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Wydawnictwa zwarte 

1. Aktualne problemy wsparcia społecznego osób niepełnosprawnych / pod red. 
Grażyny Kwaśniewskiej, Anny Wojnarskiej ; [aut. Beata Antoszewska et al.]. - Lublin : 
Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2004. - 327, [2] s. : wykr. ; 24 
cm. - Bibliogr. przy pracach. Sygn. 239388 Czytelnia 

2. Barżykowska, Agnieszka : Postrzeganie społeczne osób niepełnosprawnych - 
przyczyny niechęci i braku akceptacji // W: Od tradycjonalizmu do ponowoczesności / 
pod red. Ewy Górniewicz i Amadeusza Krause. - Olsztyn : Wydawnictwo 
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2002. – (Dyskursy pedagogiki specjalnej). - S. 
100-104 
Biblioteka UJK – Czytelnia Czasopism 
Biblioteka UJK – Magazyn – parter 

3. Gorajewska, Danuta : "Mała Integracja" jako propozycja przybliżenia dzieciom 
tematyki niepełnosprawności // W: Współczesne problemy pedagogiki specjalnej / 
pod red. Urszuli Bartnikowskiej, Czesława Kosakowskiego, Amadeusza Krause. - 
Olsztyn :  Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2008. – S. 277-281 

4. Kossewska, Joanna : Postawy społeczne wobec osób niepełnosprawnych // W: 
Uwarunkowania postaw : nauczyciele i inne grupy zawodowe wobec integracji 
szkolnej dzieci. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe AP, 2000. - S. 80-111 
Sygn. 230461 Czytelnia 

5. Niepełnosprawność i niepełnosprawni w opinii pełnosprawnych przedszkolaków grup 
integracyjnych / Karolina Knapczyk // W: Pedagogika specjalna - koncepcje i 
rzeczywistość / red. Teresa Żółkowska. - Szczecin : Print Group Daniel Krzanowski, 
2007. – (Konteksty Pedagogiki Specjalnej , ISSN 1897-1857 ; t. 2). - S. 621-626 
Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu, 
Biblioteka Główna UMCS w Lublinie, Biblioteka Uniwersytecka KUL, Biblioteka 
Uniwersytetu Łódzkiego, Biblioteka Jagiellońska i Biblioteka Medyczna Uniwersytetu 
Jagiellońskiego - Collegium Medicum, Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy, 
Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego, 
Książnica Pomorska w Szczecinie 

6. Osoba z niepełnosprawnością intelektualną : konteksty edukacji, rehabilitacji i 
funkcjonowania społecznego. T. 2, Artykuły słuchaczy studiów podyplomowych 
"Pedagogika osób z niepełnosprawnością intelektualną - oligofrenopedagogika. 
Edycja 2" prowadzonych w ramach projektu "Benild - doskonalenie świętokrzyskich 
kadr oświaty" / red. Mirosław Rutkowski ; [Uniwersytet Jan Kochanowskiego w 



Kielcach]. - Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2012. - 606, 
[2] s. : il. ; 24 cm 
Sygn. 252029 Czytelnia 

7. Ossowski, Roman : Społeczno-prawne uwarunkowania efektywności procesu 
rehabilitacji // W: Interdyscyplinarność w teorii i praktyce pedagogiki specjalnej / pod 
red. Marii Chodkowskiej. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-
Skłodowskiej, 1999. - S. 13-30 
Postawy wobec niepełnosprawnych, problem barier architektonicznych, system edukacji, 
praca niepełnosprawnych i in. zagadnienia ważne ze względu na jakość życia 
niepełnosprawnych. 
Biblioteka UJK – Czytelnia Pedagogiczna 

8. Rudek, Iwona : Postawy wobec osób niepełnosprawnych jako wyznacznik działań 
integracyjnych // W: Integracja osób niepełnosprawnych w edukacji i interakcjach 
społecznych / red. Kazanowski Zdzisław. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii 
Curie-Skłodowskiej, 2003. – 393 s. : rys., wykr. ; 24 cm 
Biblioteka UJK – Czytelnia Pedagogiczna 
Biblioteka UJK – Magazyn parter 

9. Sękowski, Andrzej :  Tendencje integracyjne a postawy wobec osób 
niepełnosprawnych // W: Pedagogika specjalna w reformowanym ustroju 
edukacyjnym / pod red. Zofii Palak. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-
Skłodowskiej, 2001. - S. 135-147 
Biblioteka UJK – Czytelnia Czasopism 
Biblioteka UJK – Magazyn parter 

10. Soroka-Fedorczuk, Anetta : Spostrzeganie osób niepełnosprawnych przez dzieci w 
wieku sześciu lat : komunikat z badań // W: Edukacja dzieci sześcioletnich w Polsce / 
red. nauk. Danuta Waloszek. - Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu 
Zielonogórskiego, 2005. - S. 95-106 
Sygn. 249041 Wypożyczalnia 

11. Soroka-Fedorczuk, Aneta : Źródła informacji o osobach niepełnosprawnych z 
perspektywy dzieci w wieku przedszkolnym // W: Sztuka bycia uczniem i 
nauczycielem : z zagadnień pedagogiki współbycia : studia, rozprawy i szkice - z 
okazji jubileuszu dziesięciolecia serii "Nauczyciele - Nauczycielom" / praca zbiorowa 
pod red. Wiesławy Korzeniowskiej, Andrzeja Murzyna, Urszuli Szuścik. - Kraków : 
„Impuls”, 2009. - S. 198-204 
Sygn. 246040 Czytelnia    

12. W stronę podmiotowości osób niepełnosprawnych / pod red. Anny Klinik. - Kraków : 
"Impuls", 2008. - 196 s. : il. ; 24 cm. – (Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji 
Osób Niepełnosprawnych ; t. 4). - Bibliogr. przy pracach. 
Zawiera: Wstęp / Anna Klinik; Introduction / Anna Klinik; Usługi dla dorosłych osób z 
niepełnosprawnością - integracja czy segregacja / Teresa Żółkowska; Zakres i wybrane formy 
opieki nad osobami niepełnosprawnymi / Barbara Olszewska; Usprawnianie czy asymilacja? 
Kierunki działań podejmowanych w pedagogice specjalnej na przykładzie zaburzeń 
autystycznych / Jacek Błeszyński; Dzieci rodziców niepełnosprawnych / Krystyna Baranowicz; 
Integracja edukacyjna dzieci niepełnosprawnych w ocenie rodziców / Ewa Kochanowska; 
Wczesne wsparcie rodzin wychowujących dzieci z zaburzeniami rozwoju / Ewa Dyduch, 



Barbara Grzyb, Julia Machowska; Od izonomii w stronę alienacji - sytuacja rodzinna dorosłych 
osób z niepełnosprawnością intelektualną / Irena Ramik-Mażewska; Antycypacja ról 
społecznych pełnionych w dorosłym życiu przez młodzież z wieloraką niepełnosprawnością / 
Danuta Wolska; Niepełnosprawność a odrzucenie w grupie rówieśniczej / Anna Fidelus; 
Wsparcie społeczne postrzegane przez dziecko z niepełnosprawnością intelektualną w 
warunkach reedukacji / Jarmila Žolnová; Uwarunkowania procesu terapii w domach pomocy 
społecznej osób głęboko niepełnosprawnych intelektualnie / Dorota Prysak; Społeczne 
konteksty integracyjnego kształcenia w szkołach wiejskich / Irena Motow, Marta Motow, 
Janusz Kubacki; Wolontariusze - przyczynek do badań nad postawami wobec osób 
niepełnosprawnych / Jolanta Ostasz; Genialni autyści. Prawda czy mit? / Małgorzata 
Sekułowicz; Technologie informacyjne, Internet, Kształcenie na odległość - nowe możliwości 
dla osób niepełnosprawnych / Eugenia Smyrnova-Trybulska; "Szkoła fotografii" jako jedna z 
ofert kształcenia dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną / Matylda Pachowicz; 
Aktywizacja zawodowa osób upośledzonych umysłowo / Dorota Lizoń-Szłapowska. 
Sygn. 244463 Czytelnia 
Sygn. 244464, 244465 Wypożyczalnia  

13. Wiedza na temat niepełnosprawności i życia osób niepełnosprawnych w procesie 
kształcenia ogólnodostępnego / Anna Gajdzica, Zenon Gajdzica // W: Dziecko ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w ekosystemie / pod red. Władysławy Pileckiej, 
Anny Ozgi, Pawła Kurtka. – Kielce : Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, 2005. - 
S. 329-335 

14. Zagadnienia funkcjonowania z ograniczoną sprawnością / pod red. Jerzego 
Rottermunda. - Kraków : "Impuls", 2009. - 163 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy pracach. 
Zawiera: Bariery w rehabilitacji społecznej i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - wybrane 
konteksty Anna Nowak; Osoby niepełnosprawne a wykluczenie społeczne - bariery dostępu 
do edukacji i zatrudnienia; Kształtowanie agresji u osób niepełnosprawnych społecznie w 
kierunku zachowań prospołecznych Andrzej Bałandynowicz; Godność pacjenta w przypadku 
braku jego zgody na przeprowadzenie zabiegu medycznego Michał Niesporek; Pełnia praw 
obywatelskich osoby z niepełnosprawnościami w Kanadzie / Małgorzata Gil; Poprawna 
integracja sensoryczna to większe możliwości edukacyjne ucznia / Jerzy Rottermund; 
"Edukacja przez ruch" - system wspierający edukację dzieci z lekką niepełnosprawnością 
intelektualną / Marzena Buchnat; Stymulowanie rozwoju dziecka niepełnosprawnego we 
współczesnej edukacji / Małgorzata Zalewska-Bujak; Nie bójmy się gry komputerowej / 
Bolesław Kasza; Psychoseksualne funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością intelektualną 
/ Anna Dolczewska-Samela; Obecne podejście do seksualności i więzi partnerskich osób w 
głębszym stopniu niepełnosprawnych intelektualnie na Słowacji / Stanislava Mandzakova, 
Ladislav Hornak; Ankiety dotyczące wychowania do życia w rodzinie osób z upośledzeniem 
umysłowym na Słowacji / Stanislava Mandzakova; Diagnoza i terapia logopedyczna dzieci 
autystycznych raport z badań / Irena Polewczyk; Metafizyczny wymiar procesu budowania 
kompetencji lingwistycznej - preliminaria / Mirosław Michalik; Świadomość fonematyczna 
uczniów z upośledzeniem umysłowym / Eva Zezulkova; W świecie lęków, obaw  
i niepewności..., czyli czego obawiają się nauczyciele w kontaktach z uczniem przewlekle 
chorym / Krystyna Moczia, Joanna Godawa. 
Sygn. 246246 Czytelnia 
Sygn. 246247, 246248 Wypożyczalnia 



Wydawnictwa ciągłe 

15. Aksamit-Staszkievicz, Diana : Percepcja osób z niepełnosprawnością intelektualną 
przez nauczycieli i uczniów szkół ogólnodostępnych na Litwie i w Polsce / Diana 
Aksamit-Staszkievicz // „Szkoła Specjalna”. - 2013, nr 1, s. 26-33 
Artykuł dotyczy badań nad różnicami postrzegania przez uczniów oraz nauczycieli szkół w 
Polsce i na Litwie osób niepełnosprawnych intelektualnie. 

16. Baranowicz, Krystyna : Społeczna gotowość dzieci niepełnosprawnych do integracji 
edukacyjnych / Krystyna Baranowicz // „Szkoła Specjalna”. - 2004, nr 4, s. 293-303 
Dojrzałość szkolna a gotowość szkolna. Pojęcie "integracja edukacyjna". Badania. 

17. Bieganowska, Anna : Model niepełnosprawności w mediach a postawy wobec osób 
niepełnosprawnych / Anna Bieganowska // „Szkoła Specjalna”. - 2005, nr 5, s. 362-
371 
Sposoby postrzegania niepełnosprawności: model społeczny i indywidualny. Prezentowanie w 
mediach osób niepełnosprawnych zgodnie z założeniami modelu społecznego wpływa 
korzystniej na kształtowanie pozytywnych postaw wobec tej grupy, niż upowszechnianie ich 
wizerunku zgodnie z modelem indywidualnym. Prawidłowy obraz osoby niepełnosprawnej, 
wolny od stereotypów, wytwarza się w wyniku połączenia dwóch ujęć. Wyniki badań. 

18. Błeszyńska, Krystyna : Społeczna percepcja osób niepełnosprawnych / Krystyna 
Błeszyńska // „Psychologia Wychowawcza”. - 1997, nr 5, s. 420-428 
Analiza społecznej percepcji osób niepełnosprawnych, stereotypy i uprzedzenia w 
świadomości społecznej. 

19. Cytlak, Izabela : Niepełnosprawność : utracona tożsamość? / Izabela Cytlak // 
„Niepełnosprawność i Rehabilitacja”. - 2006, [nr] 1, s. [61]-68 
Analiza wizerunku osób niepełnosprawnych przedstawianych w mediach. Stereotypy osób 
niepełnosprawnych. Tożsamość osób niepełnosprawnych. 
Biblioteka UJK – Czytelnia Pedagogiczna 

20. Czerwińska, Kornelia : Osoby niewidome według dzieci w wieku wczesnoszkolnym / 
Kornelia Czerwińska // „Niepełnosprawność i Rehabilitacja”. - 2011, [nr] 1, s. [42]-54 
Stereotyp osoby niewidomej. Omówienie wyników działań badawczych o charakterze 
sondażowo-diagnostycznym, których celem było ustalenie, jak dzieci w wieku 
wczesnoszkolnym postrzegają osoby niewidome, przeprowadzonych na terenie 
ogólnodostępnych szkół warszawskich. 

21. Czerwińska, Kornelia : Stereotypy i uprzedzenia wobec osób niewidomych i słabo 
widzących - przegląd badań / Kornelia Czerwińska // „Wychowanie na Co Dzień”. - 
2007, nr 7/8, s. 12-16 
Współczesne badania nad stereotypami i uprzedzeniami wobec osób niewidomych i słabo 
widzących. Wizerunek osób niewidomych kreowany przez media. 

22. Dudziak, Bronisława : Postawy wobec osób niepełnosprawnych a zbliżenia i dystanse 
w klasach integracyjnych / Bronisława Dudziak // „Kwartalnik Edukacyjny”. - 2005, [nr] 
1, s. 14-21 
Biblioteka UJK – Czytelnia Pedagogiczna 

23. Fidelus, Anna : Niepełnosprawność a odrzucenie w grupie rówieśniczej / Anna 
Fidelus // „Studia nad Rodziną”. - 2006, nr 1/2, s. [225]-233 



Istota i koncepcja społecznej integracji. Relacje w grupie rówieśniczej a odrzucenie dziecka 
niepełnosprawnego. 
Biblioteka UJK – Czytelnia Pedagogiczna 

24. Głodkowska, Joanna : Przełamywanie stereotypu niepełnosprawności intelektualnej / 
Joanna Głodkowska // „Ruch Pedagogiczny”. - 2013, [nr] 3, s. 51-[68] 
Pozytywne implikacje w nazywaniu i definiowaniu, orientacji badawczej oraz koncepcjach 
niepełnosprawności intelektualnej. Implikacje psychologii pozytywnej w konstruowaniu wiedzy 
o niepełnosprawności intelektualnej. Diagnoza pozytywna osób z niepełnosprawnością 
intelektualną. 

25. Głodkowska, Joanna : W poszukiwaniu modelu edukacji włączającej / Joanna 
Głodkowska. - (Teorie i badania) // „Meritum”. - 2009, nr 2, s. 5-8 
Najnowsze kierunki w nauczaniu dzieci niepełnosprawnych preferują edukację włączającą. 
Włączanie można rozumieć jako celowy, systematyczny, zorganizowany proces społeczny. 
Włączanie to idea przełamywania stereotypów, dotyczących osób z niepełnosprawnością. 
Projekt systemu włączenia edukacyjnego - edukacji włączającej. 

26. Głodkowska, Joanna : Wizerunek osoby z upośledzeniem umysłowym na początku 
XXI wieku w refleksji pedagoga specjalnego / Joanna Głodkowska // „Roczniki 
Pedagogiki Specjalnej”. - T. 12/13 (2002), s. 95-121 
Rozważania nad pytaniem jak dziś - na początku XXI w. - jest postrzegana osoba z 
upośledzeniem umysłowym, jaki wizerunek tej osoby nakreślają nauki psychologiczno-
pedagogiczne. 
Biblioteka UJK – Czytelnia Czasopism 

27. Pachowicz, Matylda : Inny, obcy w klasie : refleksje na temat nauczania 
integracyjnego / Matylda Pachowicz // „Rocznik Pedagogiczny”. - T. 31 (2008), s. 
[151]-163 
Relacje uczniowskie w klasie integracyjnej. W jakich kategoriach postrzegany jest uczeń 
niepełnosprawny w klasie, czy nałożona jest na niego etykietka "inności". Jakie mechanizmy 
warunkują stawanie się "innym" w środowisku szkolnym. Czy uczniowie niepełnosprawni 
ulegają procesowi integracji. 
Biblioteka UJK - Czytelnia Czasopism 

28. Postrzeganie społeczne osób niepełnosprawnych - przyczyny niechęci i braku 
akceptacji // „Wychowanie na Co Dzień”. - 2002, nr 2/3, s. 31-32 

29. Sadowska, Sławomira : Wybrane aspekty jakości życia uczniów w szkole : 
perspektywa zróżnicowanych form systemu kształcenia a zadowolenie uczniów z 
niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim z zajęć pozalekcyjnych i działań 
opiekuńczych szkoły / Sławomira Sadowska // „Wychowanie na Co Dzień”. - 2006, nr 
4/5, s. 9-17 
Poszerzona wersja referatu przedstawionego na konferencji naukowo- metodycznej przez dr 
Sławomirę Sadowską na temat "Miejsce zajęć pozalekcyjnych programów profilaktycznych i 
turnusów rehabilitacyjnych w stwarzaniu równych szans uczniom ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi". 

30. Sakowicz-Boboryko, Agnieszka : Segregacja w integracji edukacyjnej / Agnieszka 
Sakowicz-Boboryko // „Edukacja”. - 2009, nr 3, s. 109-114 
Relacje uczniów pełnosprawnych z niepełnosprawnymi. Trudna współpraca nauczycieli z 
rodzicami. Fikcja integracji w szkołach. 



31. Sikorska, Joanna : Niepełnosprawność w Polsce - wzrost skali problemu na 
przestrzeni ćwierćwiecza / Joanna Sikorska // „Człowiek, Niepełnosprawność, 
Społeczeństwo”. - 2005, nr 1, s. 117-138 
Biblioteka UJK – Czytelnia Czasopism 

32. Szyszka, Michał : Osoby niepełnosprawne w społecznym odbiorze / Michał Szyszka // 
„Niepełnosprawność i Rehabilitacja”. - 2013, [nr] 4, s. [17]-25 
Temat społecznego odbioru i postrzegania osób niepełnosprawnych oraz niepełnosprawności 
we współczesnym społeczeństwie. Uwagi na temat marketingu społecznego i 
wykorzystywania jego narzędzi na rzecz integracji społecznej. 

33. Turzańska, Iwona : Uczniowie z Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 w Zielonej Górze o 
sobie / Iwona Turzańska // „Niepełnosprawność i Rehabilitacja”. - 2011, [nr] 3, s. [3]-
14 
Przedstawienie wyników badań do pracy licencjackiej autorki pt. "Percepcja własnej 
niepełnosprawności przez uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim z 
Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 w Zielonej Górze". Metodologia badań. Osoba 
niepełnosprawna w percepcji badanej młodzieży. Postrzeganie własnej niepełnosprawności. 
Plany życiowe młodzieży lekko niepełnosprawnej intelektualnie. 

34. Woynarowska, Barbara : Uczniowie z chorobami przewlekłymi w szkole / Barbara 
Woynarowska, Izabela Tabak // „Remedium”. - 2009, nr 12, s 22-23 
Porównanie postrzegania swego zdrowia, zadowolenia z wyglądu i życia, zachowania 
zdrowotnego oraz funkcjonowania w szkole uczniów z chorobami przewlekłymi, niepełno 
sprawnościami oraz innymi poważnymi problemami zdrowotnymi i ich zdrowych rówieśników. 

35. Zasępa, Ewa : Cechy osobowości dzieci pełnosprawnych, a ich postawy społeczne 
wobec niepełnosprawnych rówieśników / Ewa Zasępa // „Szkoła Specjalna”. - 2000, 
nr 4, s.173-179 
Omówienie badań.  

36. Zbytniewski, Krzysztof : Biegun odwagi / Krzysztof Zbytniewski // „Polityka”. - 2004, nr 
21, s. 96-98 
Niepełnosprawni nastolatkowie, którzy skutecznie obalają stereotyp nieszczęśliwego kaleki. 

 


