
 
 

 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach oferuje w bieżącej prenumeracie bogaty 
zbiór czasopism metodycznych i fachowych dla nauczycieli, wychowawców oraz bibliotekarzy, 
psychologów, pedagogów szkolnych na wszystkich etapach nauczania. 

Poniżej prezentujemy tematyczny podział gromadzonych tytułów czasopism, dostępnych 
w Czytelni biblioteki. 

Zachęcamy do korzystania z naszych zbiorów na miejscu w siedzibie biblioteki bądź za 
pośrednictwem naszych filii w regionie. 

 

Bibliotekarstwo 

Biblioterapeuta: biuletyn informacyjny Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego. W zbiorach 
roczniki od 2004 –  

Bibliotekarz: miesięcznik poświęcony sprawom bibliotek i czytelnictwa. W zbiorach roczniki 
od 1945 do 1951, od 1953 -  

Biblioteka w Szkole: miesięcznik nauczycieli bibliotekarzy. W zbiorach roczniki od 1991 –  

Poradnik Bibliotekarza: pismo dla bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych. W zbiorach 
roczniki od 1949 –    

Przegląd Biblioteczny. W zbiorach roczniki od 1927 do 1936, od 1938 do 1939, od 1946 -     

Geografia – Krajoznawstwo 

Geografia w Szkole: czasopismo dla nauczycieli. W zbiorach roczniki od 1948 –    

Poznaj swój kraj: miesięcznik krajoznawczo- turystyczny. W zbiorach roczniki od 1958 –    

Poznaj Świat: miesięcznik podróżniczo-geograficzny. W zbiorach roczniki od 1948 do 1950, 
od 1956 do 1998, 2011-   

Historia – Wiedza o społeczeństwie 

Almanach Historyczny. Kontynuacja „Kieleckich Studiów Historycznych”. W zbiorach roczniki 
od 1999 –    

Dzieje Najnowsze: kwartalnik poświęcony historii XX wieku. W zbiorach roczniki od 1969 – 

Karta: niezależny miesięcznik historyczny. W zbiorach roczniki od 1991 –   

Kwartalnik Historyczny. W zbiorach roczniki od 1927 do 1933, od 1935 –  

Mówią Wieki: magazyn historyczny. W zbiorach roczniki od 1958 –    

 Pamięć pl.: biuletyn IPN. Kontynuacja ukazującego się w latach 2007-2011 Biuletynu IPN. 
W zbiorach roczniki od 2012- 



 
 

Spotkania z Zabytkami: kultura – tradycje – pamiątki. W zbiorach roczniki od 1986 –   

Wiadomości Historyczne: czasopismo dla nauczycieli. W zbiorach roczniki od 1948 –    

Język polski - Kultura 

Akcent: literatura i sztuka : almanach. W zbiorach od 1981 -    

Czas Kultury: miesięcznik literacki. W zbiorach roczniki od 1990 –   

Dialog: miesięcznik poświęcony dramaturgii współczesnej [teatralnej, filmowej, radiowej 
i telewizyjnej]. W zbiorach roczniki od 1957 –    

Guliwer: dwumiesięcznik o książce dla dziecka. W zbiorach roczniki od 1991 –       

Język Polski. W zbiorach roczniki od 1913 do 1916, od 1921 do 1922, 1924, od 1927 do 1939, 
od 1945 –   

Język Polski w Gimnazjum. W zbiorach roczniki od 1999/2000 –   

Język Polski w Liceum. W zbiorach roczniki od 2002/2003 –    

Język Polski w Szkole IV – VI: materiały metodyczne dla nauczycieli. W zbiorach roczniki 
od 1999/2000 –   

Kino: miesięcznik poświęcony twórczości i kulturze filmowej. W zbiorach roczniki od 1966 
do 1981, od 1983 –     

Literatura na Świecie. W zbiorach roczniki od 1971 –     

Odra: miesięcznik społeczno – kulturalny. W zbiorach roczniki od 1975 –    

Pamiętnik Literacki: czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polski. 
W zbiorach Czytelni roczniki 1936, od 1946 do 1948, 1950, od 1951 -     

Polonistyka. W zbiorach roczniki od 1948 –     

Polska Sztuka Ludowa Konteksty. W zbiorach roczniki od 1948 do 1953, 1955, od 1957 do 1959, 
od 1961 do 1981, od 1983 –     

Poradnik Językowy. W zbiorach roczniki od 1902 do 1904, od 1910 do 1911, 1919, 1921, 1929, 
1935, od 1950 –     

Przegląd Humanistyczny. W zbiorach 1923, 1925, 1930, 1932, od 1957– 1998, 2006 –    

Radostowa: miesięcznik społeczno – kulturalno – literacki. W zbiorach roczniki od 1936 do 1939, 
od 1997 –     

Ruch Literacki. W zbiorach roczniki od 1926 do 1937, od 1960 –     

Teatr. W zbiorach roczniki 1946, od 1950 do 1952, od 1954 –     

Teksty Drugie: teoria literatury – krytyka – interpretacja. W zbiorach roczniki od 1990 –     



 
 

Twórczość: miesięcznik literacko – krytyczny. W zbiorach roczniki od 1945 –     

Zeszyty Literackie. W zbiorach roczniki od 1984 –, od 2012 w wersji elektronicznej 

Języki obce 

Język Niemiecki: pismo dla nauczycieli i lektorów języka niemieckiego. W zbiorach od rocznika 
2008  -     

Języki Obce w Szkole: angielski, francuski, hiszpański, łaciński, niemiecki. W zbiorach roczniki za 
lata  1957 –  2011. Od 2011 roku ukazuje się tylko w wersji elektronicznej 

Matematyka - Fizyka 

Delta: popularny miesięcznik matematyczno – fizyczno – astronomiczny. W zbiorach roczniki 
od 1974 –     

Fizyka w Szkole. W zbiorach roczniki od 1955 –     

Matematyka. W zbiorach roczniki od 1948 –     

Muzyka –  Informatyka 

PC Word Komputer: popularny miesięcznik informatyczny. Czasopismo dostępne w Wydziale 
Zbiorów Multimedialnych roczniki 1998, od 2005 –     

Wychowanie Muzyczne w Szkole. W zbiorach roczniki od 1967 –    

Nauki Przyrodnicze / Chemia 

Aura: miesięcznik Naczelnej Organizacji Technicznej poświęcony kształtowaniu i ochronie 
środowiska. W zbiorach roczniki od 1973 –     

Biologia w Szkole: czasopismo dla nauczycieli. W zbiorach roczniki od 1948 –     

Chemia w Szkole: czasopismo dla nauczycieli. W zbiorach roczniki od 1955 –     

Chrońmy Przyrodę Ojczystą: organ Państwowej Rady Ochrony Przyrody. W zbiorach roczniki 
od 1945 do 1953, od 1955 –    

Przyroda Polska: organ Ligi Ochrony Przyrody. W zbiorach roczniki od 1958 –     

Świat Nauki. W zbiorach roczniki od 1991 –    

Wiedza i Życie: organ Towarzystwa Wiedzy Powszechnej. W zbiorach roczniki 1931, od 1937 
do 1938, od–     

Wszechświat: pismo przyrodnicze: organ Polskiego Towarzystwa Przyrodniczego 
im. M. Kopernika. W zbiorach roczniki od 1945 do 1948, od 1950 –    



 
 

Pedagogika - Wychowanie – Kształcenie zawodowe 

Chowanna: czasopismo pedagogiczne poświęcone naukowym zagadnieniom wychowania. 
W zbiorach roczniki od 1993 –     

Dyrektor Szkoły: miesięcznik kierowniczej kadry oświatowej. W zbiorach roczniki od 1994–     

Edukacja Dorosłych: kwartalnik Akademickiego Towarzystwa Andragogicznego. W zbiorach 
roczniki od 1999 –     

Edukacja i Dialog. W zbiorach roczniki 1986, od 1990 –     

Edukacja – Studia – Badania – Innowacje. W zbiorach roczniki od 1983 –     

Edukacja Ustawiczna Dorosłych: kwartalnik naukowo – metodyczny. W zbiorach roczniki 
od 1993–     

Głos Nauczycielski: tygodnik społeczno – oświatowy. W zbiorach roczniki 1918/1919, 1935/1936, 
od 1945 –    

Głos Pedagogiczny. W zbiorach od 2008 –     

Kształcenie Zawodowe: biuletyn. W zbiorach 2015 - 

Kultura i Edukacja. W zbiorach roczniki od 1992 –     

Kwartalnik Pedagogiczny. W zbiorach roczniki od 1956 –     

Meritum : kwartalnik Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. 
W zbiorach roczniki od 2006  -      

Nauczyciel i Szkoła. W zbiorach roczniki za lata 1996-1998, 2009-   

Nowa Szkoła: miesięcznik społeczno – pedagogiczny. W zbiorach roczniki od 1945 do 1949, 
od 1950 –     

Pedagogika Pracy. W zbiorach roczniki 1975, od 1977 do1982, od 1985 do 1986, od 1988 do1990, 
od 1993 –     

Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. W zbiorach roczniki od 1961 –                                          

Przegląd Historyczno – Oświatowy: kwartalnik Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego 
poświęcony dziejom oświaty i wychowania w Polsce. W zbiorach roczniki 1947, od 1959 –     

Ruch Pedagogiczny: miesięcznik poświęcony nowym prądom w wychowaniu. W zbiorach roczniki 
1914, od 1919 do 1922, od 1924 do 1938/1939, od 1945/1946 do 1994, od 1998 –    

Świetlica w Szkole: kwartalnik wychowawców świetlicy. W zbiorach rocznik od 2008 –    

Wychowanie na co Dzień: miesięcznik dla nauczycieli, wychowawców i rodziców. W zbiorach 
roczniki od 1993 –      

Wychowawca: miesięcznik nauczycieli i wychowawców katolickich. W zbiorach roczniki od 1993 –    



 
 

Profilaktyka/Rehabilitacja 

Forum Logopedy. W zbiorach roczniki od 2014 –     

Niebieska Linia: pismo Ogólnopolskiego Porozumienia Osób, Organizacji i Instytucji 
Pomagających Ofiarom Przemocy w Rodzinie. W zbiorach roczniki za lata  1999 –    

Pedagogika Społeczna: profilaktyka – pomoc – resocjalizacja. W zbiorach roczniki od 2004–     

Remedium: miesięcznik poświęcony promocji zdrowego stylu życia i profilaktyce uzależnień. 
W zbiorach roczniki od 1993 –     

Serwis Informacyjny Narkomania. W zbiorach roczniki od 1996 –     

Szkoła Specjalna: czasopismo poświęcone sprawom pedagogiki specjalnej. W zbiorach roczniki 
od 1920 do 1923, od 1926 do 1928,od 1924/1925 do 1935/1936, od 1934/1935 do 1935/1936, 
1946/1947, od 1957 –    

Psychologia 

Charaktery: magazyn psychologiczny dla każdego. W zbiorach roczniki od 1996 -      

Czasopismo Psychologiczne. W zbiorach roczniki od 1995 –     

Psychologia w Szkole. W zbiorach roczniki od 2004 – 2015   

Wychowanie fizyczne 

Kultura Fizyczna: teoria i praktyka. W zbiorach roczniki od 1951 –     

Wychowanie Fizyczne i Sport: studia i materiały. W zbiorach roczniki 1958, od 1961 –     

Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne: miesięcznik nauczycieli, trenerów i szkolnej służby zdrowia. 
W zbiorach roczniki od 1989 –     

Wychowanie przedszkolne – Nauczanie zintegrowane 

Bliżej Przedszkola: wychowanie i edukacja. W zbiorach roczniki od 2004 –     

Nauczanie Początkowe: materiały metodyczne dla nauczycieli. W zbiorach roczniki od 1977/1978 –     

Wychowanie w Przedszkolu: miesięcznik poświęcony sprawom wychowania przedszkolnego. 
W zbiorach roczniki od 1948/1949 –     

Życie Szkoły: miesięcznik poświęcony organizacji wychowania i nauczania. W zbiorach roczniki 
od 1946 –  
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