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Książki i rozdziały w książkach 
 
1. Andrzejewska, Anna : Dzieci i młodzież w sieci zagrożeń realnych i wirtualnych : 
aspekty teoretyczne i empiryczne / Anna Andrzejewska. - Warszawa : Difin, 2014. - 
272 s. : il. ; 24 cm 
Zawiera m.in.: 1. Komunikowanie się w sieci. 1.1. Charakterystyka komunikacji 
internetowej; 1.2. Sposoby, techniki i typy komunikacji internetowej; 1.3. Komunikacja 
nastolatków za pomocą internetu; 1.4. Język internetu dzieci i młodzieży a 
autoprezentacja w świecie wirtualnym; 1.5. Zaburzenia tożsamości w internecie; 1.6. 
Depersonalizacja. 2. Rola i znaczenie portali społecznościowych. 2.1. 
Charakterystyka wybranych portali społecznościowych; 2.2. Znaczenie komunikacji 
na portalach społecznościowych; 2.3. Kreowanie wizerunku i tożsamości na 
portalach społecznościowych; 2.4. Aktywność dzieci i młodzieży na portalach 
społecznościowych; 2.5. Udostępnianie informacji na profilach; 2.6. Zagrożenia 
związane z korzystaniem z serwisów społecznościowych. 3. INTERNET A 
KSZTAŁTOWANIE WIĘZI EMOCJONALNYCH. 3.1. Znaczenie emocji w życiu 
człowieka; 3.2. Teoretyczne podstawy więzi emocjonalnych; 3.3. Związki w sieci; 3.4. 
Dylematy wynikające z nawiązywania kontaktów w sieci. 4. GRY KOMPUTEROWE 
ROZRYWKĄ NASTOLATKÓW. 4.1. Specyfika gier komputerowych; 4.2. Pozytywne 
aspekty gier komputerowych; 4.3. Przydatność gier komputerowych w 
nauczaniu/uczeniu się; 4.4. Niebezpieczeństwa gier komputerowych; 4.5. Wpływ 
agresji i przemocy na psychikę i osobowość graczy; 4.6. Specyfika i przebieg 
uzależnienia od gier komputerowych; 4.7. Konsekwencje uzależnienia od gier 
komputerowych; 4.8. Klasyfikacja gier według systemu PEGI. 5. UZALEŻNIENIE OD 
MEDIÓW CYFROWYCH NOWĄ FORMĄ PATOLOGII. 5.1. Teorie i modele badań 
nad mediami i uzależnieniami; 5.2. Nowy wymiar uzależnień; 5.3. Kryteria 
diagnostyczne uzależnienia od komputera i internetu; 5.4. Mechanizmy i formy 
uzależnienia; 5.5. Przyczyny uzależnienia; 5.6. Przebieg i skutki uzależnienia. 
Czytelnia Pedagogiczna UJK 
 
2. Braun-Gałkowska, Maria : Zabawa w zabijanie : oddziaływanie przemocy 
prezentowanej w mediach na psychikę dzieci / Maria Braun-Gałkowska, Iwona Ulfik. 
– Warszawa : „Krupski i S-ka”, [2002]. – 182 s. – Bibliogr.  
Sygn. 235370 Czytelnia PBW 
Sygn. 235371, 235372 Wypożyczalnia PBW 
 
3. Całe życie w Sieci / Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2008.- 
313 s. : il. ; 23 cm.  -- Bibliogr. przy rozdz. 



Zebrane w pracy artykuły (w większości oparte na badaniach własnych autorów) 
ilustrują rolę internetu w poszczególnych okresach życia ludzkiego, od dzieciństwa 
(Wiedza dziecka na temat komputera i internetu; Aktywność w internecie 
podejmowana przez dzieci w wieku przedszkolnym; Analiza stron internetowych dla 
najmłodszych z punktu widzenia ich rozwoju) poprzez młodość (Cyberedukacja 
seksualna i cyberseks młodzieży; Edukacja moralna w przestrzeni internetu; Rola 
internetu w podejmowaniu decyzji edukacyjno-zawodowych w ocenie maturzystów), 
dorosłość (Wirtualne wspólnoty kobiet na forach internetowych jako źródło wsparcia 
w przygotowaniu do macierzyństwa; Komunikacja polskich emigrantów z rodziną za 
pośrednictwem internetu; Wirtualny seks i zdrada w ocenie osób dorosłych) aż po 
starość (Internet z perspektywy rozwoju w wieku starczym; Ludzie starzy w świecie 
wirtualnym). 
WBP 
 
4. Dzieci a mass media : materiały z ogólnopolskiego seminarium, Zielona Góra, 22-
23 października 1998 r. / [red. Jadwiga Chruścińska, Ewa Kubisz] ; Centrum 
Ustawicznego Kształcenia Bibliotekarzy. – Warszawa : Centrum Ustawicznego 
Kształcenia Bibliotekarzy, 1999. – 101s. 
Sygn. 235804 Czytelnia PBW 
 
5. Dziecko i media elektroniczne : nowy wymiar dzieciństwa. T. 1, Telewizja i inne 
mass media w życiu dziecka – wyzwaniem dla edukacji medialnej / pod red. Jadwigi 
Izdebskiej i Tomasza Sosnowskiego. – Białystok : „Trans Humana”, 2005. – 346 s. 
Czytelnia Pedagogiczna UJK 
 
6. Dziecko i media elektroniczne : nowy wymiar dzieciństwa. T. 2, Komputer i 
Internet w życiu dziecka i obraz jego dzieciństwa / pod red. Jadwigi Izdebskiej i 
Tomasza Sosnowskiego. –  Białystok : „Trans Humana”, 2005. – 210, [1] s.   
Czytelnia Pedagogiczna UJK 
 
7. Izdebska, Jadwiga : Multimedia zagrażające współczesnemu dziecku / Jadwiga 
Izdebska // W: Dziecko i media elektroniczne : nowy wymiar dzieciństwa. T. 2, 
Komputer i Internet w życiu dziecka i obraz jego dzieciństwa / pod red. Jadwigi 
Izdebskiej i Tomasza Sosnowskiego. - Białystok : „Trans Humana”, 2005. - S. 105-
113 
Czytelnia Pedagogiczna UJK 
 
8. Jędrzejko, Mariusz : Pułapki współczesności. Cyfrowi tubylcy : socjopedagogiczne 
aspekty nowych technologii cyfrowych. - Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu 
; Warszawa : Oficyna Wydawnicza Aspra-JR, 2013. - 319 s. : il. ;24 cm 
Spis treści: Wprowadzenie. Cz. I. Od Cro-Magnon do Facebooka. 1.1. 
Cybertechnologie w świecie wielkich zmian; 1.2. Fenomen przekazu informacyjnego; 
1.3. Cyfrowe zmiany i dylematy; 1.4. Fenomen sieci i społeczeństwa informacyjnego. 
Cz. II. 21 faktów u progu XXI wieku. Cz. III. Człowiek i kultura wobec mediów 
cyfrowych. 3.1. Nowa kultur@ - konteksty i pułapki; 3.2. Wokół cyfrowych rewolucji - 
szanse i dylematy; 3.3. Czy jest się czego bać? Cz. IV. Mózg (człowiek) a nowe 
technologie. 4.1. Kilka słów o mózgu; 4.2. Mózg i cybertechnologie; 4.3. Co mówią 
współczesne badania - obalamy mity. 100 za i 100 przeciw. Cz. V. W cyfrowej sieci. 
5.1. Specyfika przekazu i treści w sieci; 5.2. Sieć jako część nowej epoki 
ekonomicznej; 5.3. Media cyfrowe jako źródło wzorów; 5.4. Wyzwania dla praktyki 



pedagogicznej. Cz. VI. Uzależnienie czy zaburzenie? 6.1. Podejścia naukowe i... 
emocjonalne; 6.2. Cyberwpływy; 6.3. Teorie uzależnień a cyberzaburzenia; 6.4. 
Zaburzenia infoholiczne - co się dzieje z dzieckiem?; 6.5. A może PUI? I co z tego 
wyniknie? Próba podsumowania z nutą optymizmu. 
Biblioteka UJK, wolny dostęp, 1 p. 
 
9. Karczmarzyk, Małgorzata : Dziecko w wirtualnej galerii / Małgorzata Anna 
Karczmarzyk. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak, cop. 2013. - 146, [2] s. ; 
21 cm. - Bibliogr. s. 138-[147] 
Czytelnia Pedagogiczna UJK 
 
10. Kozak, Stanisław : Patologia cyfrowego dzieciństwa i młodości : przyczyny, 
skutki, zapobieganie w rodzinach i w szkołach / Stanisław Kozak. -  Warszawa : Difin, 
2014. - 302 s. : il. ; 23 cm 
Zawiera m.in.: Tożsamość dzieci i młodzieży w Internecie – JA realne – JA wirtualne. 
Samotność dzieci i młodzieży w cyberprzestrzeni. 4.1. Pojęcie, rodzaje, przyczyny i 
skutki samotności w ujęciu interdyscyplinarnym; 4.2. „Samotność razem” dzieci i 
młodzieży w cyberprzestrzeni; 4.3. Komunikowanie się patologiczne w Internecie na 
przykładzie sprzedaży i zakupu leków; 4.4. Sytuacje trudne w cyberprzestrzeni 
(stresowe) w komunikowaniu się dzieci i młodzieży. 5. Jak zapobiegać patologii 
cyfrowej, ograniczać ją i leczyć dzieci i młodzież z uzależnień? 5.1. Czy istnieje i jak 
powstaje demencja cyfrowa w mózgu człowieka pod wpływem technologii 
komunikowania się w cyberprzestrzeni? 5.2. Jak powstaje JA wirtualne oraz 
tożsamość internetowa? 5.3. „Cyfrowa głupota” – ekshibicjonizm psychiczny i 
fizyczny w cyberprzestrzeni wśród dzieci i młodzieży; 5.4. Leczenie uzależnienia od 
urządzeń cyfrowych – detoks indywidualny i w ośrodkach zamkniętych. Zakończenie 
i wnioski. 
Czytelnia Pedagogiczna UJK 
 
11. Kozak, Stanisław : Patologie komunikowania w Internecie : zagrożenia i skutki 
dla dzieci i młodzieży / Stanisław Kozak. - Warszawa : Difin, 2011. - 272 s. : il. ; 23 
cm 
Spis treści: 1. Teoretyczne problemy komunikowania społecznego w ujęciu 
interdyscyplinarnym; 2. Komunikowanie się nadawców i odbiorców w Internecie; 3. 
Zagrożenia zdrowotne na stanowisku komputerowym - wymogi ergonomiczne dla 
dzieci i dorosłych; 4. Internetoholizm, gry komputerowe i hazard internetowy; 5. 
Dzieci i młodzież jako ofiary cyberprzestępczego wykorzystywania przez dorosłych w 
Internecie; 6. Komunikowanie się dzieci i młodzieży przez Internet w badaniach 
socjologicznych i psychologicznych. 
Czytelnia Pedagogiczna UJK 
Biblioteka UJK magazyn-parter 
 
12. Łaciak Beata : Wirtualne dzieciństwo / Beata Łaciak // W: Wymiary dzieciństwa 
: problemy dziecka i dzieciństwa w zmieniającym się społeczeństwie / pod red. 
Jadwigi Bińczyckiej i Barbary Smolińskiej-Theiss. - Kraków : Oficyna Wydawnicza 
„Impuls”, 2005. - S. 169-180 
Sygn. 240261 Czytelnia PBW 
 



13. Media elektroniczne w życiu dziecka w kontekście wartości wychowawczych 
oraz zagrożeń / pod red. Jadwigi Izdebskiej. – Białystok : „Trans Humana”, 2008. – 
207, [1] s. 
Czytelnia Pedagogiczna UJK 
 
14. Patologie w cyberświecie / red. nauk. Sylwester Bębas, Jerzy Plis, Józef 
Bednarek. - Radom : Wyższa Szkoła Handlowa, 2012. - 495, [1] : il. ; 25 cm. - 
Bibliogr. przy rozdz. 
Biblioteka UJK, magazyn 
 
15. Słysz, Anna : Przyjaciele w internecie / Anna Słysz, Beata Arcimowicz. - 
Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2009. - 166 s. : il. ; 21 cm  
Książka omawia zagadnienia związane z korzystaniem z Internetu przez dzieci (rola 
Internetu w życiu dzieci i młodzieży, pozytywne wsparcie udzielane za 
pośrednictwem Internetu z punktu widzenia dzieci i psychologa, zagrożenia związane 
z poszukiwaniem wsparcia przez dzieci) oraz osoby dorosłe (sposoby wykorzystania 
Internetu, wspólne surfowanie z dziećmi, wsparcie indywidualne i w grupach). Praca 
zawiera 5 scenariuszy zajęć warsztatowych dla młodzieży gimnazjalnej (cel, czas, 
potrzebne materiały, etapy) oraz 3 scenariusze zajęć dla rodziców.  
Czytelnia Pedagogiczna UJK 
 
Artykuły w czasopismach (dostępne w PBW w Kielcach) 
 
16. Alenowicz, Magdalena : Świat gier komputerowych a psychika dziecka / 
Magdalena Alenowicz // „Głos Pedagogiczny”. - 2012, nr 44, s. 42-43 
 
17. Biernat, Tomasz : Cyberuzależnienia / Tomasz Biernat // „Wychowanie na Co 
Dzień”. - 2002, nr 10-11, s. 42-43 
Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej 
 
18. Gajewska, Beata : Mass media a młody odbiorca / Beata Gajewska // 
„Wychowawca”. – 2002, nr 7/8, s. 33 
Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej 
 
19. Gałaś, Mieczysław : Przemoc w mediach / Mieczysław Gałaś // „Edukacja”. – 
1998, nr 2, s. 21-31 
Wpływ treści emitowanych przez media (telewizja, filmy wideo, gry komputerowe) na 
agresywne zachowania dzieci i młodzieży. 
Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej 
 
20. Grodecka, Ewa : Młodzież a mass media / Ewa Grodecka // „Dyrektor Szkoły”. 
- 2005, nr 4, s. 48-49 
Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej 
 
21. Jacewicz, Agata : Sześciolatek w wirtualnym świecie gier komputerowych / 
Agata Jacewicz // „Edukacja”. - 2007, nr 4, s. 68-75 
Wyniki badań w zakresie wiedzy dzieci na temat zastosowania technologii 
komputerowej i informatycznej oraz dobór programów i gier komputerowych przez 
rodziców. 
 



22. Juszczyk, Stanisław : Komunikacja dzieci i młodzieży w przestrzeni wirtualnej / 
Stanisław Juszczyk // „Kwartalnik Pedagogiczny”. - 2009, nr 4, s. 81-103 
 
23. Kielar-Turska, Maria : Dziecko w świecie wirtualnym : szanse i zagrożenia / 
Maria Kielar-Turska // „Wychowanie w Przedszkolu”. - 2002, nr 3, s. 131-137 
Wpływ telewizji na dziecko. Świat gier komputerowych. 
 
24. Kondracka, Marta : Realne zagrożenia wirtualnych relacji dziecko - media 
elektroniczne / Marta Kondracka // „Nowa Szkoła”. - 2008, nr 2, s. 40-46 
Wpływ mediów na prawidłowy rozwój dziecka. 
 
25. Kondracka, Marta : Wirtualne relacje dziecko - media elektroniczne : 
zagrożenia / Marta Kondracka // „Życie Szkoły”. - 2010, nr 1, s. 5-11 
Charakterystyka ujemnych konsekwencji nieracjonalnego użytkowania mediów 
elektronicznych przez dziecko (wpływ na postawę ciała, układ nerwowy, sferę 
emocjonalną, zachowanie). Uzależnienie od Internetu. 
 
26. Konkol, Szymon : Dzieci w sieci / Szymon Konkol // „Głos Nauczycielski”. - 
2013, nr 23, s. 12 
Dziecko w wirtualnym świecie - sieciak czy cyberpunk ? Ideologia i styl życia. 
Filozofia cyberpunka- 3M - miasto, masa, maszyna. 
 
27. Kotyśko, Martyna : Buszujący w Sieci / Martyna Kotyśko // „Psychologia w 
Szkole”. - 2013, nr 3, s. 4-9 
Cyfrowa rzeczywistość nastolatków. Zalety i wady korzystania z Internetu. 
 
28. Koziej, Sławomir : Oddziaływanie technologii komunikacyjno-informacyjnych 
na osobowość dzieci / Sławomir Koziej // „Nauczanie Początkowe”. - 2013/2014, nr 3, 
s. 7-14 
Zawiera m.in.: rzeczywistość wirtualna. 
 
29. Małyska, Aleksandra : Przedszkolak w sieci / Aleksandra Małyska [et al.] // 
„Wychowanie w Przedszkolu”. - 2011, nr 10, s. 24-30 
 
30. Mysior, Radosław : Flaming "wojna" na słowa / Radosław Mysior // „Problemy 
Opiekuńczo-Wychowawcze”. - 2012, nr 9, s. 31-35 
Werbalne zachowania agresywne współczesnej młodzieży w rzeczywistości 
wirtualnej. 
 
31. Mysior, Radosław : W wirtualnej pułapce : uzależnienie od Internetu / 
Radosław Mysior // „Nowa Szkoła”. - 2015, nr 2, s. 19-28 
 
32. Papuda-Dolińska, Beata : Czas i cyberprzestrzeń - temporalna organizacja 
działania użytkowników portali społecznościowych / Beata Papuda-Dolińska // 
„Pedagogika Społeczna”. - 2014, nr 2, s. 117-[132] 
Teoretyczne i empiryczne rozważania na temat przenikania się wirtualnego świata 
portali społecznościowych z rzeczywistością realną w kontekście przemian w 
subiektywnym postrzeganiu kategorii czasu. Celem analiz było odnalezienie 
podobieństw i różnic w zakresie Temporalnej Organizacji Działania mierzonej 
kwestionariuszem AION Cz. Nosal, B. Bajcar (2004) między studentami 



poświęcającymi ponad godzinę dziennie na użytkowanie portalu społecznościowego 
oraz tymi, którzy w ogóle nie posiadają na nich konta. 
 
33. Radwańska, Jadwiga : Wirtualna rzeczywistość / Jadwiga Radwańska // 
„Wychowawca”. - 2012, nr 6, s. 10-11 
Wpływ cyfrowego środowiska on-line na rozwój emocjonalny i psychofizyczny dzieci i 
młodzieży. Ryzykowne zachowania nastolatków korzystających z Internetu. 
 
34. Róziewicz, Grażyna : Dzieci sieci - specyfika pokolenia / Grażyna Róziewicz // 
„Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”. - 2011, nr 1, s. 12-24 
Wpływ cyberprzestrzeni na rozwój dziecka i młodego człowieka. Wyniki badań. 
 
35. Sadowska, Ewa : Wirtualne dzieci / Ewa Sadowska // „Niebieska Linia”. - 
2006, nr 5, s. 18-20 
Artykuł dotyczy kampanii "Dziecko w Sieci" poświęconej problemowi kontaktów dzieci 
z osobami poznanymi w internecie. 
 
36. Siudem, Anna : Cyberprzestrzeń a rozwój dziecka / Anna Siudem // „Świat 
Problemów”. - 2012, nr 4, s. 30-33 
Artykuł poświęcony wirtualnemu światu i cyberprzestrzeni, oraz wnikania dzieci i 
młodzieży w ową przestrzeń i jej wpływowi na ich rozwój. 
 
37. Tobera-Tunstall, Bożena : Zagrożenia dzieci i młodzieży w wirtualnym świecie 
w świetle raportu Tanji Byron z Wielkiej Brytanii / Bożena Tobera-Tunstall // „Gazeta 
Szkolna : aktualności”. - 2009, nr 34, s. 7-8 
 
38. Więcka, Aleksandra : Mam pięć lat i wielki wirtualny świat / Aleksandra Więcka 
// „Newsweek Polska”. - 2002, [nr] 21, s. 76-79 
Internetowe pokolenie.  
 
39. Wojno, Anna : Zagrożona w sieci tożsamość dzieci i mlodzieży / Anna Wojno // 
„Opieka, Wychowanie, Terapia”. - 2000, nr 2, s. 23-27 
"Second Life". Rzeczywistość wirtualna. 


