badań / pod red. Bożeny Matyjas. - Kielce : Wydawnictwo 
Uczelniane Wszechnicy Świętokrzyskiej, 2007. - 253 s. : il. ; 21 cm 
Zawiera m.in.:  S. 189-196 : Działania ośrodka pomocy społecznej na rzecz osób starszych w 
środowisku małego miasta (na przykładzie Ośrodka Pomocy Społecznej w Jędrzejowie) / Ewelina 
Maciantowicz. 
Sygn. 242642 Czytelnia PBW 
Sygn. 242643 Wypożyczalnia PBW 
 
19. Współcześni ludzie wobec wyzwań i zagrożeń XXI wieku / pod red. nauk. Hanny 
Liberskiej, Alicji Maliny, Doroty Suwalskiej-Barancewicz. - Warszawa : Difin, 2014. - 400 s., 
tab. : il. ; 23 cm. - Bibliogr. przy rozdz. 
Zawiera m.in. Ludzie starzy-socjologia-Polska-21 w. 
WBP 
 
20. Wybrane problemy osób starszych / pod red. nauk. Agnieszki Nowickiej ; Uniwersytet 
Zielonogórski w Zielonej Górze. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2006. - 298 s. : il. ; 
24 cm 
Zawiera m.in.: Psychospołeczne aspekty przystosowania się osób starych do warunków życia w 
domach pomocy społecznej. Poczucie jakości życia ludzi starych w domach pomocy społecznej. 
Sygn. 245733 Czytelnia PBW 
 
Wydawnictwa ciągłe 
 
21. Dąbrowska Paulina : Samotność osób starszych i sposoby jej przeciwdziałania // 
„Kwartalnik Naukowy”. – 2011, nr 2(6), s. 84-90 
Dostęp również online 
http://www.stowarzyszeniefidesetratio.pl/Presentations0/2011-2Dobrawska.pdf 
 
22. Finogenow, Maria : Psychologiczne wyznaczniki zadowolenia z życia osób w wieku 
emerytalnym / Maria Finogenow // „Chowanna”. - T. 1 (2013), s. [143]-158 
Prezentacja wyników badań, które miały na celu sprawdzenie, czy wymiary osobowości, zasoby 
osobiste i subiektywna ocena stanu zdrowia wiążą się z poznawczym i emocjonalnym zadowoleniem z 
życia osób w okresie zmian emerytalnych. 
Czytelnia PBW 
 
23. Fiodorenko, Żanna : Oko w oko ze starością / Żanna Fiodorenko [i in.] // „Wspólne 
Tematy”. - 2005, nr 7/8, s. 49-52 
Proces starzenia się. Podstawowe cechy starości. Najważniejsze problemy ludzi starszych. Formy 
pomocy dla seniorów. Schorzenia geriatryczne i rola fizjoterapeuty. 
Czytelnia PBW 
 
24. Głębocka, Alicja : Długowieczni i zadowoleni / Alicja Głębocka // „Niebieska Linia”. - 
2006, nr 6, s. 3-5 
Omówienie problemów związanych ze zdrowiem, długością życia, pracą zawodową oraz wsparciem 
społecznym ludzi starych. 
Czytelnia PBW 
 
25. Kawczyńska-Butrym, Zofia : Seniorzy w rodzinie : przegląd badań / Zofia 
Kawczyńska-Butrym // „Problemy Rodziny”. - 1999, nr 5/6, s. 33-39 
Problemy ludzi starych. 
Czytelnia PBW 
 
26. Kraus, Stefan : Charakterystyka fenomenu : wstępna anamneza / Stefan Kraus // 
„Wspólne Tematy”. - 2011, nr 4, s. 3-11 
Poczucie bezradności u seniora. 



Czytelnia PBW 
 
27. Kraus, Stefan : Krytyczne głosy w domu dla seniorów : profesjonalne reagowanie na 
niezadowolenie i skargi mieszkańców. Cz. 1-2 / Stefan Kraus // „Wspólne Tematy”. - 2014, nr 
2, s. 30-38 ; nr 3, s. 13-18Sposoby przyjmowania skarg. Normalizowanie kontekstu sytuacji 
oraz rutynowe zarządzanie skargami. Propozycja formularza skarg i zażaleń.  
Problematyka postrzegania placówek opieki całodobowej dla seniorów. Definiowanie szczęśliwej 
starości. Wytyczne dotyczące wypracowywania uaktualnionej i zmodyfikowanej teorii i praktyki opieki 
senioralnej. Reagowanie na skargi oraz efektywne zarządzanie skargami.  
Czytelnia PBW 
 
28. Kraus, Stefan : Strategie profilaktyczne i interwencyjne / Stefan Kraus // „Wspólne 
Tematy”. - 2011, nr 5, s. 44-52 
Strategie dotyczące zapobiegania problemowi bezradności u osób starszych i redukowanie tego 
zjawiska, jeśli już się pojawiło. 
Czytelnia PBW 
 
29. Leś, Anna : Wybrane aspekty jakości życia i sprawności funkcjonalnej osób starszych 
/ Anna Leś, Marta Gaworska // “Wychowanie Fizyczne i Sport”. - T. 55, z. 2 (2011), s. 95-102 
Czytelnia PBW 
 
30. Licznerska, Maria : System opieki jest problemem społecznym, który będzie narastał / 
Maria Licznerska ; rozm. przepr. Barbara Zaleska // „Problemy Społeczne”. - 2013, [nr] 1, s. 
3-4Funkcjonowanie Domów Pomocy Społecznej.  
Czytelnia Pedagogiczna UJK 
 
31. M. K. : Statystyczna starość / M. K. // „Niebieska Linia”. - 2003, nr 5, s. 3-4 
Problemy psychologiczne wieku podeszłego: lęk przed chorobami, samotnością, byciem obciążeniem 
dla bliskich. 
Czytelnia PBW 
 
32. Mielczarek, Andrzej : Samotność i osamotnienie ludzi starszych w placówkach 
opiekuńczych / Andrzej Mielczarek // „Praca Socjalna”. - 2006, [nr] 4, s. [24]-40 
Czytelnia PBW 
 
33. Trafiałek, Elżbieta : Narodowa strategia spójności a profilaktyka wykluczenia 
społecznego ludzi starych / Elżbieta Trafiałek // „Chowanna”. - T. 2 (2009), s. [187]-202 
Problematyka przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu poprzez promocję spójności. 
Czytelnia PBW 
 
34. Widera-Wysoczańska, A. : Refleksje nad problemami osób przewlekle chorych (w 
DPS) / A. Widera-Wysoczańska // „Zdrowie Psychiczne”. - 1990, nr 1/4, s. 47-57 
Rozważania wokół różnorodnych problemów często osamotnionych mieszkańców Domów Pomocy 
Społecznej. 
Czytelnia PBW 
 
35. Żarski , Leonard : Sytuacja ludzi starszych w domach pomocy społecznej na 
podstawie badań ankietowych / Leonard Żarski // "Wspólne Tematy". - 2005, nr 5, s. 13-16. - 
Bibliogr.  
Kwestionariusz ankiety. Wnioski z badań. 
Czytelnia PBW 
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36. Działania DPS w łagodzeniu samotności mieszkańców w podeszłym wieku (cz. I) 
Dostęp online 



http://www.dps.pl/domy/index.php?rob=radar&dzial=12&art=726 
 
37. Borek Elżbieta : Zmotywować starszych ludzi by wyszli z domu 
Dostep online 
http://www.deon.pl/inteligentne-zycie/lifestyle/art,156,zmotywowac-starszych-ludzi-by-wyszli-
z-domu.html 
 
38. Malinowska, Iga Magdalena : Potrzeby osób starszych : praca magisterska napisana 
pod kierunkiem dr hab. Małgorzaty Cywińskiej 
Dostęp online 
http://www.memento-malinowska.pl/mgr.pdf 
 
 
 


