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Brosch, Anna : Kultura medialna młodzieży gimnazjalnej w 1. 
obliczu ekspansji mediów elektronicznych /  Anna Brosch //  
„Chowanna”. - T. 2 (2007), s. [130]-141 
[Rola mediów elektronicznych w budowaniu wiedzy jednostki 
o otaczającym świecie. Częstotliwość korzystania z mediów 
(prasa, telewizja, Internet i inne) jako nośnika informacji. Ba-
dania]

Bukrejewska, Iwona B. : Środki medialne w opinii dzieci i 2. 
ich rodziców / Iwona B. Bukrejewska // „Wychowanie na Co 
Dzień”. - 2008, nr 4/5, s. 11-16  
[Oddziaływanie na dzieci najpopularniejszych środków ma-
sowego przekazu, jakimi są: telewizja, komputer, Internet i 
książka - badania sondażowe. Wyniki i wnioski]

Gazdowicz, Grażyna : Czytelnictwo czasopism wśród mło-3. 
dzieży szkół średnich /  Grażyna Gazdowicz // „Nowe w 
Szkole”. - 2002, [nr] 1, s. 11-16
[Badania przeprowadzone w 1999 roku w szkołach średnich]

Górniewicz, Józef : Zjawisko infokomputeryzacji a zaintere-4. 
sowania młodzieży gimnazjalnej. Krótkie studium empiryczne 
/  Józef Górniewicz // „Wychowanie na Co Dzień”. - 2008, nr 
4/5, s. 23-26 
[Infokomputeryzacja w funkcjonowaniu współczesnego czło-
wieka - badania prowadzone w okresie od 2005-2006 roku. 
M.in. miejsce komputera wśród innych zainteresowań mło-
dzieży gimnazjalnej]

Izdebska, Jadwiga : Dziecko i świat mediów elektronicznych /  5. 
Jadwiga Izdebska // „Wychowanie w Przedszkolu”. - 2009, nr 
3, s. 5-8 
[Media jako przestrzeń życiowa dziecka oraz teren komuni-
kacji. Szanse rozwojowe oraz zagrożenia dla dziecka, jakie 
stwarzają media elektroniczne]
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Jarosz, Bożena : Wykorzystanie sieci Internet przez młodzież 6. 
/  Bożena Jarosz // „Edukacja Medialna”. - 2000, nr 3, s. 50-
53
[Badania przeprowadzone wśród uczniów klas licealnych. 
M.in. wykorzystanie Internetu w celach edukacyjnych. Ocena 
Internetu pod katem wartości informacyjnej]

Kirwil, Lucyna : Wzorce korzystania z Internetu przez dzieci 7. 
w wieku 13-15 lat – badania // Lucyna Kirwil // http://www.
brpd.gov.pl/detail.php?recid=55
[Cytowane dnia 25.02.2010 r.]

Kossowski, Paweł : Telewizja i komputery w życiu nastolat-8. 
ków ze środowiska wiejskiego /  Paweł Kossowski // „Proble-
my Opiekuńczo-Wychowawcze”. - 2004, nr 7, s. 7-12 
[Na podstawie badań. Rola telewizji i innych mediów elektro-
nicznych]

Koziej, Sławomir : Komputer i Internet w życiu młodzieży gim-9. 
nazjalnej /  Sławomir Koziej // „Edukacja Medialna”. - 2002, nr 
4, s. 35-39 
[Wyniki badań dot. wykorzystania komputerów i Internetu w 
celach edukacyjnych]

Maćkowska, Elżbieta : Czasopisma wśród uczniów klas star-10. 
szych szkoły podstawowej /  Elżbieta Maćkowska // „Poradnik 
Bibliotekarza”. - 1996, nr 5, s. 16-18
[Badania przeprowadzone w 1995 roku wśród uczniów klas 7 
i 8 szkoły podstawowej]
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Niechcaj-Nowicka, Elżbieta : Czytelnictwo wśród nastolat-11. 
ków : podsumowanie ankiety /  Elżbieta Niechcaj-Nowicka // 
„Książka i Czytelnik”. - 2005, nr 1, s. 8-12
[Opinia młodzieży licealnej na temat książek, bibliotek, środ-
ków masowego przekazu ; Dostęp : http://jbc.jelenia-gora.pl/
Content/1392/2005-01.pdf ; cytowane dnia 25.02.2010 r.]

Sikorski, Wiesław : Funkcje wychowawcze TV /  Wiesław Si-12. 
korski //  „Edukacja i Dialog”. - 1999, nr 4, s.64-69 
[Jakie programy telewizyjne preferuje młodzież, m.in. staty-
styka oglądalności programów edukacyjnych, informacyjnych]

Skulicz, Danuta : Dziecięce i młodzieżowe czytelnictwo prasy 13. 
: wartości i zagrożenia /  Danuta Skulicz // „Wychowawca”. - 
2002, nr 6, s. 17-19 
[Czytelnictwo prasy (m.in. jako źródła informacji) wśród dzieci 
10-13 letnich oraz młodzieży 14-17 letniej]

Tomaszewska, Hanna : Nowe technologie informacji i komu-14. 
nikacji - wyzwanie dla relacji międzygeneracyjnych /  Hanna 
Tomaszewska, Zofia Waleria Stelmaszuk // „Pedagogika Spo-
łeczna”. - 2004, nr 2/4, s. 81-96 
[Badania przeprowadzone wśród uczniów szkół podstawo-
wych, gimnazjów i liceów ogólnokształcących. M.in. średni 
czas korzystania z mediów audiowizualnych (TV, Internet, 
komputer, telefon komórkowy, gry komputerowe, gry telewi-
zyjne, CD-romy). Ocena informacyjna mediów – czy korzy-
stając z nich uczą się czegoś, czy ich używanie to strata cza-
su czy jego dobre wykorzystanie]

http://jbc.jelenia-gora.pl/Content/1392/2005-01.pdf
http://jbc.jelenia-gora.pl/Content/1392/2005-01.pdf
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Zalewska, Irena : Wpływ telewizji na rozwój intelektualny 15. 
ucznia /  Irena Zalewska //  „Poradnik Bibliotekarza”. - 2002, 
[nr] 6, s. 27-29
[Badania licealistów. M.in. jakie korzyści informacyjne wyno-
szą uczniowie oglądając TV, ilu statystycznie uczniów zdoby-
wa informacje poprzez to medium]


