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I. POZYCJE ZWARTE  

 

1. Andrzejewska Anna. 

Dzieci i młodzież w sieci zagrożeń realnych i wirtualnych :aspekty teoretyczne i 

empiryczne. -- Warszawa : Difin, 2014. 

 

2. Cyberprzestrzeń - człowiek - edukacja. T. 1, Cyfrowa przestrzeń kształcenia /pod red. 

Macieja Tanasia i Sylwii Galanciak. -- Kraków : Impuls, 2015. 

 

3. Cyberprzestrzeń - człowiek - edukacja. T. 2, Dylematy społeczności cyfrowej /pod 

redakcją Józefa Bednarka i Anny Andrzejewskiej.  Kraków : Impuls, 2015. 

 

4. Cyberprzestrzeń - człowiek - edukacja. T. 4, Rodzic, dziecko, nauczyciel w 

przestrzeni wirtualnej /pod redakcją Józefa Bednarka i Anny Andrzejewskiej. -- 

Wydanie I. -- Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls" , 2018. 

 

5. Człowiek w obliczu szans cyberprzestrzeni i świata wirtualnego /red. nauk. Józef 

Bednarek.  Warszawa : Difin, 2014. 

6. Dąbrowska Marta.  

Grooming :wybrane aspekty prawnokarne i kryminologiczne. -- Warszawa : Biuro 

Rzecznika Praw Dziecka, 2018. 

7. Dhawan Erica.  

Cyfrowa mowa ciała :jak skutecznie komunikować się w cyfrowym świecie. -- 

Wydanie I. -- Kraków : Znak litera nova, 2022. 

 

8. Edukacja - relacja - zabawa :wieloaspektowość internetu w wymiarze 

bezpieczeństwa dzieci i młodzieży : obszary : internet - konteksty społeczne i prawne, 

internet - wybrane aspekty ochrony dzieci i młodzieży /redakcja naukowa Agnieszka 

Wrońska, Rafał Lew-Starowicz, Anna Rywczyńska ; [współpraca: Agnieszka 

Rybińska]. -- Warszawa : Wydawnictwo FRSE, 2019. 

 

9. Kozak Stanisław.  

Patologia cyfrowego dzieciństwa i młodości :przyczyny, skutki, zapobieganie w 

rodzinach i w szkołach. -- Warszawa : Difin, 2014. 



10. Nauka o informacji w okresie zmian :rewolucja cyfrowa : infrastruktura, usługi, 

użytkownicy : praca zbiorowa /pod redakcją naukową Barbary Sosińskiej-Kalaty, 

Marcina Roszkowskiego i Zuzanny Wiorogórskiej. -- Wyd. I. -- Warszawa : 

Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2020. 

 

11. Olechnicki Krzysztof. 

Fotoblogi, pamiętniki z opcją przekazu :fotografia i fotoblogerzy w kulturze 

konsumpcyjnej. -- Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2009. 

 

12. Edukacja - relacja - zabawa :wieloaspektowość internetu w wymiarze 

bezpieczeństwa dzieci i młodzieży /redakcja naukowa Agnieszka Wrońska, Rafał Lew 

Starowicz, Anna Rywczyńska. -- Dodruk wydania 2019. -- Warszawa : Fundacja 

Rozwoju Systemu Edukacji, 2020. 

 

13. Spitzer Manfred. 

Cyberchoroby :jak cyfrowe życie rujnuje nasze zdrowie. -- Słupsk : Wydawnictwo 

Dobra Literatura - Grupa Wydawnicza Literatura Inspiruje, 2016. 

 

 

 

II. ARTYKUŁY W FORMIE ELEKTRONICZNEJ 

 

1. Andrzejewska Anna.  

 Przestrzeń cyfrowa pułapką dla dzieci i młodzieży. "Świat Problemów". 2017, nr 1, s. 

25-29. 

 Wymiar empiryczny zagrożeń cyberprzestrzeni. Charakterystyka wybranych. 

Cyberuzależnienie jako forma degradacji osobowej i społecznej. Ochrona rodzicielska. 

 

2. Andrzejewski Adam.  

Lajki" i "followersi" na portalach społecznościowych sposobem na poszukiwanie 

własnej tożsamości. "Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze". 2018, nr 1, s. 21-29. 
Związek ludzkiej tożsamości z aktywnością na portalach społecznościowych. Kreowanie 

własnej osoby, potrzeby uznania i popularności. 

 

3. Borowiecka Agnieszka.  

Kim jestem, czyli tożsamość w sieci. „Meritum". 2010, nr 2, s. 39-41. 

 

4. Flis Joanna.  

Ciągła potrzeba bycia online, czyli o płynnej tożsamości we współczesnym świecie : 

psychologia wobec uwarunkowań XXI wieku. "Psychologia w Praktyce". 2017, nr 1, 

s. 10-13. 
Cyborgizacja jako jeden ze współczesnych sposobów radzenia sobie z lękiem przed śmiercią. 

Cyberprzestrzeń a potrzeby człowieka. Osobowość i tożsamość w sieci. 

 

5. Garstka Tomasz.  

Cyfrowa demencja?. "Głos Nauczycielski". 2020, nr 25/26, s. 22. 

Krytyczna analiza poglądów Manfreda Spitzera, profesora psychiatrii, autora książki 

Cyfrowa demencja. 



 

6. Kaca Przemysław. 

Hejt i patostreaming w przestrzeni internetowej. Niebieska Linia" 2020, nr 5, s. 24-26. 

 

7. Łuczak Anna.  

Tożsamość w sieci - w sieci tożsamości. "Remedium" . 2011, nr 10, s. 26-27. 

 

8. Pyżalski Jacek.  

Agresja elektroniczna i mobbing elektroniczny gimnazjalistów w kontekście 

zaangażowania w stosowanie nowych technologii komunikacyjnych. "Kwartalnik 

Pedagogiczny". R. 54 (2009), nr 4, s. [31]-51. 

Cyberbullying definiowany jest jako cyfrowa, elektroniczna forma tradycyjnego bullyingu ze 

wszystkimi jego cechami. Omówiono  narzędzie wykorzystane w badaniu. 

 

 

 

III. ARTYKUŁY Z CZASOPISM 

 

1. Andrzejewski Adam. 

Pedagogiczny kontekst orientacji merkantylnej młodzieży aktywnej w mediach 

społecznościowych. "Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze" 2019, nr 4, s. 3-10. 
Teoretyczne aspekty relacji młodzieży z mediami. Cyberkultura mediów społecznościowych. 

 

2. Andrzejewski Adam.  

Postawy merkantylne młodzieży aktywnej w mediach społecznościowych w świetle 

wyników badań własnych. "Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze" 2019, nr 5, s. 26-

49.  
Wpływ cyberkultury mediów społecznościowych na procesy intelektualne, emocjonalno-

wolicjonalne oraz zachowania młodych ludzi. 

 

3. Chojnacka Kaja.  

Rola mediów społecznościowych w kształtowaniu obrazu własnego ciała u 

nastolatków i młodych dorosłych. "Remedium". 2021, nr 6, s. 7-9. 
Przedstawiono wyniki badań, z których wynika, że nastolatki i młode osoby dorosłe są 

bardziej podatne na presję związaną z treściami dotyczącymi wyglądu, płynącymi z mediów 

społecznościowych. Tym samym media społecznościowe pełnią wśród nich istotną rolę w 

kształtowaniu obrazu własnego ciała. 

 

4. Goetz Magdalena.  

Smartfony, czaty, media społecznościowe - jak wpływają na nasze relacje z innymi?. 

"Głos Pedagogiczny" 2019, nr [1] (105), s. 29-32. 
Jakie niekorzystne skutki mogą wywierać media cyfrowe na rozwój społeczny dzieci i 

młodzieży. Scenariusz dwóch zajęć na temat mediów elektronicznych i ich wpływu na relacje 

z innymi ludźmi oraz jak właściwie używać mediów elektronicznych. 

 

5. Iwanicka Agnieszka.  

Dziecięce wchodzenie w interakcje społeczne za pomocą mediów cyfrowych - raport z 

badań. "Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze" 2020 nr 7, s. 50-69. 
Obecność dzieci w świecie nowych technologii. Stopień rozeznania przez dzieci potencjalnych 

zagrożeń dla interakcji społecznych wynikających z korzystania z Internetu. Badania. 



6. Konopczyński Filip.  

5[Pięć] szans i 5 niebezpieczeństw, które czekają na młodzież w sieci. "Remedium" 

2018, nr 10, s, 22-23. 

 

7. Kotyśko Martyna. Buszujący w sieci. "Psychologia w Szkole". 2013, nr 3, s. 4-9. 

 

8. Kubala-Kulpińska Aleksandra. 

Cewebryci - dobra czy zła sława intenetowa?. "Głos Pedagogiczny" 2019, nr [6] (109), 

s. 55-57. 
Zjawisko cewebrytyzmy, czyli lansowania się w "sieci". Zaspakajanie przez nastolatki 

potrzeby sukcesu, sławy i popularności za pośrednictwem Internetu. Kategorie internetowych 

sław. 

 

9. Nęcki Zbigniew.  

Psychologia człowieka zalogowanego. "Wychowawca" 2019, nr 9, s. 4-6. 
Pozytywne i negatywne strony internetu. 

 

10. Pawłowska Sylwia.  

"Selfiści" : motywacje i charakterystyka twórców selfie, zagrożenia. "Remedium". 

2021, nr 10, s. 13-15. 
Opisano niezwykle popularne wśród młodzieży zjawisko "robienia selfie", które następnie są 

publikowane w sieci i mediach społecznościowych. Podano motywy fotografowania siebie 

oraz zagrożenia jakie niesie ze sobą kultura selfie. 

 

11. Pawłowska Sylwia.  

TikTok : ulubiona aplikacja nastolatków. "Remedium" 2020, nr 10, s. 18-20. 
TikTok jako popularna aplikacja w środowisku młodych ludzi. Wady i niebezpieczeństwa 

związane z korzystaniem z niej. 

 

12. Płonka Joanna.  

Wystarczy jedno kliknięcie - wykorzystywanie seksualne dzieci za pomocą technologii 

cyfrowych. "Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze" 2021, nr 10, s. 41-52. 
Wykorzystywanie seksualne dziecka - definicje, niektóre formy i konsekwencje. 

 

13. Polak Zuzanna.  

Dorastanie online w czasach koronawirusa. "Świat Problemów" 2020, nr 6, s. 11-15. 
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z zagrożeniami online (grooming - 

uwodzenie w sieci) oraz ryzykownymi zachowaniami młodzieży podejmowanymi w sieci. 

Podano też adresy serwisów i publikacji internetowych zawierających porady dla rodziców. 

 

14. Skura Piotr. Jedna fotka, duża krzywda : internauci pomagają w walce z pornografią 

dziecięcą w sieci. "Głos Nauczycielski" 2015, nr 16, s. 9. 

 

15. Wolińska Iwona. Nomofobia - nowa choroba cywilizacyjna. "Biblioteka w Szkole" 

2019, [nr] 2, s. 4-6. 

Irracjonalny strach przed brakiem komórki w zasięgu ręki lub jej utratą. 

 

16. Zawadka Michał.  

Ciśnienie na chwalenie. Rozm. przepr. Kinga Bartkowiak. "[11] 2020 (120), s. 10-14" 
Znaczenie pochwały w życiu młodego człowieka. Poszukiwanie uznania w Internecie. 

Hierarchia wartości a akceptacja siebie. 


