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Wydawnictwa zwarte

Aktualne problemy wsparcia społecznego osób niepełnospraw-1. 
nych / pod red. Grażyny Kwaśniewskiej, Anny Wojnarskiej ; [aut. 
Beata Antoszewska et al.]. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersyte-
tu Marii Curie-Skłodowskiej, 2004. – 327, [2] s. – Bibliogr. przy 
pracach
[Wsparcie społeczne różnych kategorii odbiorców : chorym, nie-
pełnosprawnym, rodzinom osób chorych, rodzinom dzieci nie-
pełnosprawnych ; udzielanie wsparcia społecznego]
Syg. 239388 Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej

Bartosz, Bogna : Niektóre zagadnienia wsparcia społecznego: 2. 
wsparcie społeczne w rodzinie i dla rodziny // W : Psychologicz-
ne aspekty funkcjonowania w rodzinie / red. Alicja Kuczyńska. – 
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1992. – 
S. 21-35
[Przegląd i analiza literatury przedmiotu. Proponowana koncep-
cja teoretyczna. Próba definicji wsparcia społecznego, umiej-
scowienie pojęcia wsparcia społecznego w szerszym kontek-
ście. Podział wsparcia społecznego na dwa poziomy : globalny 
i sytuacyjny]
Syg. 212976 Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej
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Domagała -Zyśk, Ewa : Wsparcie społeczne ze strony rówieśni-3. 
ków jako warunek powodzenia szkolnego uczniów gimnazjum // 
W : Diagnostyka pedagogiczna i profilaktyka w szkole i środowi-
sku lokalnym / pod red. Marii Deptuły. – Bydgoszcz : Wydawnic-
two Akademii Bydgoskiej, 2004. – S. 79-98
Syg. 239346 Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej

Edukacja i wsparcie społeczne osób z niepełnosprawnością 4. 
w wybranych krajach europejskich / pod red. nauk. Janiny Wy-
czesany i Zenona Gajdzicy. – Kraków : Oficyna Wydawnicza 
„Impuls”, cop. 2005. – 311 s. – Bibliogr. przy rozdz.
Czytelnia Pedagogiczna Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

Ernst, Magda : Środowiskowa oferta pomocy i wsparcia dla 5. 
osób niepełnosprawnych na przykładzie Głogowa / Magda Ernst 
// W : Potrzeby osób niepełnosprawnych w warunkach global-
nych przemian społeczno-gospodarczych, Tom 2 / pod redakcją 
Heleny Ochonczenko, Marii Agnieszki Paszkowicz. – Kraków : 
„Impuls”, 2006. – S. 389-400
Syg. 243353 Czytelnia Pedagogiczna Uniwersytetu Jana Ko-
chanowskiego
Syg. 243354 Wypożyczalnia Pedagogicznej Biblioteki Woje-
wódzkiej 

Formy opieki, wychowania i wsparcia w zreformowanym syste-6. 
mie pomocy społecznej / pod red. Józefy Brągiel i Sylwii Bado-
ry ; [wstęp Sylwia Badora, Józefa Brągiel ; aut. Sylwia Badora et 
al.] ; Uniwersytet Opolski. – Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu 
Opolskiego, 2005. – 595 s. : il. – Bibliogr.
[I. Instytucje wsparcia : Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, 
ośrodek pomocy społecznej, poradnie rodzinne, poradnie psy-
chologiczno-pedagogiczne. II. Formy opieki nad dziećmi i mło-
dzieżą : placówki wsparcia dziennego – świetlica środowiskowa, 
świetlica socjoterapeutyczna, ognisko wychowawcze, warsztaty 
terapii zajęciowej. III. Formy opieki nad ludźmi starymi i niepeł-
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nosprawnymi : formy wsparcia i opieki, ośrodki wsparcia dzien-
nego, dom pomocy społecznej, hospicjum. System wsparcia 
osób bezdomnych]
Syg. 240768 Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej

Gajewska, Grażyna : Wsparcie społeczne dzieci i młodzieży 7. 
gimnazjalnej oraz wychowanków świetlic socjoterapeutycznych 
i domów dziecka // W : Diagnostyka pedagogiczna i profilaktyka 
w szkole i środowisku lokalnym / pod red. Marii Deptuły. – Byd-
goszcz : Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej, 2004. – S. 123-
140
Syg. 239346 Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej

Gerrig, Richard J. : Psychologia i życie / Richard J. Gerrig, Philip 8. 
G. Zimbardo ; red. nauk. Maria Materska. – Warszawa : Wydaw-
nictwo Naukowe PWN, 2006. – S. 412 : Wsparcie społeczne 
jako zasób służący radzeniu sobie
[M.in. także „Wartość wsparcia społecznego”]
Syg. 241673 Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej 
Syg. 243441 Wypożyczalnia Pedagogicznej Biblioteki Woje-
wódzkiej

Hajduk, Barbara : O rodzajach pomocy / Barbara Hajduk, 9. 
Edward Hajduk. – Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2006. – 
S. 46-50 : Zachowania allocentryczne i wsparcie społeczne
Syg. 241226 Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej

Kaniasty Krzysztof : Wsparcie społeczne w kontekście stresu 10. 
społeczności // W : Psychologia : podręcznik akademicki. T. 2 
/ red. nauk. Jan Strelau, Dariusz Doliński ; [aut. tomu Jan Stre-
lau et al.]. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 
2008. – S. 782-783
[M.in. Model przeciwdziałania deterioryzacji wsparcia społecz-
nego (wykres)]
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Kawula, Stanisław : Czynniki wsparcia w życiu człowieka i jego 11. 
rodziny // W : Rodzina polska na przełomie wieków : przeobra-
żenia, zagrożenia, patologie / pod red. Jana Żebrowskiego. – 
Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2001. – S. 
33-52
[1. Biologiczne i środowiskowe koncepcje rozwoju 2. Daleka 
i bliska perspektywa socjalizacji dziecka w rodzinie. Zasoby 
wychowania. Rodzina jako mikrośrodowisko. Rodzina elemen-
tem „spirali życzliwości”. Wsparcie i wspomaganie „drugiego” 
(wsparcie emocjonalne, wartościujące, instrumentalne, infor-
macyjne, duchowe). Człowiek i rodzina w „spirali życzliwości” 
(relacje w obrębie wsparcia społecznego : 1) człowiek-czło-
wiek, 2)człowiek-grupa, 3)człowiek-instytucje, 4)człowiek-szer-
sze układy). Od wsparcia do samodzielności]
Syg. 232293 Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódz-
kiej

Kawula, Stanisław : Obszary wsparcia społecznego rodzin pol-12. 
skich // W : Kawula Stanisław, Józef Brągiel, Andrzej W. Jan-
ke : Pedagogika rodziny : obszary i panorama problematyki. – 
Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2005. – S. 328-329
Syg. 239573 Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódz-
kiej

Kawula, Stanisław : Pomocniczość i wsparcie / Stanisław Ka-13. 
wula. – Olsztyn : Oficyna Wydawnicza „Kastalia”, 2002. – 201 
s., [2] s. – Bibliogr.
[Rozmiary zjawiska bezrobocia i biedy, obrazuje indywidualne 
i społeczne bariery ograniczające perspektywy rozwoju grup 
społecznych i różnorodnych środowisk] 
Czytelnia Pedagogiczna UJK

Kawula, Stanisław : Wsparcie społeczne wobec rodziny ryzyka 14. 
a zasada pomocniczości // W : Pracownicy socjalni i wolonta-
riusze a możliwości reformy pomocy społecznej / pod red. Kry-



7

styny Marzec-Holki. – Bydgoszcz : Wyższa Szkoła Pedago-
giczna, 1998. – S. 281-301
Syg. 229634 Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódz-
kiej 

Kenrick, Douglas T. : Psychologia społeczna : [rozwiązane ta-15. 
jemnice] / Douglas T. Kenrick, Steven L. Neuberg, Robert B. 
Cialdini. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 
2002. – S. 347-356 : Cel : uzyskanie wsparcia społecznego
[Definicja wsparcia społecznego. Psychologia zdrowia a wspar-
cia społecznego. Osoba: kolejność narodzin, zalezność i mo-
tywacja intymności. Sytuacje: Bezoosobowe, zagrożenia, 
izolacja społeczna i zakłopotanie. Interakcja: Odrzucanie ofe-
rowanego wsparcia. Dysfunkcje społeczne: Samonapędzający 
się cykl samotności i depresji]
Syg. 234771 Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódz-
kiej
Syg. 234772, 234773, 234774, 234775 Wypożyczalnia Peda-
gogicznej Biblioteki Wojewódzkiej

Kirenko, Janusz : Wsparcie społeczne osób z niepełnospraw-16. 
nością / Janusz Kirenko. – Ryki : Wyższa Szkoła Umiejętności 
Pedagogicznych i Zarządzania, 2002. – 349, [11] s. – Bibliogr.
Czytelnia Pedagogiczna Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

Krajewska, Beata : Instytucje wsparcia dziecka i rodziny : za-17. 
gadnienia podstawowe / Beata Krajewska. – Kraków : „Impuls”, 
2009. – 132 s. – Bibliogr.
[I. Instytucje oświatowo-wychowawcze. II. Placówki kształce-
nia specjalnego. III. Podmioty resocjalizacyjne. IV. Instytucje 
opiekuńczo-wychowawcze. V. Instytucje pomocy społecznej. 
VI. Podmioty wielofunkcyjne. VII. Organizacje pozarządowe]
Syg. 246092 Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej
Syg. 247033 Wypożyczalnia Pedagogicznej Biblioteki Woje-
wódzkiej
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Kryzysy rozwojowe wieku dziecięco-młodzieżowego a możli-18. 
wości społecznego wsparcia / pod red. Bożeny Grochmal-Bach 
i Anny Knobloch-Gali ; Instytut Psychologii Stosowanej. Uni-
wersytet Jagielloński. – Kraków : „Impuls”, 2005 
[Część pierwsza książki to omówienie źródeł kryzysów rozwo-
ju w wieku dziecięcym, druga została poświęcona sposobom 
udzielania pomocy psychologicznej i społecznego wsparcia]
Syg. 239085 Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódz-
kiej
Syg. 239365 Wypożyczalnia Pedagogicznej Biblioteki Woje-
wódzkiej

Kubacka-Jasiecka, Dorota : Interwencja kryzysowa : pomoc 19. 
w kryzysach psychologicznych / Dorota Kubacka-Jasiecka. – 
Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, cop. 
2010. – S. 522-524 : Nowe zadania służb wsparcia społeczne-
go ; S. 97-101 : Relacja wsparcia interwencyjnego ; S. 97-101 : 
Relacja wsparcia interwencyjnego ; S. 518-522 : Służby wspar-
cia społecznego ; S. 456-467 : Wsparcie społeczne i grupy sa-
mopomocy w kryzysach traumatycznych
Syg. 246508 Wypożyczalnia Pedagogicznej Biblioteki Woje-
wódzkiej

Kubacka-Jasiecka, Dorota : Interwencja kryzysowa : pomoc 20. 
w kryzysach psychologicznych / Dorota Kubacka-Jasiecka. – 
Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, cop. 
2010. – S. 165-187 : Wsparcie społeczne jako podstawa od-
działywania interwencyjnego
[Wsparcie społeczne -sposoby jego ujmowania. Wsparcie 
społeczne strukturalne i funkcjonalne. Mechanizmy działania 
wsparcia. Wsparcie społeczne w modelu Kaniastego i Norri-
sa. Wsparcie społeczne a zmaganie się z kryzysem. Zjawi-
sko paradoksy wsparcia. Mobilizacja i deterioryzacja wsparcia. 
Wsparcie spostrzegane a wsparcie otrzymywane. Wsparcie 
pożądane. Problemy dopasowania wsparcia. Wsparcie spo-
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łeczne a właściwości osobowości. Wsparcie społeczne – po-
dejście kulturowo-ekologiczne. Wsparcie w ramach grup samo-
pomocy : początki i idee ruchu, zalety i mechanizmy wsparcia 
grupowego, cele i rodzaje grup samopomocy]
Syg. 246508 Wypożyczalnia Pedagogicznej Biblioteki Woje-
wódzkiej

Leśniak, Elzbieta : Analiza systemu wsparcia społecznego // 21. 
W : Wybrane zagadnienia interwencji kryzysowej : poradnik 
dla pracowników socjalnych / wybór i oprac. Wanda Badura-
Madej. – Warszawa : „Interart”, 1996. – S. 61-63
[System wsparcia społecznego. Osoba w kryzysie. Istnienie 
lub brak naturalnego systemu wsparcia – cechy]
Syg. 223192 Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódz-
kiej
Syg. 230659 Wypożyczalnia Pedagogicznej Biblioteki Woje-
wódzkiej (wydanie niezmienione z 1999 r.)

Matyjas, Bożena : Wsparcie rodziny // W : Pedagogika spo-22. 
łeczna : podręcznik Akademicki, Tom 2, Debata / pod redakcją 
Ewy Marynowicz-Hetki. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe 
PWN, 2007. – S. 515-517
[Wydział Opracowania Pedagogicznej Biblioteki Wojewódz-
kiej]

Opieka i wsparcie w obszarze wykluczenia społecznego : II 23. 
konferencja studencka : materiały pokonferencyjne / [red. Anna 
Napadło] ; Łużycka Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Jana 
Benedykta Solfy w Żarach. – Żary : Wydawnictwo Naukowe 
Łużyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej im. J. B. Solfy : Wy-
dawnictwo „Monogram”, 2009. – 136 s.
Czytelnia Pedagogiczna Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

Parchomiuk, Monika : Rodzice dzieci z mózgowym poraże-24. 
niem dziecięcym wobec sytuacji trudnych / Monika Parcho-
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miuk. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skło-
dowskiej, 2007. – S. 57-73 : Wsparcie społeczne
[Definicja wsparcia społecznego, dotychczasowe badania na 
temat wsparcia społecznego. Rola wsparcia społecznego w ra-
dzeniu sobie z problemami życiowymi. Wsparcie społeczne ro-
dzin z dzieckiem z niepełnosprawnością. Badania dotyczące 
satysfakcji w zakresie udzielania wsparcia]
Syg. 242875 Wypożyczalnia Pedagogicznej Biblioteki Woje-
wódzkiej

Piątek, Jadwiga : Pustka społeczna : brak społecznego wspar-25. 
cia // W : Wybrane zagadnienia interwencji kryzysowej : porad-
nik dla pracowników socjalnych / wybór i opracowanie Wanda 
Badura-Madej. – Warszawa : „Interart”, 1996. – S. 50-51
Syg. 223192 Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódz-
kiej
Syg. 230659 Wypożyczalnia Pedagogicznej Biblioteki Woje-
wódzkiej (wydanie niezmienione z 1999 r.)

Psychologia : podręcznik akademicki. T. 2 / red. nauk. Jan 26. 
Strelau, Dariusz Doliński ; [aut. tomu Jan Strelau et al.]. – 
Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008. – S. 
779-784 : Pomoc profesjonalna a wsparcie społeczne
[M.in. Problematyka wsparcia społecznego w dotychczaso-
wych badaniach naukowych. Aspekty relacji „pomoc psycho-
logiczna profesjonalna a wsparcie społeczne”. Niekorzystne 
oddziaływanie wsparcia społecznego – czynniki. Definicja 
wsparcia społecznego strukturalnego. Rodzaje wsparcia (wy-
kres). Mechanizmy wsparcia społecznego. Hipotezy efektu 
bezpośredniego i pośredniego (buforowego). Rodzaje wspar-
cia : przykłady z badań i praktyki (tabela)]
Syg. 245206 Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódz-
kiej
Syg. A 245207, A 245208 Wypożyczalnia Pedagogicznej Bi-
blioteki Wojewódzkiej 
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Psychologiczne portrety człowieka / pod redakcją Anny I. Brze-27. 
zińskiej. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 
2005. – S. 85-87 : Wsparcie społeczne ; S. 465-467 : Źródła 
wsparcia i korzystanie z pomocy innych ; S. 696-699 : Osoby 
znaczące jako osoby wspomagające rozwój
Syg. 241768 Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódz-
kiej
Syg. 243392, 243393 Wypożyczalnia Pedagogicznej Biblioteki 
Wojewódzkiej

Ratajczak, Zofia : Wsparcie społeczne w środowisku pracy 28. 
a stres i jego skutki zdrowotne // W : Psychologiczne problemy 
funkcjonowania człowieka w sytuacji pracy. [T.] 11 (20), Psy-
chologiczna problematyka wsparcia społecznego i pomocy / 
pod red. Zofii Ratajczak. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersy-
tetu Śląskiego, 1994. – S. 57-79
[S. 75 : Badania J. Barlinga, K.E. MacEwana i L. I. Pratta o 
typach wsparcia]
Syg. 215705 Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódz-
kiej

Rathus, Spencer A. : Psychologia współczesna / Spencer A. 29. 
Rathus. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 
2004. – S. 580 : Wsparcie społeczne
[Rodzaje wsparcia]
Syg. 237868 Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej
Syg. 239070 Wypożyczalnia Pedagogicznej Biblioteki Woje-
wódzkiej

Rodzina, diagnoza, profilaktyka i wsparcie / red. nauk. Krysty-30. 
na Duraj-Nowakowa, Urszula Gruca-Miąsik. – Rzeszów : Wy-
dawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2009. – 296 s. – Bi-
bliogr. przy rozdz.
Biblioteka Główna Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
Czytelnia Pedagogiczna Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
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Sęk , Helena : Wprowadzenie do psychologii klinicznej / Hele-31. 
na Sęk. – Warszawa : Scholar, 2001. – S. 265-269 : Wsparcie 
społeczne – wybrane zagadnienia
[M.in. model funkcjonowania wsparcia społecznego : wsparcie 
strukturalne, funkcjonalne, procesy wsparcia. Rodzaje wspar-
cia : emocjonalne, informacyjne, rzeczowe, instrumentalne. 
Trafność wsparcia]
Syg. 232933 Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódz-
kiej
Syg. 232934, 232935 Wypożyczalnia Pedagogicznej Biblioteki 
Wojewódzkiej

Sęk, Helena : Wsparcie społeczne jako jeden ze sposobów 32. 
radzenia sobie z trudnościami i ważna społeczna metoda pre-
wencji // W : Zagadnienia psychologii prewencyjnej / pod red. 
Heleny Sęk. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicza, 1991. – S. 29-32
[M.in. tabela „Rola wsparcia społecznego w przezwyciężaniu 
krytycznych wydarzeń życiowych”, na którą powołują się inni 
autorzy publikacji poświęconych wsparciu społecznemu]
Syg. 209490 Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódz-
kiej

Sierpowska, Iwona : Prawo pomocy społecznej / Iwona Sier-33. 
powska. – Wyd. 3, stan prawny na 1 września 2008 r. – War-
szawa : Wolters Kluwer Polska, 2008. – S. 98-100 : Ośrodki 
wsparcia
[Idea utworzeni, podstawy prawne, ogólna charakterystyka. 
Szczegółowo „Domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet 
w ciąży”]
Syg. 245615 Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódz-
kiej 
Syg. 246821, 246822, 246015 Wypożyczalnia Pedagogicznej 
Biblioteki Wojewódzkiej
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Sutton, Carole : Psychologia dla pracowników socjalnych / Ca-34. 
role Sutton. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologicz-
ne, 2004. – S. 14-20 : Uniwersalny schemat pracy z ludźmi : 
wsparcie
[M.in. Wsparcie : schemat działania w pracy socjalnej]
Syg. 237866 Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódz-
kiej
Syg. 238956 Wypożyczalnia Pedagogicznej Biblioteki Woje-
wódzkiej

Szymanowska, Joanna : Rodzina z dzieckiem niepełnospraw-35. 
nym : pomoc i wsparcie społeczne / Joanna Szymanowska. – 
Białystok : „Trans Humana”, 2008. – 240 s. – Bibliogr.
Biblioteka Główna Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
Czytelnia Pedagogiczna Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

Trafiałek, Elżbieta : Podstawy pracy socjalnej / Elżbieta Trafia-36. 
łek. – Kielce : Wydawnictwo Uczelniane Wszechnicy Święto-
krzyskiej, 2000. – S. 30-36 : Wsparcie społeczne
[Ogólna charakterystyka wsparcia społecznego. Naturalne 
systemy wsparcia (m.in. rodzina, przyjaciele). Grupy samo-
pomocy. Instytucjonalne systemy wsparcia. Rodzaje wsparcia 
społecznego. Pięć poziomów systemów pomocowych. Kolej-
ność działań pomocowych]
Syg. 230354 Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódz-
kiej
Syg. 230355 Wypożyczalnia Pedagogicznej Biblioteki Woje-
wódzkiej

Winiarski, Mikołaj : Organizacje – grupy wsparcia społecznego 37. 
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