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Wielokulturowość 

 

Książki: 
 

* Boski Paweł. 
 Kulturowe ramy zachowań społecznych :podręcznik psychologii 
międzykulturowej. -- Wyd. 1 - 1 dodruk. -- Warszawa : Wydawnictwo 
Naukowe PWN : Academica Wydawnictwo SWPS, 2010. 
  Synteza poświęcona światu międzykulturowemu i psychologii międzykulturowej. 
Omówiono: paradygmaty psychologii i suwerenność psychologii kulturowej, 
ekokulturowy model uwarunkowań psychiki, psychologiczne wymiary kultur, dziewięć 
wymiarów projektu GLOBE i siedem według Trompenaarsa, Schwartza kulturowa mapa 
świata, zależność kultur indywidualistycznych oraz kolektywistycznych względem 
"ja", problematyka szczęścia w życiu jednostki i społeczeństwa, epistemologia 
kulturowa, ramy zachowań w kulturze polskiej, wzajemne relacje świata natury i 
kultury, psychologia akulturacji, psychologia kulturowa relacji wewnątrz- i 
międzygrupowych, kwestie międzykulturowej psychologii stosowanej. 

 

* Cisek Janusz. 
 Polski Komitet Imigracyjny =Polish American Immigration and Relief 
Committee (PKI-PAIRC) w Nowym Jorku. -- New York : Polski Komitet 
Imigracyjny (PAIRC), 2003. 
 
* Czerniejewska Izabela. 
 Edukacja wielokulturowa :działania podejmowane w Polsce. -- Toruń : 
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2013. 
 
* Człowiek u progu trzeciego tysiąclecia :zagrożenia i wyzwania. T. 1 
/pod red. nauk. Mieczysława Plopy. -- Elbląg : Wydawnictwo Elbląskiej 
Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej ; Kraków : Oficyna Wydawnicza 
"Impuls", 2005. 
 
* Człowiek u progu trzeciego tysiąclecia :zagrożenia i wyzwania. T. 2 
/pod red. nauk. Mieczysława Plopy. -- Elbląg : Wydawnictwo Elbląskiej 
Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej ; Kraków : Oficyna Wydawnicza 
"Impuls", 2007. 
  Znajdują się tutaj prace zarówno o charakterze teoretycznym, jak i empirycznym 
dotyczące bezpośrednio lub pośrednio problematyki zagrożeń i wyzwań związanych z 
życiem współczesnego człowieka. Wśród poruszanych tematów znajdują się m.in. 
działania militarne na rzecz wsparcia pokoju, nauki cybernetyczne, informatyczne 
oraz systemowe w rękach człowieka, mroczne oblicza sportu, koncepcje edukacji 
emocjonalnej, narkotyki w kulturze dawnej i dziś, mobbing w miejscu pracy, 
stres, bezrobocie, wizja starości. 
 

* Człowiek u progu trzeciego tysiąclecia :zagrożenia i wyzwania. T. 3 
/pod red. nauk. Mieczysława Plopy. -- Elbląg : Wydawnictwo Elbląskiej 
Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej ; Kraków : Oficyna Wydawnicza 
"Impuls", 2009. 
  Poruszono zagadnienia dotyczące inteligencji emocjonalnej, głębszych analiz 
statystycznych w naukach społecznych, "społeczeństwa twórców kultury", błędów 
człowieka w aspekcie kultury, cywilizacji, zrównoważonego rozwoju, dynamiki i 
świata wartości, moralności i stosunku do ojczyzny młodych emigrantów 
zarobkowych.  



 

* Człowiek u progu trzeciego tysiąclecia :zagrożenia i wyzwania. T. 4 
/pod red. nauk. Mieczysława Plopy. -- Elbląg : Wydawnictwo Elbląskiej 
Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej ; Kraków : Oficyna Wydawnicza 
"Impuls", 2011. 
 
* Dzieci i młodzież w procesie kształtowania postaw kulturowych 
:przewodnik po ścieżkach edukacji regionalnej, wielo- i międzykulturowej 
: (materiały dla nauczycieli gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych) : 
praca zbiorowa /pod red. Tadeusza Lewowickiego i Jolanty Suchodolskiej. 
-- Cieszyn [etc.] : Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu 
Śląskiego [etc.], 2012. 
 
* Edukacja dla interkulturowości /red. Stanisław Kaczor, Teresa Z. 
Sarleja ; Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut 
Badawczy w Radomiu, Zarząd Główny Stowarzyszenia Oświatowców Polskich. -
- Warszawa ; Radom : Wydaw. Naukowe ITE - PIB, 2009. 
 
* Edukacja obywatelska w społeczeństwach wielokulturowych /pod red. 
nauk. Alicji Szerląg. -- Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007. 
  Książka zawiera zagadnienia dotyczące obywatelskości w podmiotowych i 
społecznych przestrzeniach znaczeń (m.in. patriotyzm, obywatel regionu, obywatel 
świata, wielokulturowość, katecheci intrareligijni, edukacja międzykulturowa 
kobiet, Polacy na Litwie) oraz edukacji obywatelskiej w praktyce. 
 

* Edukacja polonistyczna wobec innego /red. Anna Janus-Sitarz. -- Kraków 
: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop. 2014. 
 
* Grzybowski Przemysław. 
 Edukacja europejska :od wielokulturowości ku międzykulturowości : 
koncepcje edukacji wielokulturowej i międzykulturowej w kontekście 
europejskim ze szczególnym uwzględnieniem środowiska frankofońskiego. -- 
Wyd. 2. -- Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008. 
 
* Grzybowski Przemysław. 
 Edukacja międzykulturowa - przewodnik :pojęcia, literatura, adresy. -- 
Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008. 
 
* Kłosek Eugeniusz. 
 Świadomość etniczna i kultura społeczności polskiej we wsiach Bukowiny 
rumuńskiej. -- Wrocław : Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej 
Uniwersytetu Wrocławskiego, 2005. 
 
* Kowalski Jacek, Sielatycki Mirosław, Kozłowska Ewa E. 
 Partnerzy - Polacy i Niemcy w nowej Europie :scenariusze lekcji. -- 
Warszawa : Wydaw. CODN, 1998. 
 
* Matsumoto David Ricky, Juang Linda. 
 Psychologia międzykulturowa. -- Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo 
Psychologiczne, 2007. 
  W książce przedstawiono relacje pomiędzy psychologią a kulturą. Zdefiniowano 
pojęcie kultury, reguł kulturowych oraz różnic międzykulturowych. 
Scharakteryzowano metodologie badań międzykulturowych. Poruszono zagadnienie 
etnocentryzmu, enkulturacji, uprzedzeń i stereotypów. Opisano zależności 
pomiędzy kulturą a procesami psychicznymi i rozwojowymi, pomiędzy płcią i 
zdrowiem oraz emocjami. Zwrócono uwagę na zagadnienie języka i komunikacji. 
Uwzględniono kulturowe koncepcje "ja".  



* Melosik Zbyszko. 
 Teoria i praktyka edukacji wielokulturowej. -- Kraków : Oficyna 
Wydawnicza "Impuls", 2007. 
  Podsumowanie badań i analiz autora dot. pedagogicznych i kulturowych 
kontekstów funkcjonowania (żyjących w krajach wysoko rozwiniętych) mniejszości 
etnicznych i rasowych. Autor próbuje określić warunki kształtowania tożsamości 
jednostek i grup etnicznych żyjących w sytuacji "różnicy" i "odmienności".  
 

* Mniejszości narodowe w Polsce /pod red. Zbigniewa Kurcza. -- Wrocław : 
Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 1997. 
  
* Nikitorowicz Jerzy. 
 Edukacja międzykulturowa :kreowanie tożsamości dziecka. -- Wyd. 2 w 
jęz. pol. -- Gdańsk : Gdańskie Towarzystwo Psychologiczne, 2007. 
  Kompendium wiedzy o globalnych aspektach 
 wielokulturowości, idei pogranicza kulturowego, tożsamości i jej kształtowaniu 
oraz warunkach tworzenia się postaw w obrębie kultur etnicznych. Próba 
określenia wyzwań, zadań i możliwości edukacji międzykulturowej. Zwrócenie m.in. 
uwagi na język dziecka jako podstawowy element jego kanonu kulturowego, na 
koncepcję postrzegania Innego i interakcji z Innym oraz na problem pokoleniowego 
generowania dziedzictwa kulturowego w procesie konstruowania tożsamości nowego 
pokolenia. 
 

* Nikitorowicz Jerzy. 
 Edukacja regionalna i międzykulturowa. -- Warszawa : Wydawnictwa 
Akademickie i Profesjonalne, cop. 2009. 
  Autor omawia wielość znaczeń pojęcia kultura. Zwraca uwagę na występującą w 
Polsce kulturę etniczną i narodową oraz związaną z nimi edukację m.in. 
etnocentryczną, akulturacyjną, asymilacyjną, regionalną, europejską, globalną, 
wielokulturową, międzykulturową, obywatelską. W ostatniej części książki 
przedstawia zagadnienia dotyczące tożsamości m.in. definicje oraz modele badania 
tożsamości, a także jej podstawowe zakresy. 
 

* Państwo a edukacja /pod red. Jerzego Kochanowicza i Tomasza Tokarza. -
- Wrocław : Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, 2008. 
  Refleksje nad problemem relacji między państwem a edukacją. Autorzy 
przedstawili projekty reform edukacyjnych i sposoby ich realizacji oraz wizje 
edukacyjne nurtów i ruchów politycznych, a także koncepcje rozwiązań 
instytucjonalnych w Polsce i w innych krajach europejskich. Omówili polskie 
tradycje wychowania państwowego. Ukazali historyczne perspektywy relacji 
państwo-edukacja, relacje państwo a szkolnictwo, państwo wobec problemów 
oświatowo-społecznych oraz współczesne refleksje na temat edukacji państwowej. 
  

* Patriotyzm i nacjonalizm :ku jakiej tożsamości kulturowej? /red. nauk. 
Jerzy Nikitorowicz. -- Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2013. 
 
* Price William F., Crapo Richard H.  
 Psychologia w badaniach międzykulturowych. -- Gdańsk : Gdańskie Wydaw. 
Psychologiczne, 2003. 
 
* Przestrzeń edukacyjna :dylematy, doświadczenia i oczekiwania społeczne 
: obszary pracy współczesnej szkoły /red. Krystyna Ferenz, Klaudia 
Błaszczyk, Iwona Rudek. -- Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2011. 
Pierwszy rozdział składa się z tekstów, których myślą przewodnią są wyzwania 
przed jakimi stoi obecnie polskie szkolnictwo. Mowa tu między innymi o zmianach 
w sposobie realizacji funkcji dydaktycznej szkoły i konieczność jej otwarcia na 
wielokulturowość. Artykuły zebrane w drugiej części dotyczą roli szkoły w 
środowisku lokalnym i stawianych wobec niej oczekiwaniom i postulatom. Trzeci 
rozdział poświęcony jest wybranym problemom dotykającym współczesną szkołę.  



* Region, tożsamość, edukacja /red. nauk. Jerzy Nikitorowicz, Dorota 
Misiejuk, Mirosław Sobecki. -- Białystok : Trans Humana Wydawnictwo 
Uniwersyteckie, 2005. 
 
* Regiony Pograniczne Europy Środkowo-Wschodniej w XVI-XX wieku 
:społeczeństwo-gospodarka-polityka : zbiór studiów /pod red. Mieczysława 
Wojciechowskiego i Ralpha Schattkowsky'ego. -- Toruń : Uniwersytet 
Mikołaja Kopernika, 1996. 
  Materiały z konferencji " Rozwój historyczny i cechy kulturowe terytoriów 
wiejskich i skupisk miejskich w etnicznie zróżnicowanej Europie Środkowo-
Wschodniej" zorganizowanej w dniach 6-8 października 1995 r. w Toruniu. 
 

* Szopski Marek. 
 Komunikowanie międzykulturowe. -- Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i 
Pedagogiczne, 2005. 
 
* Tolerancja i wielokulturowość - wyzwania XXI wieku /red. nauk. 
Agnieszka Borowiak i Piotr Szarota. -- Warszawa : Wydawnictwo Szkoły 
Wyższej Psychologii Społecznej "Academica", 2004. 
  Rozważania koncepcyjne dot. tolerancji, idei tolerancji w Biblii, wpływu typu 
przekonań światopoglądowych na postawę tolerancji; różne sposoby realizacji 
postulatu tolerancji w różnych państwach i metropoliach Europy, analiza 
psychologiczna współczesnych Arabów; Warszawa jako miasto wielokulturowe, 
strategie akulturacyjne Wietnamczyków w Warszawie, stosowanie kategorii 
wyznaniowych w dużym i w małym mieście; propozycje oddziaływań psychologicznych: 
Warszawski Tydzień Wielokulturowy, treningi akulturacyjne dla studiujących za 
granicą, trening akulturacyjny dla repatriantów w Polsce. 
 

* Wielokulturowość : konflikt czy koegzystencja? /pod red. Anny Śliz i 
Marka S. Szczepańskiego. -- Warszawa : Wydawnictwo IFiS PAN, 2011. 
 
* Wykluczeni :wymiar społeczny, materialny i etniczny /red. Maria 
Jarosz. -- Warszawa : Instytut Studiów Politycznych PAN, 2008. 

 

 

Dokumenty elektroniczne: 
 
* Wiem, rozumiem, działam[Dokument elektroniczny] :edukacja rozwojowa w 
polskiej szkole : scenariusze zajęć /Ośrodek Rozwoju Edukacji.-- Dane 
tekstowe. -- Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, [ca 2010]. 
 Celem publikacji jest popularyzacja edukacji globalnej i wsparcie środowiska 
oświatowego w tym obszarze. Zawarte w publikacji scenariusze zajęć mają pomóc 
nauczycielom różnych przedmiotów realizację takiej problematyki jak: migracje, 
dostęp do wody, wielokulturowość, sprawiedliwy handel, poprzez wplatanie tych 
zagadnień w treści nauczania historii, geografii, języka polskiego, wiedzy o 
społeczeństwie czy podstaw przedsiębiorczości. Poza scenariuszami zajęć dla 
uczniów dysk zawiera także scenariusze warsztatów dla nauczycieli. Tematyka 
szkoleń odpowiada globalnemu wymiarowi edukacji obywatelskiej i dotyczy edukacji 
o prawach człowieka, edukacji wielokulturowej, edukacji rozwojowej oraz edukacji 
na rzecz pokoju i zapobiegania konfliktom. 
 
 
 
 
 
 
 



Filmy: 
 

* Dzieci różnych bogów[Film] :wiedza o społeczeństwie : geografia : 
język mniejszości narodowych : etyka : edukacja regionalna : edukacja 
czytelnicza i medialna.1 /scen. i real. Jadwiga Nowakowska ; konc. i 
oprac. graf. obwol. Barbara Puszczewicz. -- Warszawa : Ministerstwo 
Edukacji Narodowej i Sportu, 2004. 
  Zawiera: Islam ; Staroobrzędowcy ; Prawosławie ; Grekokatolicy ; Judaizm. 
 

* Oczywiste nieoczywiste[Film] :wiedza o społeczeństwie, edukacja 
regionalna.2 /scen. i real. Jadwiga Nowakowska ; konc. i oprac. graf. 
obwol. Barbara Puszczewicz. -- [Wersja polska]. -- Warszawa : 
Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu : Telewizja Polska, 2004. 
  Zawiera: Kultura Niemców ; Kultura Rosjan ; Kultura Kaszubów ; Kultura Szwedów 
; Kultura Francuzów ; Kultura Żydów.  6 telewizyjnych filmów prezentujących 
dorobek mniejszości i grup etnicznych mieszkających w Polsce. 
 

* Oczywiste nieoczywiste[Film] :wiedza o społeczeństwie, edukacja 
regionalna.1 /scen. i real. Jadwiga Nowakowska ; konc. i oprac. graf. 
obwol. Barbara Puszczewicz. -- [Wersja polska]. -- Warszawa : 
Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu : Telewizja Polska, 2004. 
  Zawiera: Kultura Ormian ; Kultura Ukraińców ; Kultura Greków ; Kultura Węgrów; 
Kultura Staroobrzędowców.  5 telewizyjnych filmów prezentujących dorobek 
mniejszości i grup etnicznych mieszkających w Polsce. 
 
 
 
 
 

oprac. mgr Grażyna Hrebeniuk 
 


