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WYDAWNICTWA ZWARTE

(Książki dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim i/lub jej Filiach)
KUCHARSKA Anna Maria : „Ukryć innowierców” – mniejszości wyznaniowe w krajobrazie miejskim
Wrocławia // W: Miejskie wojny : edukacyjne dyskursy przestrzeni / red. Kamila Kamińska. –
Wrocław : "Atut", 2010. – S. 57-67
Sygnatura: 99720

NITSCHKE Bernadetta : Wykluczenie czy integracja? : mniejszości narodowe i etniczne w III RP //
W : Oblicza nierówności społecznych : studia interdyscyplinarne / red. nauk. Jarosław
Klebaniuk. – Warszawa : "Eneteia", cop. 2007. – S. 179-194
Sygnatura: 96635 W
Sygnatura: Bełchatów: 30090 W Filia w Bełchatowie

OBSZARY i formy wykluczenia etnicznego w Polsce : mniejszości narodowe, imigranci,
uchodźcy / red. Aleksandra Jasińska-Kania, Sławomir Łodziński. – Warszawa : "Scholar", 2009
Sygnatura: 97489
Sygnatura: 35251Filia w Radomsku

SŁANIA Barbara : Marginalizacja i stygmatyzacja mniejszości narodowych i etnicznych na
przykładzie społeczności romskiej w Polsce // W: Praca socjalna wobec nowych obszarów
wykluczenia społecznego : modele teoretyczne, potrzeby praktyki. – Toruń : „Akapit”,
2008. – S. 181-190
Sygnatura: 30385 Filia w Bełchatowie
Sygnatura: 41385 Filia w Tomaszowie Maz.

ARTYKUŁY Z CZASOPISM
(Artykuły dostępne w Czytelni Biblioteki Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim i/lub jej
Filiach)
BOJARSKA Lucyna : Sytuacja dzieci cudzoziemskich w polskich szkołach // Dyrektor Szkoły. –
2009, nr 5, dod. „Niezbędnik Dyrektora” s. 22-24
Artykuł z cyklu „Przeciw wykluczeniu”

KAPICA-CURZYTEK Joanna : Nauczyciel w szkole jako „culture broker” (pośrednik kulturowy)
wobec uczniów obcokrajowców // Kultura i Edukacja.- 2010, nr 1, s. 95-107

W artykule omówiono doświadczenia amerykańskie (idea culture broker ) oraz europejskie: niemieckie
i duńskie w kwestii radzenia sobie przez nauczycieli ze specyfiką obecności w ich szkołach dzieci z
innych obszarów językowych i kręgów kulturowych. Dla uchodźców próbujących odnaleźć w nowym
kraju swoje miejsce ważna jest możliwość posłania swoich dzieci do szkoły, gdzie nauczyciel musi dać
jako pierwszy przykład tolerancji i przyjaznej postawy wobec uczniów innej narodowości. W
podsumowaniu zawarto instrukcję dla osób pracujących z nowo przybyłymi cudzoziemcami.

LINDA Katarzyna : Niepełnosprawni z mniejszości etnicznych w Polsce – zarys problematyki //
Niepełnosprawność i Rehabilitacja. – 2010, [nr] 4, s. [87]-93
Wykluczenie społeczne, problematyka niepełnosprawnych przedstawicieli mniejszości w badaniach
polskich.

1

MISIEJUK Dorota : Tożsamość mniejszościowa? Tożsamość marginalna? : uwago o procesach
kreowania tożsamości Ukraińców Podlasia // Ruch Pedagogiczny. - 2001, nr 1/2, s. 20-32
URBAŃSKA Sylwia : "Cała Polska liczy eurosieroty" : panika moralna i płeć w wykluczeniu oraz
stygmatyzacji rodzin migrantów // Kultura i Społeczeństwo. - 2010, nr 3, s. [61]-88

WYDAWNICTWA INNYCH BIBLIOTEK
DOSTĘPNE NA ZAMÓWIENIE CZYTELNIKA
W RAMACH USŁUGI WYPOŻYCZEŃ MIĘDZYBIBLIOTECZNYCH
WYDAWNICTWA ZWARTE
DANILEWICZ Wioletta Teresa : Migracje zagraniczne z peryferyjnych terenów Polski a
marginalizacja społeczna migrantów // W: Wykluczenie i marginalizacja społeczna : wokół
problemów diagnostycznych i reintegracji psychospołecznej / red. nauk. Katarzyna
Białobrzeska, Stanisław Kawula. – Toruń : "Akapit" , 2006. – S. 89-96
GUZIUK Marta : Dwa spojrzenia na problematykę marginalizacji polskich emigrantów w
Niemczech // W : Wykluczenie i marginalizacja społeczna : wokół problemów
diagnostycznych i reintegracji psychospołecznej / red. nauk. Katarzyna Białobrzeska,
Stanisław Katula. – Toruń : "Akapit", 2006. – S. 97-109
MIERZEJEWSKA Anna : Obszary wykluczenia młodych Polaków w USA – polityka USA wobec
problemu migrantów // W: Praca socjalna i polityka społeczna : obszary współdziałania
wobec wykluczenia społecznego / red. nauk. Krystyna Marzec-Holka, Anna Rutkowska,
Magdalena Joachimowska. – Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2008.
– S. 367-371
SŁANIA Barbara : Marginalizacja i stygmatyzacja mniejszości narodowych i etnicznych na
przykładzie społeczności romskiej w Polsce // W: Praca socjalna wobec nowych obszarów
wykluczenia społecznego : modele teoretyczne, potrzeby praktyki / red. nauk. Kazimiera
Wódz, Sabina Pawlas-Czyż. – Toruń : "Akapit" , 2008. – S. 181-190
WYKLUCZENI : wymiar społeczny, materialny i etniczny / red. Maria Jarosz. – Warszawa :
Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 2008
Zawiera artykuł: Wykluczeni z narodu: mniejszości narodowe, migranci, uchodźcy / Aleksandra
Jasińska-Kania, Sławomir Łodziński.

WYKLUCZENIE i marginalizacja społeczna : wokół problemów diagnostycznych i
reintegracjipsychospołecznej / red. nauk. Katarzyna Białobrzeska, Stanisław Katula. – Toruń :
"Akapit", 2006
Zawiera artykuły: Migracje zagraniczne z peryferyjnych terenów Polski a marginalizacja społeczna
migrantów ; Dwa spojrzenia na problematykę marginalizacji polskich emigrantów w Niemczech

ZDULSKI Mirosław : Przestrzenny wymiar wykluczenia społecznego Romów w Republice Czeskiej //
W: Socjologia jako społeczna terapia / red. nauk. Anna Wachowiak. – Zielona Góra : Oficyna
Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, cop. 2008. – S. 147-164

ARTYKUŁY Z CZASOPISM
BUDNIAK Jolanta : Aspekty wykluczenia : [dotyczy Romów] // Dialog=Pheniben. – 2008, nr 11, s.
27-28
GANCARZ Natalia. : Romskie dzieci w muzeum // Kwartalnik Edukacyjny. – 2010, nr 1, s. 52-56
W artykule opisano inicjatywy aktywizujące środowisko nieromskie i romskie, podejmowane przez
Muzeum Etnograficzne w Tarnowie. W 2001 r. zainicjowano program "Romskie dzieci w muzeum",
skierowany do romskich oraz nieromskich dzieci i młodzieży. Dzieciom romskim projekt ten przybliża
historię i kulturę ich przodków, natomiast dzieci niecygańskie poznają kulturę i historię Romów jako
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fragment kulturowego dziedzictwa Polski i Europy. Program zawiera treści dotyczące nauczania o
odmiennościach kulturowych.

GERLICH Marian Grzegorz, KWIATKOWSKI Roman : Romowie : rozprawa o poczuciu wykluczenia.
[Cz.] 1 // Dialog=Pheniben. – 2009, nr 9, s. 22-24
GERLICH Marian Grzegorz, KWIATKOWSKI Roman : Romowie : rozprawa o poczuciu wykluczenia.
Cz. 2 // Dialog=Pheniben. – 2009, nr 10, s. 22-24
ŻOŁĘDOWSKI Cezary : Sytuacja mniejszości narodowych we współczesnej Polsce w świetle teorii
marginalizacji // Problemy Polityki Społecznej. – [Nr] 8(2005), s. 97-109

Zobacz też zestawienie bibliograficzne:
 Marginalizacja społeczna, wykluczenie społeczne (zagadnienia ogólne, różne)

WIĘCEJ TEMATYCZNYCH ZESTAWIEŃ BIBLIOGRAFICZNYCH
ZNAJDZIECIE PAŃSTWO NA NASZYM INTERNETOWYM SERWISIE

http://www.pedagogiczna.edu.pl
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