
Sposoby i preferencje uczestnictwa w kulturze dzieci w klasach 4-6  
zestawienie bibliograficzne w wyborze 
 
Wybór i oprac 2015 r. Bożena Lewandowska 
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach 
 
Materiał zebrano na podstawie katalogów komputerowych kieleckich bibliotek, 
kierując się hasłem przedmiotowym. Wybrane pozycje przejrzano i opatrzono 
adnotacjami. Podano lokalizację dokumentów. 
 
Objaśnienie skrótów: 
PBW – Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka 
UJK – Uniwersytet Jana Kochanowskiego 
WBP – Wojewódzka Biblioteka Publiczna 
 
Książki i rozdziały w książkach 
 
1. Czykier, Krzysztof : Audiowizualne doświadczanie świata : kontekst 
międzypokoleniowy. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak, 2014. - 325 s. : il. 
; 24 cm. 
Spis rozdziałów: 1. Rodzina wiejska - constans i ewolucja. 2. Kultura - kultura 
audiowizualna - uczestnictwo w kulturze. 3. Audiowizualne doświadczanie świata i 
jego uwarunkowania. 4. Metodologiczne założenia badań. 5. Uczestnictwo 
wielopokoleniowych rodzin wiejskich w kulturze audiowizualnej. 6. Podobieństwa i 
różnice w obrazie uczestnictwa poszczególnych generacji wielopokoleniowych rodzin 
wiejskich w kulturze audiowizualnej. 7. Audiowizualne doświadczanie świata - 
implikacje dla praktyki. 
Sygn. 254126 Czytelnia PBW 
 
2. Edukacja kulturowa dzieci i młodzieży szkolnej : koncepcje i propozycje : praca 
zbiorowa / pod red. Stefana Bednarka i Ewy Repsch ; Ministerstwo Edukacji 
Narodowej i Sportu. - Wrocław : "Silesia", 2004. - 228 s. : tab. ; 24 cm 
Sygn. 239525 Czytelnia PBW 
Sygn. 239526 Wypożyczalnia PBW 
 
3. Ferenz, Krystyna : Wprowadzanie dzieci w kulturę / Krystyna Ferenz. - Wrocław : 
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1993. - 158 s. : wykr., err. ; 24 cm. 
Zawiera m.in.: Wprowadzanie w kulturę jako problem pedagogiczny. Podstawowe 
kręgi adaptacji kulturowej (rodzina, środowisko lokalne i jego rola, adaptacja 
kulturowa w wymiarze globalnym). Wprowadzanie w kulturę przez edukację.  
Sygn. 213456 Czytelnia PBW 
 
4. Golka, Marian : Socjologia kultury / Marian Golka. - Warszawa : Wydawnictwo 
Naukowe Scholar, 2013. - 381 s. ;19 cm    
Zawiera m.in.: V. Uczestnictwo w kulturze. 1. Ogólna charakterystyka i cechy 
uczestnictwa w kulturze; 2. Układy kultury; 3. Wskaźniki, uwarunkowania i typy 
uczestnictwa w kulturze. 
Sygn. 246947, 246947 Wypożyczalnia 
 



5. Jankowski, Dzierżymir : Pedagogika kultury : studia i koncepcja / Dzierżymir 
Jankowski. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2006. - 288 s. ; 24 cm. - 
Bibliogr. s. 273-288 
Zawiera m.in.: konieczność nowego spojrzenia na edukację kulturalną, pojęcie 
uczestnictwa w kulturze i aktywności kulturalnej, modele aktywności kulturalnej 
preferowane i pożądane, czas wolny istotnym czynnikiem jakości życia i wyzwania 
dla edukacji kulturalnej. 
Sygn. 241665 Czytelnia PBW 
Sygn. 242067 Wypożyczalnia PBW 
 
6. Kaleta Andrzej : Jakość życia młodzieży wiejskiej a uczestnictwo w kulturze : 
aspekty wychowawcze / Andrzej Kaleta // W: Współobecne dyskursy / red nauk. 
Ryszard Borowicz. - Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika, 2009. - S. 161-175 
Czytelnia Pedagogiczna UJK 
 
7. Klasińska, Barbara : Kształtowanie zainteresowań kulturą ludową uczniów klas 
trzecich przez systemowe integrowanie zajęć / Barbara Klasińska. - Kielce : 
Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2011. - 208 s. ; 24 cm. - Bibliogr. 
s. 189-208 
Sygn. 251330 Czytelnia PBW 
 
8. Kuleczka, Pola : "Otwieranie" się dziecka na naturę i kulturę / Pola Kuleczka // W: 
Obszary wspólnego zaangażowania w edukacji dzieci / red. nauk. Iwona 
Kopaczyńska, Agnieszka. - Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2007. - S. 229-
240 
Czytelnia Pedagogiczna UJK 
Biblioteka UJK 
 
9. Kultura literacka dzieci i młodzieży u progu XXI stulecia : praca zbiorowa / pod red. 
Joanny Papuzińskiej i Grzegorza Leszczyńskiego ; [aut. oprac. Alicja Baluch et al.] ; 
Centrum Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej. Instytut 
Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego. - 
Warszawa : CEBiD, 2002. - 295 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy art. 
Sygn. 238517 Czytelnia PBW 
 
10. Kultura w edukacji międzykulturowej : doświadczenia i propozycje praktyczne / 
red. Tadeusz Lewowicki. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2013. - 250 s. : il. 
; 23 cm 
Spis treści: KOMUNIKACJA I DIALOG MIĘDZY KULTURAMI. Wiktor Rabczuk: 
UNESCO – orędownik różnorodności kulturowej, edukacji międzykulturowej i dialogu 
międzykulturowego; Aleksandra Minczanowska: Znaczenie wychowania przez i do 
dialogu w edukacji międzykulturowej; Mirosław Sobecki: Predyktory kompetencji do 
komunikacji międzykulturowej studentów województwa podlaskiego w kontekście 
tradycyjnej wielokulturowości regionu; Tomasz Bajkowski: Kompetencje do 
komunikacji międzykulturowej młodzieży w kontekście wybranych uwarunkowań 
rodzinnych; Jolanta Muszyńska: Kompetencje do komunikacji międzykulturowej 
uczniów i studentów województwa podlaskiego; Ligia Gepfert: Komunikacja i dialog 
między kulturami w edukacji na przykładzie międzynarodowego projektu 
edukacyjnego "Tanzen, die Quelle der Kultur". UCZESTNICTWO SPOŁECZNOŚCI 



LOKALNYCH W KULTURZE REGIONU. Dorota Misiejuk: Zakorzenienie w tradycji a 
tożsamość mniejszościowa w wielokulturowym regionie Podlasia; Gabriela 
Piechaczek-Ogierman: Uczestnictwo uczniów w kulturze regionu na przykładzie 
młodzieży licealnej; Natalia Maria Ruman: Przekaz tradycji i kultury na przykładzie 
dziecięcych zespołów folklorystycznych; Justyna Pomierska: „Język kaszubski” w 
edukacji międzykulturowej Pomorzan. DAWNE I NOWE OBLICZA KULTURY W 
EDUKACJI MIĘDZYKULTUROWEJ. Iwona H. Pugacewicz: Wakacje i kultura czasu 
wolnego w Polskiej Szkole w Paryżu w I połowie XIX wieku – praktyka i zagrożenia 
dla wychowania narodowego; Urszula Klajmon-Lech: Fenomen forum internetowego 
jako formy komunikowania się między ludźmi; Tomasz Gebel: Subkultura – Mekka 
czy męka kultury? Anna Józefowicz: „Bajka międzykulturowa” – nowy rodzaj bajki 
terapeutycznej; Agnieszka Niewiara: Oblicza kultury w edukacji międzykulturowej na 
przykładzie realizacji. 
Czytelnia Pedagogiczna UJK 
 
11. Matyjas, Bożena : Aktywność kulturalna dzieci i młodzieży w teorii i praktyce 
pedagogicznej Janusza Korczaka : aktualność doświadczeń korczakowskich w pracy 
współczesnych domów dziecka / Bożena Matyjas. - Kielce : Wyższa Szkoła 
Pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego, 1996. - 232 s. ; 21 cm. - Bibliogr. s. 211-
224 
Sygn. 221248 Czytelnia PBW 
Sygn. 222170, 223221 Wypożyczalnia PBW 
 
12. Media a edukacja : III Międzynarodowa Konferencja "Media a edukacja", 
[Poznań, 8-11 kwietnia 2000 r.] / [red. nauk. Wacław Strykowski] ; Uniwersytet im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zakład Technologii Kształcenia. - Poznań : eMPi2, 
2000. - 683,[3] s.: il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy ref.  
Zawiera m.in.: media w edukacji kulturalnej, kulturotwórcze i edukacyjne funkcje 
mass mediów, media a aktywne uczestnictwo młodzieży w kulturze muzycznej, 
media a edukacja kulturalna dzieci i młodzieży. 
Sygn. 233611 Czytelnia PBW 
 
13. Narkiewicz-Niedbalec, Ewa : Uczestnictwo w kulturze i aspiracje życiowe 
młodzieży szkolnej / Ewa Narkiewicz-Niedbalec. - Zielona Góra : Wydawnictwo WSP, 
1997. - 111, [1] s. : 1 pl. ; 21 cm 
Czytelnia Pedagogiczna UJK 
Wypożyczalnia UJK 
 
14. Stetkiewicz, Lucyna (1951- ) : Kulturowi wszystkożercy sięgają po książkę : 
czytelnictwo ludyczne jako forma uczestnictwa w kulturze literackiej. - Toruń : 
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2011. - 420 s. ; 23 cm 
WBP 
 
15. Szczepańska, Mariola : Edukacja kulturalna dziecka w wieku 
wczesnoszkolnym / Mariola Szczepańska. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 
2000. - 302,[1] s.: il. ; 24 cm 
Zawiera m.in.: dziecko jako uczestnik procesu literackiej komunikacji, dziecko w 
świecie prozy, poezji, teatru. 
Sygn. 229595 Czytelnia PBW 
Sygn. 229741, 229742 Wypożyczalnia PBW 



16. Torowska, Joanna : Edukacja na rzecz dziedzictwa kulturowego : aspekty 
teoretyczne i praktyczne / Joanna Torowska. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, cop. 2008. - 102 s. ; 23 cm. - Bibliogr. s. 97-102 
Sygn. 246282 Czytelnia PBW 
Sygn. 245640 Wypożyczalnia PBW 
 
17. Truszkowska, Maria : Fenomen czasu wolnego / Maria Truszkowska. - 
Gdańsk : Harmonia Universalis, 2012. - 292 s. : il. ; 24 cm 
Zawiera m.in.: Czas wolny a uczestnictwo w kulturze 
Sygn. 252454 Czytelnia PBW 
Sygn. 252455 Wypożyczalnia PBW 
 
Artykuły w czasopismach (dostępne w czytelni PBW) 
 
18. Grzeszewski, Henryk : O rodzinnym wprowadzaniu dziecka w świat kultury / 
Henryk Grzeszewski // „Problemy Rodziny”. - 1996, nr 3, s. 25-29 
Wychowanie społeczne. 
 
19. Czajkowska, Irena : Ubóstwo rodziny a jej uczestnictwo w kulturze / Irena 
Czajkowska // „Edukacja”. - 2000, nr 3, s. 58-66 
Rodziny pełne, niepełne, patologiczne. Omówienie badań. 
 
20. Jedlewska, Barbara : Współczesne oblicze kultury - aktualny wymiar 
uczestnictwa w kulturze / Barbara Jedleńska // „Wychowanie Muzyczne w Szkole”. - 
2009, nr 5, s. 13-18 
Zmiany oblicza kultury i wynikające z tego zagrożenia. 
 
21. Kołodziej, Aneta : Uczestnictwo w kulturze / Aneta Kołodziej // „Wychowawca”. 
- 2014, nr 12, s. 10-11 
Definicja kultury. Uczestnictwo w kulturze jako proces kształcenia i wychowania. 
 
22. Kołodzieczyk, Iwona : Kultura w potrzasku czy metamorfozie? / Iwona 
Kołodziejczyk // „Społeczeństwo Otwarte”. - 1995, nr 10, s.14-20 
Współczesny model uczestnictwa w kulturze. 
 
23. Konieczna, Ewelina : Film jako wehikuł kultury : uwarunkowania uczestnictwa 
w kulturze filmowej / Ewelina Konieczna, Bogusław Dziadzia // „Kultura i Edukacja”. - 
2004, nr 2, s. 42-51 
Zadania edukacji filmowej w kulturze zdominowanej przez multimedia. 
 
24. Konieczna-Sierak, Joanna : "Multimedialny polonista" : przygoda z programem 
"Multimedialna szkoła" / Joanna Konieczna-Sierak // „Nowa Polszczyzna”. - 2008, nr 
1, s. 39-41 
Działania szkoły w ramach uczestnictwa w programie "Multimedialna szkoła" 
(finansowanym przez Europejski Fundusz Społeczny) koncentrującego się wokół 
zagadnienia wartości istotnych w życiu młodego człowieka oraz promującego 
postawę aktywnego uczestnictwa w kulturze. 
 



25. Kossowski, Paweł : Przemiany w dziedzinie uczestnictwa dzieci i młodzieży w 
kulturze / Paweł Kossowski // „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”. - 2007, nr 3, s. 
3-10 
Omówienie badań pozwalających na scharakteryzowanie modeli kontaktów 
kulturalnych dzieci i młodzieży, opis ich uwarunkowań i przemian. 
 
26. Łopata, Andrzej : Z Bogiem i choćby mimo Boga - walczymy o uczestnictwo w 
kulturze / Andrzej Łopata// „Język Polski w Gimnazjum”. - R. 10, nr 3 (2008/2009), s. 
17-23 
Refleksje dotyczące przyczyn braku uczestnictwa w kulturze młodzieży. Propozycja 
stworzenia w szkole mapy kulturalnej, dotyczącej różnych miejsc i wydarzeń 
kulturalnych, wycieczek. 
 
27. Męczkowska, Astrid : Globalizacja jako wyzwanie dla edukacji a problem 
unifikacji wymagań dydaktycznych nauczycieli / Astrid Męczkowska // „Kultura i 
Edukacja”. - 2002, nr 1, s. [52-62]- 
Proces wykluczania pewnych grup uczniów z uczestnictwa w kulturze. 
 
28. Miazga, Małgorzata : Młodzi w kulturze Kielc - wychowanie do uczestnictwa w 
życiu kulturalnym miasta metodą projektu / Małgorzata Miazga // „Język Polski w 
Liceum”. - R. 20, nr 4 (2005/2006), s. 91-97 
Projekt edukacyjno-wychowawczy, mający na celu poznanie jednej sfery kultury 
stolicy regionu, a jednocześnie ukształtowanie zwyczaju "bywania w przybytkach 
kultury". 
 
29. Nowel, Ewa : Kupić by cię, Mądrości, za drogie pieniądze, czyli o sztuce 
uczenia niewiernych Tomaszów / Ewa Nowel // „Język Polski w Gimnazjum”. - R. 9, 
nr 4 (2007/2008), s. 72-79 
Propozycja przeprowadzenia zajęć na temat poezji Jana Kochanowskiego jako cyklu 
przygotowującego ucznia do uczestnictwa w kulturze: doskonalenie sprawności 
językowej, realizacja potrzeb wyrażania emocji za pomocą właściwych, 
odpowiadających emocjom znaków językowych. 
 
30. Rusiecki, Józef : Uczestnictwo nauczycieli w kulturze (komunikat z badań) / 
Józef Rusiecki // „Wychowanie na Co Dzień”. - 1998, nr 1/2, s. 24-28 
Zakres zainteresowania kulturą i ocena jej dostępności. Czytelnictwo. 
 
31. Sienkiewicz-Wilowska, Julia Anastazja : Jak wprowadzić dziecko w świat 
kultury? / Julia Anastazja Sienkiewicz-Wilowska // „Wychowanie w Przedszkolu”. - 
2011, nr 11, s. 20-27. 
Uczestnictwo dzieci w kulturze niskiej i wysokiej i płynące z tego korzyści: 
poznawcze, społeczne, kulturowe i emocjonalne. 
Czytelnia PBW 



32. Wawrzak-Chodaczek, Mirosława : Kształcenie kultury audiowizualnej 
młodzieży / Mirosława Wawrzak-Chodaczek // “Acta Universitatis Wratislaviensis. 
Prace Pedagogiczne”. - [Nr] 133 (2000), s. 7-220 
Rola środków audiowizualnych w społeczeństwie. Kultura audiowizualna jako obiekt 
badań. Uczestnictwo młodzieży w kulturze audiowizualnej a warunki społeczno-
materialne rodziny. Młodzież i media - studium przypadków. 
Czytelnia Pedagogiczna UJK 
 
33. Wawrzak-Chodaczek, Mirosława : Uczestnictwo młodzieży w kulturze w 
świetle badań empirycznych / Mirosława Wawrzak-Chodaczek // „Acta Universitatis 
Wratislaviensis. Prace Pedagogiczne”. - [Nr] 106 (1994), s. [61]-72 
Czytelnia Pedagogiczna UJK 
 
34. Wiśniewska-Kin, Monika : O rozdźwięku między kulturą edukacyjną w 
programach nauczania we wczesnej edukacji w Polsce i w New Jersey (USA) / 
Monika Wiśniewska-Kin // „Problemy Wczesnej Edukacji”. - 2011, nr 1, s. [62]-70 
Krytyka sposobu w jaki polska szkoła wprowadzania dzieci w świat norm i wartości 
oraz kształtowania ich kompetencji do pełnienia ról społecznych i uczestnictwa w 
kulturze. Porównanie tego zjawiska na przykładzie programu edukacji 
wczesnoszkolnej w New Jersej. 
PBW Informatorium Academica 


