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Wydawnictwa zwarte 
 
1. Aktualne problemy pedagogiki resocjalizacyjnej i patologii społecznej / pod red. 
Franciszka Kozaczuka, Mieczysława Radochońskiego. - Rzeszów : Wydawnictwo 
Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 2000. - 236 s. ; 21 cm. - Bibliogr. po rozdz. 
Sygn. 231199 Czytelnia 
Sygn. 232740 Wypożyczalnia 
 
2. Biel, Krzysztof : Przestępczość dziewcząt : rodzaje i uwarunkowania / Krzysztof 
Biel. - Kraków : Wydawnictwo „Ignatianum” : Wydawnictwo WAM, 2009. - 496 s. ; 24 
cm. – (Dylematy Resocjalizacji). - Bibliogr. s. 459-485 
Rozdział 1. Rozmiary i dynamika przestępczości nieletnich na przełomie drugiego i trzeciego 
tysiąclecia; Pojęcie przestępczości nieletnich w kryminologii i pedagogice; Rozmiary 
przestępczości nieletnich w Polsce na przełomie XX i XXI wieku; Dynamika i struktura 
przestępczości nieletnich w świetle statystyk policyjnych i sądowych; Dynamika i struktura 
przestępczości nieletnich według statystyk policyjnych; Dynamika i struktura przestępczości 
nieletnich według statystyk sądowych; Orzeczenia w związku z czynami karalnymi; 
Orzeczenia w związku z demoralizacją; Rozmiary i dynamika przestępczości kobiet i 
dziewcząt na przełomie XX i XXI wieku; Tendencje w przestępczości kobiet i dziewcząt na 
świecie; Przestępczość kobiet i dziewcząt w Polsce; Rozmiary i dynamika przestępczości 
kobiet według statystyk policyjnych; Przestępczość dziewcząt według statystyk sądowych; 
Podsumowanie. 
Rozdział 2. Główne teorie etiologii przestępczości kobiet; Wczesne teorie biologiczne; 
Klasyczne teorie przestępczości kobiet; Cykle fizjologiczne a przestępczość kobiet; Badania 
genetyczne w etiologii przestępczości kobiet; Wczesne teorie psychologiczne; Teoria 
Zygmunta Freuda; Wpływ teorii Freuda w badaniach przyczyn przestępczości kobiet; 
Psychologiczne typologie przestępczyń; Teorie socjologiczne; Teorie społeczno-
ekonomiczne; Teorie zróżnicowanych ról społecznych; Teorie emancypacji kobiet; Teoria 
władza-kontrola; Ogólna teoria napięcia Roberta Agnewa; Koncepcje Próbujące wyjaśnić 
różnice w zachowaniach przestępczych mężczyzn i kobiet; Kryminologia feministyczna; 
Współczesne teorie biologiczne i teorie wieloczynnikowe; Podsumowanie. Rozdział 3. 
Czynniki społeczne i osobowościowe jako predykatory przestępczości nieletnich; 
Uwarunkowania środowiskowe jako predykatory zachowań przestępczych; Uwarunkowania 
zachowań przestępczych tkwiące w rodzinie; Rola środowiska szkolnego w generowaniu 
zachowań przestępczych; Środowisko rówieśnicze a przestępczość nieletnich; 
Osobowościowe determinanty przestępczości nieletnich; Koncepcja „przestępczego rdzenia 
osobowości” oraz „osobowości przestępczej”; Badania dymensji osobowościowych 
przestępczych dziewcząt w Polsce; Agresywność, empatia i poczucie kontroli jako czynniki 
prognozujące przestępczość nieletnich dziewcząt; Agresja; Empatia; Poczucie kontroli; 
Podsumowanie.  
Rozdział 1. Metodologia badań własnych; Cel i problematyka badań; Zmienne i wskaźniki; 
Metody i narzędzia badawcze; Charakterystyka badanej zbiorowości; Kierunek i zakres 
analiz. Rozdział 2. Rodzaje zachowań przestępczych nieletnich dziewcząt objętych 
resocjalizacją zakładową; Rodzaje przestępstw popełnionych przez nieletnie dziewczęta; 



Okoliczności popełniania czynów przestępczych przez badane; Objawy demoralizacji wśród 
badanych dziewcząt; Podsumowanie. Rozdział 3. Środowisko społeczne nieletnich 
dziewcząt a ich przestępczość; Rodzina a przestępczość dziewcząt; Cechy demograficzne i 
zachowania patologiczne rodziców; Związki instytucjonalne w rodzinach badanych; Związki 
społeczno-psychiczne w rodzinach badanych; Środowisko szkolne a przestępczość 
nieletnich dziewcząt; Niepowodzenia w nauce; Relacje nauczyciel - uczeń; Wzajemne relacje 
rówieśnicze w szkole; Wagary; Środowisko rówieśnicze a przestępczość dziewcząt; 
Przynależność nieletnich dziewcząt do grup rówieśniczych; Charakter i wartości grupy; 
Zachowania dewiacyjne w grupach rówieśniczych; Podsumowanie. Rozdział 4. Osobowość 
nieletnich dziewcząt a ich zachowania przestępcze; Nasilenie cech osobowości mierzonych 
Inwentarzem Jesnessa; Rodzaje i nasilenie skłonności agresywnych nieletnich dziewcząt; 
Poziom empatii badanych nieletnich dziewcząt; Lokalizacja kontroli nieletnich dziewcząt; 
Typy osobowości nieletnich dziewcząt; Podsumowanie; Uogólnienia i wnioski. Na końcu 
aneks - Kwestionariusz wywiadu z nieletnimi dziewczętami o zachowaniach przestępczych. 
Sygn. 247977 Czytelnia 
 
3. Borowski, Ryszard : Instytucje wychowania resocjalizującego / Ryszard Borowski, 
Dariusz Wysocki. - Płock : Wydawnictwo Naukowe „Novum”, 2001. - 280 s. : err. ; 21 
cm. - Bibliogr. przy rozdz. 
Klasyfikacja instytucji wychowania resocjalizującego ; System oddziaływań wychowawczo-
resocjalizacyjnych wobec osób niepełnoletnich ; Resocjalizacja osób pełnoletnich: Sens 
karania i kary, Funkcje kary, Środki i sposoby oddziaływania na sprawcę czynu 
zabronionego (kary, środki karne, inne środki oddziaływania niepenalnego), Probacja 
(warunkowe zawieszenie wykonania kary, zwolnienie z odbycia reszty kary, mediacja) ; 
Zakłady i podmioty resocjalizacji: Kuratorski ośrodek pracy z młodzieżą, Placówka 
resocjalizacyjna, Zakład poprawczy (rodzaje i typy zakładów poprawczych, zasady pobytu 
nieletnich w zakładzie, organizacja zakładów oraz proces wychowania i kształcenia), 
Schronisko dla nieletnich, Zakłady karne (rodzaje zakładów karnych, wykonywanie kary i jej 
indywidualizacja, prawa i obowiązki skazanego, zatrudnianie skazanych, nauczanie 
skazanych), Działalność kulturalno-oświatowa, społeczna oraz wychowanie fizyczne, 
Nagrody i ulgi, Kary dyscyplinarne, Odroczenie i przerwa wykonania kary, Zwalnianie 
skazanych i warunki udzielania im pomocy, Areszty śledcze, Kurator sądowy (geneza 
instytucji kuratora, warunki prawne ustanowienia kurateli przez sąd, funkcja kuratora, 
kuratorzy zawodowi, kuratorzy społeczni, wyłączenie kuratora, wywiad środowiskowy, dozór 
kuratora), Inne podmioty wychowawczo-resocjalizacyjne. 
Sygn. 238514 Czytelnia 
 
4. Człowiek u progu trzeciego tysiąclecia : zagrożenia i wyzwania. T. 1 / pod red. 
nauk. Mieczysława Plopy. - Wydawnictwo Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-
Ekonomicznej ; Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2005. - 588 s. : rys., wykr. ; 
25 cm. - Bibliogr. 
Młodzież - socjologia - Polska - od 1989 r. - materiały konferencyjne. 
Sygn. 239063 Czytelnia  
 
5. Dewiacje wśród młodzieży : uwarunkowania i profilaktyka / pod red. Bronisława 
Urbana. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2001. - 396 s. : tab., 
wykr. ; 24 cm. - Bibliogr. po rozdz. 
Pedagogika resocjalizacyjna - materiały konferencyjne. 
Sygn. 231883 Wypożyczalnia 
 
6. Dewiacyjne aspekty współczesnego świata : przejawy, zapobieganie, terapia / pod 
red. Małgorzaty Prokosz. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2004. - 269 s. : 
rys., wykr. ; 24 cm. - Bibliogr. przy pracach 



Geneza i różnicowanie się zaburzeń w zachowaniu. Znaki czasu: marginalizacja i 
wykluczenie społeczne. Efektywność resocjalizacji i niektóre jej makrouwarunkowania. 
Teleologiczne podstawy przeciwdziałania dewiacjom uczniów niedostosowanych społecznie. 
Aktualne problemy penitencjarne i resocjalizacyjne w Republice Czeskiej. Uzależnienie od 
automatów do gier. Miękkie narkotyki i ich używanie przez młodzież w świetle wybranych 
teorii. Kontakty z używkami nieletnich resocjalizowanych w Młodzieżowym Ośrodku 
Wychowawczym. Stan opieki i kontroli wychowawczej w rodzinach młodzieży zagrożonej i 
niedostosowanej społecznie. Wychowawcze aspekty środowiska rodzinnego i szkolnego 
podopiecznych w MOW Mrowiny. Wpływ środowiska rodzinnego na społeczne 
funkcjonowanie osób jąkających się. Prawne aspekty opieki, wychowanie i kształcenia osób 
niepełnosprawnych w kontekście zapobiegania dewiacjom. Zmiany psychiczne i 
behawioralne u osób uzależnionych od alkoholu - roczna katamneza. Znaczenie profilaktyki 
w pracy z dziećmi i młodzieżą. Socjoterapia a zmiana poziomu natężenia potrzeb i stylu 
komunikacji interpersonalnej młodzieży. Systemowa konsultacja resocjalizacyjna. Rola 
"Księgi Życia" we wzmacnianiu pozytywnych potencjałów dziecka w ramach placówki 
opiekuńczo-wychowawczej. Mobbing, jego postacie i profilaktyka. „HIV-fobia” a realność - 
zagrożenia przełomu wieków. Dewiacyjne zachowania kibiców sportowych jako zjawisko 
patologii społecznej. Problematyka dzieci ulicy w Niemczech. 
Sygn. 238725 Czytelnia 
 
7. Dylematy współczesnej profilaktyki i resocjalizacji / praca pod red. Anny 
Kieszkowskiej ; Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w 
Kielcach, Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach. - Kielce : 
Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, 
2008. - 401 s. ; 24 cm 
Młodzież trudna - resocjalizacja - Polska - od 1944 r. 
Sygn. 245812 Czytelnia 
 
8. Efektywność instytucjonalnych form pomocy na rzecz młodzieży zagrożonej 
wykluczeniem społecznym / red. nauk. Zbigniew B. Gaś. - Lublin : Pracownia 
Wydawnicza Fundacji „Masz Szansę”, 2008. - 395 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 391-
394 
Charakterystyka projektu badawczego / Zbigniew Gaś. (Podstawy teoretyczne projektu ; 
Prawidłowe wychowanie drogą do dojrzałości dziecka ; Uwarunkowania zachowań 
dysfunkcjonalnych ; Interwencja wychowawcza jako warunek powstrzymania procesu 
wykluczenia społecznego nastolatka ; Rozwój profesjonalny wychowawcy jako istotny 
warunek skuteczności prowadzonych oddziaływań ; Metodologia projektu badawczego ; 
Problematyka badań ; Środowiska objęte badaniami ; Wykorzystane narzędzia 
diagnostyczne ; Główne kierunki analiz materiału badawczego). Charakterystyka środowiska 
ochotniczych hufców pracy / Wiesław Poleszak. (Charakterystyka środowiska pracowników 
merytorycznych Ochotniczych Hufców Pracy ; Charakterystyka demograficzna pracowników 
merytorycznych Ochotniczych Hufców Pracy ; Funkcjonowanie osobowościowe pracowników 
merytorycznych Ochotniczych Hufców Pracy ; Zapotrzebowanie na zawodowy rozwój 
pracowników merytorycznych Ochotniczych Hufców Pracy ; Struktura wewnętrzna grupy 
pracowników merytorycznych Ochotniczych Hufców Pracy ; Charakterystyka środowiska 
wychowanków Ochotniczych Hufców Pracy ; Charakterystyka rodziny pochodzenia 
wychowanków ; Czynniki ryzyka w środowisku rodziny pochodzenia wychowanków ; 
Zachowania dysfunkcjonalne wychowanków ; Korzystanie z pomocy profesjonalnej przez 
wychowanków ; Funkcjonowanie wychowanków w placówce ; Funkcjonowanie 
osobowościowe wychowanków ; Struktura wewnętrzna grup nowicjuszy i absolwentów ; 
Specyfika skupień w grupie nowicjuszy ; Specyfika skupień w grupie absolwentów). Wnioski i 
zalecenia dla środowiska ochotniczych hufców pracy / Zbigniew Gaś. Charakterystyka 
środowiska schronisk dla nieletnich / Robert Porzak. (Charakterystyka środowiska 
pracowników merytorycznych Schronisk dla Nieletnich ; Charakterystyka demograficzna 



pracowników merytorycznych Schronisk dla Nieletnich ; Funkcjonowanie osobowościowe 
pracowników merytorycznych Schronisk dla Nieletnich ; Funkcjonowanie zawodowe 
pracowników merytorycznych Schronisk dla Nieletnich ; Zapotrzebowanie na zawodowy 
rozwój pracowników merytorycznych Schronisk dla Nieletnich ; Struktura wewnętrzna grupy 
pracowników merytorycznych Schronisk dla Nieletnich ; Charakterystyka środowiska 
wychowanków Schronisk dla Nieletnich ; Charakterystyka rodziny pochodzenia 
wychowanków ; Czynniki ryzyka w środowisku rodziny pochodzenia wychowanków ; 
Zachowania dysfunkcjonalne wychowanków ; Korzystanie z pomocy profesjonalnej przez 
wychowanków ; Funkcjonowanie wychowanków w placówce ; Funkcjonowanie 
osobowościowe wychowanków ; Struktura wewnętrzna grup nowicjuszy i absolwentów ; 
Specyfika skupień w grupie nowicjuszy ; Specyfika skupień w grupie absolwentów). Wnioski i 
zalecenia dla środowiska schronisk dla nieletnich / Zbigniew Gaś. Charakterystyka 
środowiska zakładów poprawczych / Zbigniew Gaś. (Charakterystyka środowiska 
pracowników merytorycznych Zakładów Poprawczych ; Charakterystyka demograficzna 
pracowników merytorycznych Zakładów Poprawczych ; Funkcjonowanie osobowościowe 
pracowników merytorycznych Zakładów Poprawczych ; Funkcjonowanie zawodowe 
pracowników merytorycznych Zakładów Poprawczych ; Zapotrzebowanie na zawodowy 
rozwój pracowników merytorycznych Zakładów Poprawczych ; Struktura wewnętrzna grupy 
pracowników merytorycznych Zakładów Poprawczych ; Charakterystyka środowiska 
wychowanków Zakładów Poprawczych ; Charakterystyka rodziny pochodzenia 
wychowanków ; Czynniki ryzyka w środowisku rodziny pochodzenia wychowanków ; 
Zachowania dysfunkcjonalne wychowanków ; Korzystanie z pomocy profesjonalnej przez 
wychowanków ; Funkcjonowanie wychowanków w placówce ; Funkcjonowanie 
osobowościowe wychowanków ; Struktura wewnętrzna grup nowicjuszy i absolwentów ; 
Specyfika skupień w grupie nowicjuszy ; Specyfika skupień w grupie absolwentów). Wnioski i 
zalecenia dla środowiska zakładów poprawczych / Zbigniew Gaś. 
Sygn. 244398 Czytelnia 
Sygn. 244399 Wypożyczalnia 
Sygn. 244400 Wypożyczalnia 
 
9. Jaworska, Anetta : Leksykon resocjalizacji / Anetta Jaworska. - Kraków : Oficyna 
Wydawnicza „Impuls”, 2012. - 417 s. ; 24 cm. - Bibliogr. przy hasłach 
Zawiera m.in.: S. 88-91 : Klimat społeczny instytucji resocjalizacyjnych dla nieletnich. S. 92-
96 : Kompetencje osobowościowe i zawodowe wychowawców resocjalizacyjnych. S. 242-
248 : Resocjalizacja nieletnich - formy instytucjonalne. S. 249-258 : Resocjalizacja nieletnich 
- tendencje europejskie 
Sygn. 251430 Czytelnia 
Sygn. 251929 Wypożyczalnia 
 
10. Kalinowski, Marian : Zarys dziejów resocjalizacji nieletnich / Marian 
Kalinowski, Jerzy Pełka. - Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej im. 
Marii Grzegorzewskiej, 1996. - 273 s. ; 24 cm 
Zawartość: Geneza, powstanie i rozwój opieki nad nieletnimi przestępcami i moralnie 
zaniedbanymi do końca XVIII wieku : Kształtowanie się zasad odpowiedzialności i 
postępowania z nieletnimi (Odpowiedzialność karna nieletnich w prawie rzymskim, Prawo w 
okresie średniowiecza i odrodzenia, Ewolucja poglądów prawnych w XVIII wieku, Rozwój 
polskich koncepcji odpowiedzialności karnej nieletnich do końca XVIII wieku). Poglądy na 
wychowanie dzieci i młodzieży zaniedbanej: Poglądy pedagogiczne Kwintyliana, Erazm z 
Rotterdamu i jego krytyka kar fizycznych w wychowaniu, Jan Ludwik Vives i jego poglądy 
pedagogiczne, Jan Amos Komeński, Poglądy na wychowanie dzieci i młodzieży w Polsce, 
Christian Gotthilf Salzmann i jego system pedagogiczny. Początki i rozwój zorganizowanej 
opieki nad nieletnimi: Anglia, Holandia, Niemcy, Hamburski system pomocy i opieki, Francja, 
Włochy, Szwajcaria, Stowarzyszenia filantropijne i charytatywne w XVIII wieku. Zakłady 
wychowawczo-poprawcze w dawnej Polsce: Zakład księdza Piotra Gabriela Baudouina, Dom 



poprawy Domus Correctionis, Instytut Moralnej Poprawy Dzieci. Rozwój form opieki nad 
nieletnimi od początku XIX wieku do końca I wojny światowej: Wpływ rozwoju nauk 
psychologiczno-pedagogicznych i społecznych na ukształtowanie się poglądów opiekuńczo-
wychowawczych w XIX wieku, Opieka nad nieletnimi w państwach zaborczych i na ziemiach 
polskich do końca I wojny światowej: Rosja, Zabór rosyjski (Fryderyk Florian Skarbek, 
Stanisław Jachowicz, Instytut Moralnej Poprawy Dzieci w Mokotowie, Osada Rolniczo-
Rzemieślnicza w Studzieńcu, Zakład dla dziewcząt w Puszczy Mariańskiej, Szkoła Pracy w 
Strudze), Niemcy, Zabór pruski, Austro-Węgry, Zabór austriacki. Rozwój opieki nad 
nieletnimi w Europie: Anglia, Belgia, na ziemiach czeskich, słowackich, Morawach i Śląsku, 
Francja, Holandia, Szwajcaria, Włochy. Resocjalizacja nieletnich w XX wieku: Powstanie 
sądów dla nieletnich (sądy dla nieletnich, instytucja kuratora sądowego dla nieletnich, sądy 
dla nieletnich w Polsce, kuratela sądowa dla nieletnich w Polsce). Resocjalizacja nieletnich w 
Europie Zachodniej: Anglia (Areszty tymczasowe, Szkoły poprawcze podległe, System 
borstalski, Opieka nad młodzieżą zwolnioną z zakładów, Kluby, „Szkoła na Czerwonym 
Wzgórzu”), Belgia, Francja (Instytucja wolności dozorowanej, Postępowanie z nieletnimi, 
Organizacja placówek resocjalizacyjnych dla nieletnich, Zakłady dla nieletnich znane we 
Francji, Ośrodek w Andlau, Ognisko w Caen), Niemcy (Postępowanie z nieletnimi, Sądy dla 
nieletnich, Postępowanie z nieletnimi w RFN i byłej NRD, Niemieckie więzienia dla nieletnich 
w Wittlich, Tendencje w resocjalizacji nieletnich), Finlandia, Norwegia, Szwecja. 
Resocjalizacja nieletnich w Europie Środkowo-Wschodniej: Sądy dla nieletnich w Rosji, 
Związek Radziecki, Czechosłowacja, Bułgaria, Rumunia, Węgry, Próba oceny postępowania 
z nieletnimi w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Stany Zjednoczone Ameryki Północnej 
i Kanada: Sądownictwo dla nieletnich, Zakłady da nieletnich (The Syl Apps Campus, The 
Oak Unit, The Closed Adolescent Treatment Center), Sądy dla nieletnich w Kanadzie, 
Komitety do spraw ochrony dzieci i młodzieży, Instytucje wychowawcze dla nieletnich. 
Resocjalizacja nieletnich w Polsce w okresie międzywojennym: Postępowanie z nieletnimi, 
którzy popełnili przestępstwo, Sądy dla nieletnich w świetle ustawodawstwa polskiego, 
Instytucje pomocnicze przy sądach dla nieletnich, Zakłady dla nieletnich w latach 1918-1939, 
Zakłady dla młodzieży moralnie zaniedbanej, Zakłady wychowawcze prowadzone przez 
zakony i związki wyznaniowe, Warszawskie Towarzystwo Patronatu nad Nieletnimi, Niektóre 
systemy wychowania młodzieży niedostosowanej społecznie, Działalność społeczno-
pedagogiczna Kazimierza Lisieckiego, Kształcenie kadry pedagogicznej do pracy z 
młodzieżą społecznie niedostosowaną, Stan i sytuacja zakładów dla nieletnich przed 
wybuchem II wojny światowej. Instytucje wychowania resocjalizującego dla nieletnich po II 
wojnie światowej. Próby humanizacji postępowania z nieletnimi w Polsce: Pierwsze próby 
wznowienia opieki nad nieletnimi, Zasady odpowiedzialności karnej i postępowania z 
nieletnimi, Kształtowanie się systemu integrującego działalność instytucji resocjalizacyjnych 
(Sądy dla nieletnich, Schroniska dla nieletnich, Pogotowia opiekuńcze, Policyjne izby 
dziecka, Rodzinne ośrodki diagnostyczno-konsultacyjne, Zakłady poprawcze, Państwowe 
Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze, Kuratorski ośrodek pracy z młodzieżą, Tendencje 
humanistyczne w rozwoju systemu resocjalizacji nieletnich. Rozwój pedagogiki 
resocjalizacyjnej w Polsce: Pierwsze próby poświęcone problematyce resocjalizacji 
nieletnich (Prawo nieletnich, Pedagogika społeczna, Psychologia i psychiatria, Pedagogika 
specjalna), Rozwój pedagogiki resocjalizacyjnej (Maria Grzegorzewska, Otton Lipkowski, Jan 
Konopnicki, Stanisław Jedlewski, Czesław Czapów), Koncepcje pedagogiczne Instytutu 
Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, tzw. "Szkoły Warszawskiej", Pierwszy akademicki 
podręcznik pedagogiki resocjalizacyjnej, Dorobek pedagogiki resocjalizacyjnej (Aksjologia 
resocjalizacji, Rozwój teorii oddziaływań resocjalizacyjnych, Rozwój metodyki wychowania 
resocjalizującego).  
Sygn. 224271 Czytelnia 
Sygn. 224272 Wypożyczalnia 
Sygn. 224374 Wypożyczalnia 
 



11. Konopczyński, Marek : Metody twórczej resocjalizacji : teoria i praktyka 
wychowawcza / Marek Konopczyński. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN : 
Pedagogium, 2007. - 430, [1] s. : il. ; 21 cm. – (Resocjalizacja). - Bibliogr. s. 385-398 
Autorska koncepcja nowoczesnego podejścia do resocjalizacji nieprzystosowanych 
społecznie nieletnich. Książka zawiera praktyczne przykłady metod twórczej resocjalizacji, 
kulturotechniczne formy działań resocjalizacyjncyh w placówkach penitencjarnych (teatr, 
sport, działalność plastyczna i literacka, terapia przez muzykę), uwarunkowania efektywności 
form wychowawczych w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich. 
Sygn. 242784 Czytelnia 
 
12. Konopczyński, Marek : Twórcza resocjalizacja : wybrane metody pomocy 
dzieciom i młodzieży / Marek Konopczyński. - [Warszawa] : Ministerstwo Edukacji 
Narodowej : Editions Spotkania, cop. 1996. - 174, [2] s. ; 21 cm. – (Biblioteczka 
Wychowawcy, 1230-6924 ; nr 11). - Bibliogr. s. 172-[175] 
Kilka uwag dotyczących zaburzeń w przystosowaniu społecznym ; Niektóre przejawy i 
mechanizmy niedostosowania społecznego ; Krótki przegląd teorii agresji ; Środowiskowe 
mechanizmy socjalizacyjne, czyli co wychowawca powinien wiedzieć przed przystąpieniem 
do pracy z młodzieżą niedostosowaną społecznie ; Postawy opiekunów, a potrzeby dziecka, 
czyli o czym trzeba pamiętać stosując metody pracy resocjalizacyjnej ; Co to jest empatia i 
jaki ma związek z twórczymi metodami pracy z młodzieżą niedostosowaną społecznie? ; 
Resocjalizacyjna rola sportu i rekreacji, czyli metoda, którą warto pamiętać i stosować ; Czy 
przez plastykę można resocjalizować? ; Muzyka w oddziaływaniach resocjalizacyjnych ; 
Socjodrama i psychodrama jako metody pracy resocjalizacyjnej - wybrane scenariusze zajęć 
; Teatr i resocjalizacja - dwa wymiary społeczne, które jednak coś łączy ; Scena Coda jako 
metoda resocjalizacji młodzieży niedostosowanej społecznie ; Z doświadczeń Sceny Coda ; 
Dwie prezentacje teatralne ; Czy teatr może resocjalizować? 
Sygn. 220290 Czytelnia 
Sygn. 220798 Wypożyczalnia 
Sygn. 225762 Wypożyczalnia 
 
13. Kontakty z ludźmi „Innymi” jako problem wychowania, opieki i resocjalizacji / 
red. Bogumiła Kosek-Nita i Danuta Raś. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu 
Śląskiego, 2000. - 161,[1] s. : il., err. ; 24 cm. – (Skrypty Uniwersytetu Śląskiego ; nr 
566). - Bibliogr. przy rozdz. 
Zawiera m.in.: Zakład poprawczy jako placówka resocjalizacji nieletnich.  
Sygn. 232081 Czytelnia 
 
14. Kryminologia i kara kryminalna : wybrane zagadnienia / pod red. nauk. Anetty 
Jaworskiej. - Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2008. - 268 s. ; 24 cm 
Zawiera m.in.: S. 11-63 : Analiza niedostosowania przestępczego wśród nieletnich 
(Wprowadzenie do problematyki przestępczości nieletnich, Przemoc w rodzinie z udziałem 
nieletnich, Alkoholizm nieletnich, Przestępczość narkotykowa z udziałem nieletnich) / Marek 
Stefański. S. 229-268 : Profilaktyka uzależnień jako forma prewencji kryminalnej (Historia 
badań nad skutkami zażywania narkotyków, Przyczyny powstawania uzależnień 
narkotykowych wśród dzieci i młodzieży, Przeciwdziałanie narkomanii wśród dzieci i 
młodzieży, Zjawisko narkomanii w świetle badań własnych) / Grażyna Durka.  
Sygn. 245070 Czytelnia 
Sygn. 245071 Wypożyczalnia 
Sygn. 248390 Wypożyczalnia 
Sygn. 248391 Wypożyczalnia 
Sygn. 249016 Wypożyczalnia 
 



15. Kuberska-Gaca, Krystyna : Alternatywna koncepcja resocjalizacji w zakładach 
poprawczych i wychowawczych / Krystyna Kuberska-Gaca // W: Pedagogika 
alternatywna : dylematy praktyki / red. nauk. Krystyna Baranowicz. - Kraków : 
Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2000. - S. 225-234. - (Idee - Metody - Inspiracje) 
W artykule : omówienie trzech etapów : diagnostyczno - opiekuńczego, terapii 
wychowawczej, opieki 
Sygn.  229604 Czytelnia 
Sygn. 229748 Wypożyczalnia 
Sygn. 229749 Wypożyczalnia 
 
16. Kuć, Małgorzata : Prawne podstawy resocjalizacji / Małgorzata Kuć. - 
Warszawa : C. H. Beck, 2011. - XVI, 187 s. ; 24 cm 
Zawiera m.in.: Resocjalizacja jako przedmiot badań pedagogiki resocjalizacyjnej ; Definicja 
resocjalizacji ; Resocjalizacja w świetle założeń psychologicznych ; Resocjalizacja według C. 
Czapowa ; Pojęcie niedostosowania społecznego ; Pojęcie i typologia zaburzenia 
społecznego ; Pojęcie asocjalności ; Pojęcie demoralizacji ; Trudności w resocjalizacji z 
punktu widzenia genezy zachowań przestępczych ; Zasady wychowania resocjalizującego ; 
Metody resocjalizacji penitencjarnej (metody oparte na wpływie osobistym, sytuacyjnym, 
grupowym, zorganizowane i psychokorekcyjne). Teorie kary (teorie absolutne, utylitarne, 
mieszane). Postępowanie w sprawach nieletnich : Cele ustawy o postępowaniu w sprawach 
nieletnich ; Pojęcie nieletniego ; Pojęcie demoralizacji ; Pojęcie czynu karalnego ; Zasady 
postępowania z nieletnimi ; Środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości 
nieletnich (środki wychowawcze, leczniczo-wychowawcze, ośrodek poprawczy, typy 
zakładów poprawczych, kierowanie, przyjmowanie i przenoszenie i zwalnianie nieletnich z 
zakładów, zasady pobytu nieletnich w zakładzie) ; Schroniska dla nieletnich ; Sposób 
wykonywania nadzoru nad zakładami i schroniskami ; Sposób wykonywania nadzoru 
pedagogicznego w zakładach i schroniskach. Mediacja w sprawach nieletnich. 
Sygn. 250023 Czytelnia 
Sygn. 250024 Wypożyczalnia 
Sygn. 250025 Wypożyczalnia 
 
17. Makowski, Aleksander : Niedostosowanie społeczne młodzieży i jej 
resocjalizacja / Aleksander Makowski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 
1994. - 295, [1] s. ; 21 cm. - Bibliogr. s. 284-291 
Sygn. 216618 Czytelnia 
Sygn. 216619 Wypożyczalnia 
Sygn. 216620 Wypożyczalnia 
Sygn. 216621 Wypożyczalnia  
 
18. Młodzież a współczesne dewiacje i patologie społeczne : diagnoza, 
profilaktyka, resocjalizacja : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Kawuli i Henryka 
Machela. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2000. - 207, [1] s. : il. ; 24 cm. - 
Bibliogr. przy rozdz. 
Sygn. 230847 Czytelnia 
Sygn. 230848 Wypożyczalnia 
Sygn. 230849 Wypożyczalnia 
 
19. Opora, Robert : Resocjalizacja : wychowanie i psychokorekcja nieletnich 
niedostosowanych społecznie / Robert Opora ; Gdańska Wyższa Szkoła 
Humanistyczna. - Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2010. - 125 s. ; 24 cm. - 
Bibliogr. s. 123-125 



Zastosowanie teorii poznawczo-behawioralnych w pracy resocjalizacyjnej. Skuteczność 
interwencji resocjalizacyjnych. Znaczenie relacji wychowawczej w pracy pedagoga 
resocjalizacyjnego: relacja wychowawcza w resocjalizacji nieletnich, aspekty relacji 
wychowawczej, specyfika relacji wychowawczej w zależności od etapu pracy z nieletnimi. 
Złożoność prospołecznego modelowania: podnoszenie poziomu uspołecznienia, reakcja 
wychowawcy na postępowanie podopiecznego i modelowanie zachowań prospołecznych. 
Rozpoczęcie pracy resocjalizacyjnej: pierwszy kontakt, kontrakt między wychowawcą a 
nieletnim. Motywowanie podopiecznych: dlaczego ludzie się zmieniają? Kształtowanie 
motywacji. Zasady motywowania podopiecznego: wyrażanie empatii, konfrontacja, unikanie 
wchodzenia w spór, pokonywanie oporu, kształtowanie poczucia własnej skuteczności. 
Podstawowe umiejętności niezbędne do pracy nad motywacją podopiecznego: afirmacja, 
aktywne słuchanie, stosowanie otwartych pytań, podsumowywanie i słuchanie z 
odzwierciedleniem, formułowanie celów, nagradzanie. Cechy skutecznego wychowawcy: 
wiarygodność, zaufanie, zaangażowanie, optymizm pedagogiczny, konsekwencja, 
cierpliwość, poczucie humoru i zabawa, kreatywność i elastyczność, energia. Umiejętności 
diagnostyczne i psychokorekcyjne - Obserwacja: przekazu niewerbalnego, ekspresji 
werbalnej, związku między zachowaniem werbalnym i niewerbalnym, osobistych reakcji. 
Umiejętności diagnostyczne i psychokorekcyjne - Wywiad: zadawanie pytań, dobór słów, 
formułowanie instrukcji, poleceń, myśli, strukturyzowanie działań resocjalizacyjnych, techniki 
skoncentrowane na rozwiązywaniu problemu, poszukiwanie mocnych stron, kwestionowanie 
zasadności przekonań, weryfikowanie oczekiwań, interpretacja, doradzanie, odsłanianie się, 
ustalanie granic psychologicznych, kontrolowanie bodźców, treningi umiejętności 
społecznych, zwiększanie tolerancji na dyskomfort psychiczny, komunikat „ja”, informacje 
zwrotne, metafory, techniki relaksacyjne, zadania domowe. Zakończenie pracy z 
podopiecznym. 
Sygn. 246796 Czytelnia 
Sygn. 247375 Wypożyczalnia 
Sygn. 247377 Wypożyczalnia 
Sygn. 248272 Wypożyczalnia 
Sygn. 248273 Wypożyczalnia 
Sygn. 249893 Wypożyczalnia 
Sygn. 249894 Wypożyczalnia 
Sygn. 249895 Wypożyczalnia 
 
20. Profilaktyka i resocjalizacja młodzieży / red. Franciszek Kozaczuk, Bronisław 
Urban. - Wyd.2. - Rzeszów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 2001. - 
237 s. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. 
Zawiera: Granice kontroli społecznej i autonomii osobistej młodzieży / Lesław Pytka. 
Profilaktyka pedagogiczna wobec zagrożeń cywilizacyjnych / Franciszek Kozaczuk. 
Elementy profilaktyki czynów karalnych nieletnich w działalności wychowawczej pedagoga 
szkolnego / Dorota Pstrąg. System opieki nad dzieckiem z rodzin zagrożonych (kontynuacja i 
zmiana) / Barbara Czeredrecka. Praca kulturalno-wychowawcza wśród młodzieży 
nieprzystosowanej społecznie / Adam Horbowski. Sport i rekreacja ruchowa jako czynnik w 
profilaktyce resocjalizacyjnej / Teresa Sidor. Rola i rozwijanie kontroli wewnętrznej w 
resocjalizacji / Małgorzata Sadomska. Upośledzenie umysłowe a zachowania agresywne i 
przestępcze / Adam Mikrut. Współczesne podkultury młodzieżowe i ich przejawy nie 
akceptowane społecznie / Teresa Sołtysiak. Usprawiedliwienia zachowań przestępczych - 
mechanizmy, funkcje i rola w genezie dewiacji / Przemysław Piotrowski. Doskonalenie 
instytucjonalnej /zakładowej/ resocjalizacji młodzieży / Bronisław Urban. Ewolucja 
wychowania resocjalizującego w polskich zakładach dla nieletnich / Adam Szecówka. 
Osobowość wychowanków zakładów poprawczych i młodzieżowych ośrodków 
wychowawczych / Jan Szałański. O trzech poziomach krytyki instytucji więzienia / Mariusz 
Sztuka. Z doświadczeń nad kształtowaniem samorządu wychowanków w Młodzieżowym 
Ośrodku Wychowawczym w Jaworzu / Stanisław Bęben. Młodzieżowa grupa wsparcia - czyli 



- jak to się robi w Andrychowie / Jacek Bylica. Zarys metodyki pracy kuratora sądowego / 
Marian Kalinowski.  
Sygn. 232768 Czytelnia 
Sygn. 231230 Wypożyczalnia 
 
21. Profilaktyka i resocjalizacja w działalności 0chotniczych Hufców Pracy / red. 
nauk. Zenon Jasiński, Irena Mudrecka. - Opole : Opolska Oficyna Wydawnicza, 
2001. - 447 s. : tab. ; 21 cm 
Sygn. 233207 Wypożyczalnia 
 
22. Pstrąg, Dorota : Integracja uczniów niedostosowanych społecznie ze 
środowiskiem jako podstawa działalności profilaktyczno- resocjalizacyjnej szkoły // 
W: Wspomaganie rozwoju uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / pod 
red. Danuty Osik, Anny Wojnarskiej. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii 
Curie-Skłodowskiej, 2001. - S. 207-217 
Sygn. 236959 Wypożyczalnia 
 
23. Psychospołeczne uwarunkowania zjawisk dewiacyjnych wśród młodzieży w 
okresie transformacji ustrojowej w Polsce / pod red. Henryka Machela, Krzysztofa 
Wszeborowskiego. - Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 1999. - 433, 
1 s. : wykr. ; 23 cm. - Bibliogr. przy rozdz. 
Sygn. 231923 Czytelnia 
 
24. Pytka, Lesław : Pedagogika resocjalizacyjna : wybrane zagadnienia 
teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne / Lesław Pytka ; [temat Resocjalizacja i 
profilaktyka w środowisku otwartym w rozdz. IV napisał Marian Kalinowski]. - 
Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii 
Grzegorzewskiej, 2000. - Wyd. 4 zm. i rozsz. - 448 s. : 2 il. ; 24 cm. - Bibliogr. 
W stosunku do poprzednich wydań niniejsze zostało uzupełnione o: nowe koncepcje 
aksjologiczne i zagadnienie społecznej odmienności; empiryczne badania nad 
nieprzystosowaniem społecznym dzieci i młodzieży w Polsce z zastosowaniem Skali 
Nieprzystosowania Społecznego; teorię rozwoju dojrzałości interpersonalnej (poprzedzającą 
system diagnostyczno-metodyczny „I-level Classifiction”); omówienie statusu obywatelskiego 
i praw nieletniego; polemikę z krytyką idei resocjalizacji; słabości i sile idei resocjalizacji 
aktualnej i potencjalnej.  
Sygn. 229654 Wypożyczalnia 
Sygn. 229822 Wypożyczalnia 
Sygn. 229823 Wypożyczalnia 
 
25. Resocjalizacja : teoria i praktyka pedagogiczna. T. 1 / red. nauk. Bronisław 
Urban, Jan M. Stanik. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN ; Pedagogium 
Wyższa Szkoła Pedagogiki Resocjalizacyjnej, 2007. - 430, [1] s. : il. ; 24 cm. - 
Bibliogr. s. [397]-417 
Sygn. 242935 Czytelnia 
Sygn. 242737 Wypożyczalnia 
Sygn. 245397 Wypożyczalnia 
 
26. Resocjalizacja : teoria i praktyka pedagogiczna. T. 2 / red. nauk. Bronisław 
Urban, Jan M. Stanik. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN : Pedagogium 
Wyższa Szkoła Pedagogiki Resocjalizacyjnej, 2007. - 269, [1] s. : il. ; 24 cm. - 
Bibliogr. s. 248-259 



Zawiera m.in.: Profilaktyka i środki probacyjne w praktyce resocjalizacyjnej; Profilaktyka 
przestępczości nieletnich; Filozofia probacji - ogólna prezentacja zagadnienia; Działalność 
probacyjna jako kontrola, opieka i zmiana społeczna będąca resocjalizacją wspierająca z 
udziałem społeczeństwa; Rozwój konceptualizacji środków probacyjnych i ukonstytuowanie 
się metod resocjalizacyjnych; Casework jako podstawowa strategia i procedura 
oddziaływania resocjalizacyjnego w warunkach probacji; Terapia grupowa, praca 
środowiskowa i opieka rezydencjalna; Praktyka pracy resocjalizacyjnej w warunkach probacji 
na podstawie podejścia systemowego; Reguły usprawnienia praktyki resocjalizacyjnej na 
podstawie środków profilaktycznych / Andrzej Bałandynowicz. Terapia w resocjalizacji; 
Model wychowania terapeutycznego; Psychoterapia w resocjalizacji dorosłych; 
Psychoterapia dzieci niedostosowanych społecznie; Socjoterapia jako procedura 
psychokorekcyjna; Treningi umiejętności społecznych i psychologicznych / Katarzyna 
Sawicka. Pomoc społeczna i pomoc postpenitencjarna jako wsparcie społecznej readaptacji 
skazanych. Pojęcia, geneza i rozwój; Pomoc postpenitencjarna i społeczna readaptacja w 
świetle rozwiązań prawnych; Opieka i pomoc udzielana nieletnim w usamodzielnieniu / Piotr 
Stępniak. 
Sygn. 242936 Czytelnia 
Sygn. 242736 Wypożyczalnia 
 

27. Resocjalizacja : zagadnienia prawne, społeczne i metodyczne / pod red. nauk. 
Anetty Jaworskiej. - Kraków : "Impuls", 2009. - 374 s. : il. ; 24 cm. 
Zawiera m.in.: S. 51-59 : Zachowania patologiczne młodego pokolenia / Teresa Sołtysiak. S. 
287-296 : Rodzina jako podstawowe środowisko socjalizacyjno-wychowawcze a 
niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży / Monika Gołembowska. S. 297-308 : Sytuacja 
rodzinna nieletnich sprawców czynów karalnych i świadczących o demoralizacji, wobec 
których orzeczono środek poprawczy / Joanna Rajewska de Mezer. S. 309-318 : Zmiany 
funkcjonowania współczesnej rodziny jako determinanty demoralizacji i przestępczości 
wśród nieletnich / Agnieszka Latoś. S. 319-329 : Nieletni jako sprawcy przestępstw 
przeciwko mieniu / Joanna Cichla. S. 331-344 : Metody i formy oddziaływań 
resocjalizacyjnych wobec nieletnich w schroniskach dla nieletnich i zakładach poprawczych / 
Sylwester Bębas. S. 345-356 : Resocjalizacja nieletnich w warunkach młodzieżowego 
ośrodka wychowawczego - teraźniejszość i przyszłość / Beata Zajęcka. 
Sygn. 246042 Czytelnia 
Sygn. 246043 Wypożyczalnia 
Sygn. 246405 Wypożyczalnia 
Sygn. 249026 Wypożyczalnia 
 
28. Resocjalizacja instytucjonalna : perspektywy i zagrożenia / pod red. 
Franciszka Kozaczuka. -  Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 
2004. - 432 s. : tab., wykr. ; 24 cm 
Więziennictwo: statystyka, warunki socjalne, kierunki zmian. Organizacyjne i 
psychospołeczne determinanty resocjalizacji nieletnich, młodocianych i dorosłych. 
Sygn. 239253 Czytelnia  
 
29. Skuteczna resocjalizacja : doświadczenia i propozycje / pod red. Zdzisława 
Bartkowicza, Andrzeja Węglińskiego. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii 
Curie-Skłodowskiej, 2008. - 405 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy niektórych ref. 
Zawiera m.in.: S. 95-103 : Kreatorzy resocjalizacji w młodzieżowych ośrodkach 
wychowawczych / Irena Motow. S. 117-127 : Ucieczki nieletnich z placówek 
resocjalizacyjnych - analiza przyczyn / Beata Zajęcka. S. 141-148 : Postaci ADHD w 
populacji nieletnich resocjalizowanych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych (MOW) 
/ Andrzej Chudnicki. S. 193-200 : Poziom dojrzałości społecznej nieletnich pozostających 
pod nadzorem kuratora / Ewa Grudziewska. S. 247-257 : Tożsamość płciowa a zachowania 



agresywne młodzieży / Mieczysław Radochoński. S. 259-273 : Blaski i cienie profilaktyki w 
gimnazjum / Teresa Lewandowska-Kidoń. S. 275-285 : Kompetencje społeczne a 
agresywność uczniów szkół gimnazjalnych / Anna Wojnarska. S. 287-300 : Radzenie sobie 
ze stresem jako element profilaktyki w szkole / Anna Siudem. S. 301-314 : Działalność 
partyworkerów jako reakcja na współczesne zagrożenia młodzieży / Ireneusz Siudem. S. 
315-320 : Profilaktyka w szkołach gimnazjalnych województwa warmińsko-mazurskiego / 
Małgorzata Przybysz-Zaremba. S. 321-329 : Poczucie koherencji u młodzieży zagrożonej 
uzależnieniami / Mieczysław Dudek. S. 331-347 : Przegląd programów profilaktycznych i ich 
realizacja w szkołach gimnazjalnych / Maria Łukawska.  
Sygn. 245736 Czytelnia 
Sygn. 247979 Wypożyczalnia 
 
30. Stańdo-Kawecka, Barbara : Prawne podstawy resocjalizacji / Barbara Stańdo-
Kawecka. - Kraków : Kantor Wydawniczy „Zakamycze”, 2000. - 298, [1] s. ; 23 cm 
Zawiera m.in.: Postępowanie z nieletnimi: Zasada odpowiedzialności nieletnich według k.k. z 
1932 r, Charakter prawny umieszczania nieletniego w zakładzie poprawczym według k.k. z 
1932r., Rozwój zakładów dla nieletnich w Polsce, Granica wiekowa nieletności w k.k. z 1969 
i 1997 r., Postępowanie z nieletnimi według u.p.n., Model postępowania z nieletnimi według 
u.p.n., Postępowanie z nieletnimi w świetle danych statystycznych. 
Sygn. 235950 Czytelnia 
Sygn. 235951 Wypożyczalnia 
 
31. Sukcesy i porażki poprawiania niepoprawnych / pod red. Ireny Pospiszyl. - 
Kielce : Wszechnica Świętokrzyska, 2009. - 267 s. ; 24 cm. - Bibliogr. przy pracach 
Zawiera m.in.: Niespełnione dążenia a agresywność nastolatków / Irena Pufal-Struzik, 
Andrzej Zieja. Powiązania między agresją i odrzuceniem rówieśniczym - inspiracje dla 
profilaktyki i praktyki / Bronisław Urban. Nieletni sprawcy czynów karalnych na terenie 
województwa świętokrzyskiego / Waldemar Cisowski. Alkohol a przestępczość nieletnich / 
Mirosław Jamrożek. Skuteczność i jakość oddziaływań wychowawczych w warunkach 
nadzorów kuratorskich / Andrzej Węgliński. Ocena zagrożeń i oddziaływań profilaktycznych 
w opiniach młodzieży z Kielc / Krzysztof Gąsior. Popularność metod oddziaływań 
wychowawczych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych w Polsce / Joanna Molenda. 
Cele osobiste a możliwości zmian w zachowaniu nieletniego w placówce resocjalizacyjnej / 
Anna Kieszkowska. Zapobieganie narkomanii w miejscu rekreacji i wypoczynku młodzieży / 
Ireneusz Siudem. Przygotowanie pedagogów środowiskowych do pracy z młodzieżą 
zagrożoną w środowisku / Monika Szpringer, Edyta Laurman-Jarząbek. Zaangażowanie 
wychowawców w proces resocjalizacji a sukcesy wychowawcze / Sławomir Sobczak. 
Sygn. 245779 Czytelnia 
Sygn. 245780 Wypożyczalnia 
Sygn. 248933 Wypożyczalnia 



32. Szczęsny, Wiesław Wojciech : Zarys resocjalizacji z elementami patologii 
społecznej i profilaktyki / Wiesław Wojciech Szczęsny. - Warszawa : Wydawnictwo 
Akademickie „Żak”, 2003. - 245, [1] s. ; 21 cm. - Bibliogr. s. 212-214 
Zawiera m.in.: Pedagogika resocjalizacyjna: powstanie i rozwój, Koncepcje niedostosowania 
społecznego i zagrożenia nim, Osobowość młodzieży nieprzystosowanej społecznie - 
typologia zaburzeń, Odpowiedzialność karna nieletnich, Resocjalizacja w instytucjach 
resocjalizacyjnych i w środowisku otwartym, Strategie, metody i techniki wychowania 
resocjalizującego, Profilaktyka uzależnień w szkole: uzależnianie się w szkole, 
psychofarmakologia pedagogiczna, neurobiologiczne podstawy uzależnień, profilaktyka 
uzależnień, szkolny program profilaktyki - propozycje praktyczne. 
Sygn. 237922 Czytelnia 
Sygn. 238016 Wypożyczalnia 
Sygn. 238017 Wypożyczalnia 
 
33. Terapia w resocjalizacji. Cz. 1, Ujęcie teoretyczne / pod red. Andrzeja 
Rejznera, Pawła Szczepaniaka. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 
2009. - 309 s. : il. ; 21 cm 
Zawiera m.in.: S. 150-171: Aggression Replacement Training (ART) jako przykład 
zastosowania komponentu behawioralno-poznawczego w resocjalizacji nieletnich / Łukasz 
Kołomański. S. 217-226: Muzykoterapia jako element resocjalizacji nieletnich / Krzysztof 
Stachyra. 
Sygn. 246231 Czytelnia 
Sygn. 247022 Wypożyczalnia 
Sygn. 247798 Wypożyczalnia 
Sygn. 247938 Wypożyczalnia 
 
34. W kręgu problemów edukacyjnych i wychowawczo-resocjalizacyjnych / pod 
red. Renaty Stojeckiej-Zuber, Małgorzaty Kaliszewskiej, Mirosława Cholewińskiego ; 
Świętokrzyska Szkoła Wyższa w Kielcach. - Kielce ; Gliwice : UKiP J&D Gębka, 
2008. - 321 s. : il. ; 25 cm. - Bibliogr. s. 307-321 i przy pracach 
Sygn. 249310 Czytelnia 
Sygn. 249311 Wypożyczalnia 
Sygn. 249312 Wypożyczalnia  
 
35. Wach, Tomasz : Profilaktyka i resocjalizacja nieletnich zagrożonych 
uzależnieniem od środków psychoaktywnych / Tomasz Janusz Wach. - Warszawa : 
„Difin”, 2014. - 429 s. : il. ; 23 cm. – (Engram). - Bibliogr. s. 415-429 
Zawiera:  Wielowymiarowość problematyki demoralizacji i przestępczości nieletnich. 
Wybrane czynniki osobowe i społeczno-kulturowe dotyczące przestępczości 
nieletnich. Społeczno-prawne podstawy systemu sprawiedliwości naprawczej i idei 
probacji w oddziaływaniach wobec nieletnich. Wybrane doświadczenia 
międzynarodowe dotyczące rozwiązywania problemów demoralizacji i przestępczości 
nieletnich a działania krajowe. Konteksty środowiskowe kontaktów nieletnich z 
alkoholem i innymi środkami psychoaktywnymi. Psychozależność i środki 
psychoaktywne we współczesnej literaturze specjalistycznej. Wybrane środowiska 
socjalizacyjne a zagrożenie uzależnieniem od środków psychoaktywnych. 
Resocjalizacja i profilaktyka w zakładach dla nieletnich – stan obecny i perspektywy. 
Nieletni w zakładzie dla nieletnich – charakterystyka problemu. Nowe zjawiska i 
tendencje w obszarze przestępczości nieletnich a kierunki ewolucji instytucjonalnych 
form oddziaływań profilaktycznych i resocjalizacyjnych. Metodologiczne podstawy 
badań własnych. Cele badań własnych. Problemy i hipotezy badawcze. Zastosowane 



metody badawcze, techniki i narzędzia. Organizacja i teren badań, charakterystyka 
badanej grupy. Problem środków psychoaktywnych na tle cech sytuacji społeczno-
prawnych badanych nieletnich w świetle uzyskanych wyników. Poziom demoralizacji 
badanych nieletnich a środki psychoaktywne w ich egzystencji. Czynniki ochronne i 
obciążające w najbliższych środowiskach badanych nieletnich. Mikrosystemowe 
oddziaływania profilaktyczne i resocjalizacyjno-terapeutyczne realizowane wobec 
badanych nieletnich. Ocena skali zagrożeń rozwojowych dotyczących środowisk 
nieletnich w kontekście możliwości realizowania oddziaływań profilaktycznych i 
resocjalizacyjnych. Propozycje optymalizujące oddziaływania profilaktyczne i 
resocjalizacyjne wobec nieletnich zagrożonych uzależnieniem od środków 
psychoaktywnych. System oddziaływań profilaktycznych i resocjalizacyjnych wobec 
środowisk nieletnich przyjmujących środki psychoaktywne. Propozycje dotyczące 
zakładowych (mikrosystemowych) oddziaływań profilaktycznych i resocjalizacyjnych 
wobec nieletnich nadużywających środków psychoaktywnych.  
Sygn. 254075 Czytelnia 
 
36. Wiedza, doświadczenie, praktyka : interdyscyplinarne spojrzenie na problemy 
społeczne / pod red. nauk. Moniki Marczak, Beaty Pastwy-Wojciechowskiej, 
Magdaleny Błażek. - Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls” ; Gdańsk : 
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2010. - 330 s. ; 25 cm 
Zawiera m.in.: Efektywność działań podejmowanych przez instytucje resocjalizacyjne dla 
nieletnich - nowe trendy w resocjalizacji / Justyna Siemionow. 
Sygn. 246970 Czytelnia 
 
37. Zajączkowski, Krzysztof : Profilaktyka zachowań dewiacyjnych dzieci i 
młodzieży / Krzysztof Zajączkowski. - Wyd. 3. - Toruń : Wydawnictwo Adam 
Marszałek, 1999. - 126 s. : rys., tab. ; 24 cm. - Bibliogr. s.121-126 
Prezentacja kilkuletnich badań eksperymentalnych prowadzonych w ramach programu 
profilaktycznego zastosowanego w środowisku lokalnym jednego z osiedli Krakowa. 
Omówiono zasady profilaktyki oraz psychospołeczną problematykę zachowań dewiacyjnych 
dzieci i młodzieży a także teorię, która stanowiła podstawę w projektowaniu tego programu. 
W części metodologicznej pracy określono problematykę badań, hipotezy, metody i techniki 
badawcze. Omówiono wyniki badań diagnostycznych i główne kierunki działań 
profilaktycznych oraz wyniki badań kontrolnych dotyczących skuteczności zrealizowanego 
programu profilaktycznego. 
Sygn. 229706 Wypożyczalnia 
 
Wydawnictwa ciągłe (czasopisma dostępne w Czytelni) 
 
38. Ambrozik, Wiesław : Udział koncepcji psychologicznych w kształtowaniu 
podstaw teorii i praktyki oddziaływań resocjalizacyjnych / Wiesław Ambroziak // 
„Studia Edukacyjne”. - 2013, nr 25, s. [221]-229 
Ukazanie psychologicznych modeli, które odegrały szczególną rolę w rozwoju teorii i praktyki 
rehabilitacji społecznej. Modele te odegrały również ważną rolę w leczeniu zarówno 
młodocianych i dorosłych przestępców.  
 
39. Bałandynowicz, Andrzej : Rodzinne domy terapeutyczne wsparte na 
Korczakowskiej idei sumienia i autoodpowiedzialności / Andrzej Bałandynowicz // 
„Nowa Szkoła”. - 2012, nr 9, s. 7-25 
Pedagog rodzinny i podwórkowy - zadania. Program terapeutyczny „Teaching Family 
Program” - główne zadania i cele. Analiza systemu resocjalizacyjnego w Polsce. 



Wychowanie w domach Korczaka wsparte na idei sumienia i autoodpowiedzialności a 
rodzinne domy terapeutyczne.  
 
40. Bałandynowicz, Andrzej : Teaching Family Program w warunkach polskich / 
Andrzej Bałandynowicz // „Problemy Alkoholizmu”. - 2006, nr 2, s. 13-20 
Główne cele, zadania i zasady programu w pracy z młodzieżą z zaburzeniami zachowania. 
Program terapeutyczny, w którym oddziaływania resocjalizacyjne opierają się na założeniach 
terapii behawioralnej. 
 
41. Borzucka-Sitkiewicz, Katarzyna : Korekcja doświadczeń urazowych będących 
źródłem zachowań destrukcyjnych jako element inkluzji społecznej / Katarzyna 
Borzucka-Sitkiewicz. - ( Edukacja a marginalizacja i wykluczenie społeczne / red. 
Anna Nowak) // „Chowanna”. - T. 1 (2012), s. [235]-245 
Formy interwencji pomocne w inkluzji społecznej osób przejawiających różnorodne 
problemowe zachowania, rozwijające się na tle doświadczonych urazów.  
 
42. Chodasz, Aleksandra : Teatr forum - dyskusja o rzeczywistości / Aleksandra 
Chodasz // „Remedium”. - 2015, nr 4, s. 21-23 
Teatr forum - metoda dramy w pracy z grupami, „trudną” młodzieżą doświadczającą 
problemów, dająca możliwość wcielania się w rolę bohatera, który stawiany jest przed 
życiowymi wyzwaniami. Skuteczność teatru forum.  
 
43. Cwalina, Małgorzata : „Po prostu mnie KOCHAJ” : usamodzielnienie 
wychowanek zakładów poprawczych a rodzina / Małgorzata Cwalina // „Niebieska 
Linia”. - 2014, [nr] 1, s. 12-14 
Projekt Fundacji po DRUGIE „Po prostu mnie KOCHAJ” mający na celu pracę z rodzinami 
młodzieży przebywającej w placówkach resocjalizacyjnych.  
 
44. Czerwińska, Anna : Dylematy polskiej resocjalizacji / oprac. Anna Czerwińska 
// „Remedium”. - 2008, nr 12, dod., s. 12-13 
Wnioski z prac grup warsztatowych dotyczące funkcjonowania Młodzieżowych Ośrodków 
Wychowawczych i Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii. 
 
45. Czerwińska, Anna : Problemy resocjalizacji w systemie oświaty / Anna 
Czerwińska // „Remedium”. - 2009, nr 1, s. 1-3 
Problemy resocjalizacji prowadzonej w ramach polskiego systemu oświaty oraz perspektyw 
zmian systemowych w dziedzinie socjoterapii i resocjalizacji wynikających z wdrażania 
reformy oświaty. 
 
46. Dąbrowska, Monika : Metodyka pracy kuratora sądowego w zarysie / Monika 
Dąbrowska // „Opieka, Wychowanie, Terapia”. - 2012, [nr] 1/2, s. [36]-40  
Dobór metod i technik oddziaływania, zasady pracy z młodocianym skazanym. Współpraca 
kuratora ze środowiskiem w jakim żyje i funkcjonuje nadzorowany (w szczególności z 
instytucjami publicznymi i społecznymi). Oddziaływanie terapeutyczne.  
 
47. Drachal, Halina : Coś szwankuje, ale co? / Halina Drachal // „Głos 
Nauczycielski”. - 2013, nr 24, s. 7 
Resocjalizacja czy socjoterapia i wychowanie. Nietrafne kierowanie nieletnich do placówek.  
 
48. Drachal, Halina : Resocjalizować czy wychowywać ?/ Halina Drachal // „Głos 
Nauczycielski”. - 2013, nr 23, s. 5 
Rozważania nad próbą likwidacji zakładów poprawczych.  



49. Drachal, Halina : Szał zmian / Halina Drachal // „Głos Nauczycielski”. - 2013, 
nr 49, s. 8 
Rozważania nad polskim systemem resocjalizacji nieletnich.  
 
50. Górecka, Agnieszka : Trening zastępowania agresji (TZA) - metoda ART / 
Agnieszka Górecka. - ( ABC programów profilaktycznych) // „Remedium”. - 2012, nr 
6, s. 16-17 
Polska adaptacja programu ART Arnolda Goldsteina dla młodzieży problemowej. 
 
51. Ilnicka, Renata Małgorzata : Indywidualizacja w procesie resocjalizacji 
nieletnich / Renata Małgorzata Ilnicka, Aneta Skuza // „Praca Socjalna”. - 2011, [nr] 
4, s. [100]-113 
Indywidualizacja w procesie orzekania środków sądowych wobec nieletnich. Domy 
Terapeutyczne przykładem indywidualizacji oddziaływań resocjalizacyjnych oraz alternatywą 
dla polskiego systemu resocjalizacji. 
 
52. Kaniowska, Teresa : Krajowy program zapobiegania niedostosowaniu 
społecznemu i przestępczości wśród dzieci i młodzieży / Teresa Kaniowska // 
„Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”. - 2003, [nr] 1, s. 7-10 
Program jest częścią programu „Bezpieczna Polska”. Główne zadania wynikające z 
programu zostały przewidziane dla resortu edukacji oraz organizacji pozarządowych. 
 
53. Konaszewski, Karol : Coaching społeczny w pracy z młodzieżą zagrożoną 
nieprzystosowaniem / Karol Konaszewski, Anna Chańko // „Problemy Opiekuńczo-
Wychowawcze”. - 2014, nr 3, s. 24-28 
Coaching społeczny jako sposób postępowania mający na celu pomóc młodym ludziom w 
kształtowaniu tożsamości społecznej i indywidualnej przy wykorzystaniu ich zasobów.  
 
54. Kozłowski, Paweł : Dynamika demoralizacji i przestępczości nieletnich - 
analiza statystyczna zjawiska i propozycja indywidualnych rozwiązań / Paweł 
Kozłowski // „Przegląd Więziennictwa Polskiego”. - 2010, nr 69, s. 103-128 
Nieletni w polskiej kodyfikacji prawnej. Analiza wybranych statystyk dotyczących spraw 
nieletnich w polskim orzecznictwie sądowym. Model indywidualnego planu korekcyjno-
resocjalizacyjnego. 
 
55. Krowicki, Stanisław Ludwik : Początki resocjalizacji nieletnich / Stanisław 
Ludwik Krowicki // „Gazeta Szkolna”. - 2007, nr 9, s. 19 
Historia instytucji resocjalizujących młodocianych przestępców. 
 
56. Łoskot, Małgorzata : Wykluczeni / Małgorzata Łoskot // „Głos Pedagogiczny”. -
 2014, nr 60, s. 13-16  
Uczniowie niedostosowani społecznie oraz zagrożeni niedostosowaniem w szkole i klasie. 
Rola i zadania nauczyciela w pracy z uczniem zagrożonym niedostosowaniem i 
niedostosowanym społecznie. Charakterystyka nieprawidłowych postaw społecznych. 
Kompetencje zawodowe, specjalistyczne i interpersonalne nauczyciela w pracy z uczniem 
zagrożonym niedostosowaniem i niedostosowanym społecznie.  
 
57. Masalska-Szymanek, Wanda : Program „Dobra mama” / Wanda Masalska-
Szymanek // „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”. - 2013, nr 7 s. 26-30 
Przygotowanie ciężarnych wychowanek Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w 
Kwidzynie do macierzyństwa poprzez wykształcenie podstawowych kompetencji do opieki i 
wychowania małego dziecka, zapewnienia mu bezpieczeństwa i ochrony przed przemocą.  



58. Molińska, Marta : Ta dzisiejsza młodzież wstydu nie ma! / Marta Molińska // 
„Dyrektor Szkoły”. - 2013, nr 11, s. 50-52  
Zjawisko niedostosowania społecznego. Profilaktyka niedostosowania społecznego uczniów.  
 
59. Mysior, Radosław : Przestępczość nieletnich jako problem społeczny 
/ Radosław Mysior // „Remedium”. - 2013, nr 7/8, s. 58-59 
Ontym, jak skutecznie pomóc grupie młodych ludzi (młodocianym przestępcom), aby w 
przyszłości nie powrócili na drogę demoralizacji i przestępstwa? Co zrobić, aby działania 
podejmowane przez wychowawców, psychologów, przyniosły korzystne rezultaty w ich 
rozwoju? Jak zachęcić ich do uczestnictwa w programach profilaktycznych, mających na 
celu budowanie właściwych postaw społecznych?  
 
60. Noszczyk-Bernasiewicz, Monika : Sytuacja szkolna nieletnich w zakładach 
poprawczych i schroniskach dla nieletnich. Analiza jakościowa / Monika Noszczyk-
Bernasiewicz, Maciej Bernasiewicz . - (Edukacja a marginalizacja i wykluczenie 
społeczne / red. Anna Nowak) // „Chowanna”. - T. 1 (2012), s. [121]-131  
Analiza życiorysów nieletnich przestępców pod katem determinantów nieprzystosowania 
społecznego.  
 
61. Nowakowski, Krzysztof : Propozycja programu socjoterapeutycznego 
/ Krzysztof Nowakowski // „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”. - 2012, nr 3, s. 46-
52 
Charakterystyka celów socjoterapii. Przykład programu socjoterapeutycznego dla młodzieży 
placówki opiekuńczo-wychowawczej.  
 
62. Nynca, Wiesław : Refleksja nad kierunkiem rozwoju polskiej myśli 
resocjalizacyjnej / Wiesław Nynca // „Opieka, Wychowanie, Terapia”. - 2009, [nr] 3/4, 
s. [42]-46 
Globalne podejście wobec resocjalizacji tj. ideologia oraz przekonania kreowane przez opinię 
publiczną, światopogląd, wpływ partii rządzących na stosunek ogółu społeczeństwa wobec 
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