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BRAUN-GAŁKOWSKA Maria, ULFIK Iwona : Zabawa w zabijanie : oddziaływanie przemocy 
prezentowanej w mediach na psychikę dzieci. – Warszawa : Krupski i S-ka, 2001

Wypożyczalnia Piotrków: sygnatura 93032
Wypożyczalnia Bełchatów: sygnatura 29079

KOZAK Stanisław : Patologie komunikowania w Internecie : zagrożenia i skutki dla dzieci i 
młodzieży. – Warszawa : Wydawnictwo Difin, 2011

 Wypożyczalnia Piotrków: sygnatura 99744

Media elektroniczne w życiu dziecka w kontekście wartości wychowawczych oraz zagrożeń / 
pod redakcją Jadwigi Izdebskiej. – Białystok : Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie, 2008

Wypożyczalnia Piotrków: sygnatura 96537
Wypożyczalnia Bełchatów: sygnatura 30057

Pedagogika resocjalizacyjna wobec współczesnych zagrożeń / pod redakcją Zdzisława 
Bartkowicza, Andrzeja Węglińskiego, Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2012

Wypożyczalnia Opoczno: sygnatura 31577

SPITZER Manfred : Cyberchoroby : jak cyfrowe życie rujnuje nasze zdrowie / przełożyła  [z  języka 
niemieckiego] Małgorzata Guzowska. – Słupsk : "Dobra Literatura", 2016. – (Kontrasty i Kontrowersje)

Wypożyczalnia Bełchatów: sygnatura 33472

ULFIK-JAWORSKA Iwona  : Komputerowi mordercy : tendencje konstruktywne i destruktywne u 
graczy komputerowych. – Lublin : Wydawnictwo KUL, 2005

Wypożyczalnia Bełchatów: sygnatura 29758

Zagrożenia cyberprzestrzeni i świata wirtualnego / redakcja naukowa Józef Bednarek, Anna 
Andrzejewska. – Warszawa : "Difin", 2014

Wypożyczalnia Piotrków: sygnatura 104124
Wypożyczalnia Tomaszów: sygnatura 42732

ARTYKUŁY Z PRAC ZBIOROWYCH / ROZDZIAŁY
(Książki dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim i/lub jej Filiach) 

ADAMCZYK-BĘBAS Wioleta : Zagrożenia dla dzieci i młodzieży w cyberświecie // W: Bezpieczeństwo w 
warunkach zmian społecznych, cywilizacyjnych i kulturowych / redakcja naukowa Sylwester 
Bębas, Paweł Kowalski. – Piotrków Trybunalski : Wyższa Szkoła Handlowa im. Króla Stefana Batorego, 
2014. – S. 449-459

Zawiera: 
➢ Dydaktyczne i psychologiczne zagrożenia, których źródłem są nowe technologie (s. 451-452);
➢ Cyberpedofilia (s. 452-453);
➢ Cyberpornografia (s. 453-454);
➢ Cyberseks (s. 454-455);
➢ Cyberbullying (s. 455-456);
➢ Cyberprzestępczość (s. 456-458).

            Wypożyczalnia Piotrków: sygnatura 104408
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AFTAB Parry : Internet a dzieci : uzależnienia i inne niebezpieczeństwa : [poradnik dla rodziców
i nauczycieli] / przełożyła  Barbara Nicewicz. – Warszawa : "Prószyński i S-ka", 2003. – S. 82-119 : 
Rozdział 3,  Ciemna strona Internetu

Zagrożenia, które inni stwarzają dla dzieci – pornografia, nienawiść, nietolerancja, bigoteria, przemoc, 
oszustwa, informacje nieprawdziwe i przesadzone, dostęp do informacji niebezpiecznych dla dzieci, grooming,
przekazywanie ważnych informacji handlowcom stosującym nieuczciwe techniki marketingowe , naciąganie, 
dezinformacja,
Zagrożenia stwarzane przez dzieci dla innych i samych siebie – ujawnianie informacji dotyczących siebie oraz 
rodziny,  pogwałcenie praw autorskich, popełnianie przestępstw komputerowych, zniesławianie innych w sieci.
Wypożyczalnia Piotrków: sygnatura 90920

ANDRZEJEWSKA Anna : Dzieci i młodzież w sieci zagrożeń realnych i wirtualnych : aspekty 
teoretyczne i empiryczne. – Warszawa : Wydawnictwo "Difin", 2014. – (Engram). – S. 199-212 : 
Rozdział 12, Funkcjonowanie sekt w Internecie

Pojęcie i rodzaje sekt. Przyczyny wstępowania do sekt. Działalność sekt w internecie. Sposoby werbowania do 
sekt. Charakterystyka wybranych sekt. 
Wypożyczalnia Piotrków: sygnatura 104024
Wypożyczalnia Bełchatów: sygnatura 32595
Wypożyczalnia Tomaszów: sygnatura 42749

ANDRZEJEWSKA Anna : Dzieci i młodzież w sieci zagrożeń realnych i wirtualnych : aspekty 
teoretyczne i empiryczne. – Warszawa : Wydawnictwo "Difin", 2014. – (Engram). – S. 50-53 : 
Zagrożenia związane z korzystaniem z portali społecznościowych

Wypożyczalnia Piotrków: sygnatura 104024
Wypożyczalnia Bełchatów: sygnatura 32595
Wypożyczalnia Tomaszów: sygnatura 42749

ANDRZEJEWSKA Anna : Dzieci i młodzież w sieci zagrożeń realnych i wirtualnych : aspekty 
teoretyczne i empiryczne. – Warszawa : "Difin", 2014. - S. 32-53 : Rola i znaczenie portali 
społecznościowych

Krótka charakterystyka wybranych portali społecznościowych (m.in.): Grono.net, nk.pl, Filmweb, MySpace, 
Linkedln, Twitter, Facebook.com. Znaczenie komunikacji oraz kreowanie wizerunku i tożsamości na portalach 
społecznościowych. Aktywność dzieci i młodzieży na portalach społecznościowych - zagrożenia. Udostępnianie 
informacji na profilach. Zagrożenia związane z korzystaniem z serwisów społecznościowych.
Wypożyczalnia Piotrków: sygnatura 104024
Wypożyczalnia Bełchatów: sygnatura 32595
Wypożyczalnia Tomaszów: sygnatura 42749

ANDRZEJEWSKA Anna : Media cyfrowe – cyberprzestrzeń zagrożeniem rozwoju dzieci i młodzieży oraz 
funkcjonowania rodziny // W: Człowiek w pedagogice pracy / redakcja naukowa Barbara Baraniak. 
Warszawa : "Difin", 2012. – S. 379-395

Przemoc w środkach masowego przekazu, w grach komputerowych –  zagrożenia dla zdrowia fizycznego, 
psychicznego, moralnego i społecznego dzieci i młodzieży. Patologie społeczne w Internecie – 
rozpowszechnianie treści pornograficznych, najpowszechniejsze formy cyberagresji.
Czytelnia Piotrków: sygnatura 101699 W
Wypożyczalnia Piotrków: sygnatura 102800
Wypożyczalnia Tomaszów: sygnatura 42239

AUGUSTYNEK Andrzej : Wstęp do psychologii. – Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 
2009. - S. 215-243  : Psychologiczne zagrożenia w kształtującym się społeczeństwie informacyjnym

Geneza i historia Internetu. Rozwój społeczeństwa informacyjnego. Psychologiczne zagrożenia w 
kształtującym się społeczeństwie informacyjnym. Kryteria diagnostyczne rozpoznania uzależnienia od 
Internetu. Czynniki sprzyjające kształtowaniu się uzależnienia od Internetu. Grupy osób najbardziej podatne 
na uzależnienie. Przykłady indywidualnych przypadków osób uzależnionych od Internetu. Terapia uzależnień 
komputerowych.
Wypożyczalnia Piotrków: sygnatura 97286
Wypożyczalnia Bełchatów: sygnatura 30751

BEDNAREK Józef : Zagrożenia w cyberprzestrzeni // W: Patologie społeczne / pod redakcją Mariusza 
Jędrzejko ; Wyższa Szkoła Humanistyczna imienia Aleksandra Gieysztora. – Pułtusk : Wyższa Szkoła 
Humanistyczna, 2006

Wypożyczalnia Bełchatów: sygnatura 29722

BĘBAS Sylwester : Rodzice wobec zagrożeń a bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w cyberprzestrzeni // W: 
Dzieci i młodzież ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przestrzeni informacyjnej / 
redakcja naukowa: Mirosław Z. Babiarz, Karol Bidziński, Alicja Giermakowska. – Kraków : Oficyna 
Wydawnicza "Impuls", 2016. – S. 159-168
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Zagrożenia dla dzieci i młodzieży w cyberprzestrzeni. Rodzice wobec bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w 
cyberprzestrzeni.
Wypożyczalnia Piotrków: sygnatura 108816

BĘBAS Sylwester : Patologie społeczne w sieci. – Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne „AKAPIT”, 2013. 
– S. 98-109 : Negatywne konsekwencje grania w gry komputerowe

Wypożyczalnia Piotrków: sygnatura 104799
Wypożyczalnia Bełchatów: sygnatura 32069

BĘBAS Sylwester, JĘDRZEJKO Mariusz Z. : Cyberprzestrzeń – próba diagnozy głównych zagrożeń  // W: 
Cyfrowe dzieci : zjawisko, uwarunkowania, kluczowe problemy / redakcja naukowa: Sylwester 
Bębas, Mariusz Z. Jędrzejko, Kaja Kasprzak, Adam Szwedzik, Agnieszka Taper. – Warszawa : Oficyna 
Wydawnicza ASPRA-JR 2017. – S. 169-185

Rodzaje cyberzagrożeń będących skutkiem braku świadomości bądź niewłaściwego korzystania z Internetu.
Wypożyczalnia Piotrków: sygnatura  108840

BILICKA Beata : Katecheza wobec zagrożeń Internetu // W: Wychowane do wartości w świecie 
cyberkultury / redakcja Beata Bilicka. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika, 2012. – (Scripta Theologica Thoruniensia ; 24). – S. 149-167

Krótka charakterystyka pokolenia zw. Generacją Y. Zagrożenia w Internecie. Zadania katachezy wobec 
zagrożeń wynikających z nieodpowiedniego użytkowania Internetu.
Wypożyczalnia Piotrków: sygnatura 103237

BUKOWSKA-POSADZY Anna, CICHY Wojciech : Internet czynnikiem psychopatogennym "anorexia 
nervosa" // W: Uzależnienia behawioralne : wybrane aspekty / redakcja naukowa Mariusz Z. 
Jędrzejko, Mirosław Kowalski, Bronisław P. Rosik. – Wydanie 2. zmienione, poszerzone, uzupełnione. – 
Pułtusk : Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora ; Warszawa  : Oficyna Wydawnicza ASPRA-
JR, 2015. – S. 93-108

Wypożyczalnia Piotrków: sygnatura 109458
Wypożyczalnia Bełchatów: sygnatura 33270, 33271
Wypożyczalnia Radomsko: sygnatura 34307

CAŁUSIŃSKA Małgorzata, MALINOWSKI Wojciech : Trening umiejętności wychowawczych : dla 
rodziców i specjalistów. – Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2012. – S. 163-182 : 
Gdzie prowadzę swoje dziecko, czyli zagrożenia współczesnego świata

Środki komunikacji i ich wpływ na rozwój dzieci. Cyberprzemoc. Wpływ reklam na rozwój dzieci. Propozycje 
warsztatów dla rodziców - przykłady ćwiczeń. Cele warsztatów (m.in.) – zwrócenie uwagi rodziców na ich 
sposób korzystania z mass mediów ; zwrócenie uwagi na zagrożenia dla psychiki dziecka, związane z 
niewłaściwym korzystaniem z mass mediów ; wyposażenie rodziców w umiejętności, które mogą uchronić ich 
dzieci przed nadużyciami.
Wypożyczalnia Piotrków: sygnatura 101905
Wypożyczalnia Radomsko: sygnatura 35884

CHOCHOLSKA Paulina, OSIPCZUK Małgorzata : Uzależnienie od komputera i Internetu u dzieci i 
młodzieży.  – Warszawa : Hachette Polska, 2009

Książka jest poradnikiem adresowanym przede wszystkim do rodziców i opiekunów zaniepokojonych 
patologicznym używaniem Internetu przez dzieci. Zawiera informacje dotyczące zagrożeń w Internecie, 
uzależnienia od Internetu, potrzeb młodych ludzi zaspakajanych za pośrednictwem Internetu oraz propozycje 
i wskazówki do pracy własnej rodzica i z dzieckiem.
Wypożyczalnia Piotrków: sygnatura 97702
Wypożyczalnia Bełchatów: sygnatura 29847
Wypożyczalnia Tomaszów: sygnatura 41758

DANOWSKI Bartosz, KRUPIŃSKA Alicja : Dziecko w sieci. – Gliwice : "Helion", copyright 2007. – S. 9-
24 : Rozdział 1, Niebezpieczeństwa i zagrożenia

Rozdział 1 zawiera podrozdziały: 
➢ Pornografia jako jedno z większych niebezpieczeństw;
➢ Pedofilia jako poważny problem;
➢ Agresja i przemoc w świecie realnym i wirtualnym;
➢ Zagrożenie związane z sektami w sieci;
➢ Kradzież danych i oszustwa;
➢ Internet a niebezpieczeństwa w realnym świecie;
➢ Szkody spowodowane przez dziecko.

Wypożyczalnia Piotrków: sygnatura 96570
Wypożyczalnia Bełchatów: sygnatura 30021
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DASZKOWSKA Jadwiga : Dziecko.m@internet.pl czyli o profilaktyce zagrożeń w sieci  // W: Przemoc : 
konteksty społeczno-kulturowe. T. 2, Kulturowe i edukacyjne aspekty zjawiska / redakcja 
Wiesława Walc. – Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2007. – S. 159-164

Wypożyczalnia  Piotrków: sygnatura 98308
Wypożyczalnia  Bełchatów: sygnatura 29992

DURASIEWICZ Arkadiusz : Wykluczenie finansowe i zagrożenia cyberprzestrzeni jako nowe sytuacje 
problemowe w życiu polskich rodzin // W: Zagrożone człowieczeństwo. T. 4, W poszukiwaniu i 
rozwijaniu sił społecznych w środowiskach życia człowieka / pod redakcją naukową  Katarzyny 
Białobrzeskiej i Cezarego Kurkowskiego. – Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls" , 2015. – S. 289-
303 

Wypożyczalnia Piotrków: sygnatura 107644
 Wypożyczalnia Tomaszów: sygnatura 43725

Dzieci w wielkiej sieci : zjawisko i jego uwarunkowania : wyniki i analiza badań / Mariusz Z. Jędrzejko [i 
inni] // [W:] Cyfrowe dzieci : zjawisko, uwarunkowania, kluczowe problemy / redakcja naukowa: 
Sylwester Bębas, Mariusz Z. Jędrzejko, Kaja Kasprzak, Adam Szwedzik, Agnieszka Taper. – Warszawa : 
Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR 2017. – S. 57-118

Wpływ  technologii  cyfrowych  na  młodych  ludzi.  Zagrożenia  w  sieci.  Wypowiedzi  dorosłych  dotyczące  
korzystania z mediów cyfrowych przez dzieci i młodzież. Aktywność w sieci oraz urządzenia cyfrowe posiadane
przez dzieci i młodzież do ich wyłącznego użytku - wyniki badań. Cyberzaburzenia związane z nadużywaniem 
gier komputerowych. Przestrzeganie zasad netykiety przez młodzież - wyniki badań. Aktywność ekonomiczna 
(zakupy w Internecie) młodych ludzi.  Zachowania ryzykowne dzieci  i  młodzieży w sieci  -  wyniki  badań.  
Społeczne interakcje dzieci i młodzieży w sieci, kontakty z nauczycielami i rodzicami  - wyniki badań.

DZIUBAŁTOWSKA Emilia : Zagrożenia związane z użytkowaniem przez młodzież gimnazjalną sieci 
Internet : świadomość rodziców na przykładzie piotrkowskich gimnazjów  // W: Systemowe 
rozwiązywanie problemów przemocy i agresji w szkole / pod redakcją Andrzeja Rejznera. – 
Warszawa : Wydawnictwo WSP TWP :"Comandor", 2011. – S. 223-228

Wypożyczalnia Bełchatów: sygnatura 34865

FRAS Janina : Korzystanie z Internetu przez dzieci i młodzież szkolną – szanse i zagrożenia // W: Młode 
pokolenie : problemy teraźniejszości, wyzwania przyszłości / pod redakcją Marta Makuch i Doroty 
Moroń. – Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2012. – (Acta Universitatis 
Wratislaviensis ; no 3387). – S. 51-63

Wypożyczalnia Piotrków: sygnatura 101660

FURMANEK Marek : Edukacja medialna – edukacja dzieci i młodzieży // W: Dziecko w świecie wiedzy, 
informacji i komunikacji / redakcja Stanisław Juszczyk, Irena Polewczyk. – Toruń : Wydawnictwo 
Adama Marszałka, 2005. – S. 311-321

Media jako środowisko edukacyjno-wychowawcze oraz skutki oddziaływania negatywnego mediów na rodzinę.
Wypożyczalnia  Piotrków: sygnatura 93347

GARWOL Katarzyna : Internetowe poszukiwania miłości, czyli samotni w sieci  // W: 
(Roz)czarowanie? : miłość i związki uczuciowe we współczesnym społeczeństwie / red. nauk. 
Wojciech Muszyński. – Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2009. – (Przestrzenie Życia Społecznego). 
–  S. 245-257

Samotność w sieci - opis zjawiska. Internet jako miejsce towarzyskich spotkań. Powody korzystania z czatów,
pogawędek internetowych - wyniki badań z 2005 r. Cyberswatki, czyli internetowe portale randkowe - 
popularność internetowych serwisów randkowych. Zagrożenia płynące z wirtualnych rozmów.
Wypożyczalnia Piotrków: sygnatura 98614

GOŁĄBEK Emilian : Bandżi na drucie : przewodnik po świecie młodych. – Poznań : Wydawnictwo 
Św. Wojciecha, 2008. – S. 57-73 : Szkic o bezbronnych dzieciach internetu 

Wypożyczalnia Piotrków: sygnatura 97152

GÓRKA Marek : Kłamstwa na czatach. Wirtualne zagrożenia a realny problem // W: 
Cyberbezpieczeństwo jako podstawa bezpiecznego państwa i społeczeństwa w XXI wieku / 
redakcja Marek Górka. –  Warszawa : "Difin", 2014. – (Engram). – S.  148-157

Zagrożenia w komunikacji internetowej. Anonimowość jako źródło oszustw. Sekwencja manipulacji.
Wypożyczalnia Piotrków: sygnatura 103989
Wypożyczalnia Bełchatów: sygnatura 32545

4



Gratyfikacje w Internecie a uzależnienie : korzystanie i nadużywanie nowych mediów / Inbdeok Somg, 
Rober LaRose, MathewS. Eastin, Carolyn A. Lin // W: Internet a psychologia : możliwości i 
zagrożenia / redakcja naukowa Władysław Jacek Paluchowski ; [tłumaczenie Małgorzata Ferenc-
Michelson et al.]. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. – (Nowe Tendencje w Psychologii). –
S. 351-372

Wypożyczalnia Piotrków: sygnatura 103568
Wypożyczalnia Bełchatów: sygnatura 31039
 Wypożyczalnia Opoczno: sygnatura 30954

HOLTKAMP Jürgen : Co ogłupia nasze dzieci? : nowe media jako wyzwanie dla rodziców / 
tłumaczenie Laura Mohort-Kopaczyńska. – Kraków : Wydawnictwo Salwator, 2011. – S. 131-154 : Zła 
strona Internetu

Zagrożenia w cyberprzestrzeni – kradzież danych i szpiegostwo, cyberpornografia, uzależnienie od 
komputera.  
Wypożyczalnia Piotrków: sygnatura 100520

HOŁYST Brunon : Wiktymologia. – Wydanie 3. zmienione i poszerzone. – Warszawa : Wydawnictwo 
Prawnicze LexisNexis, 2006. – S. 726-732 : Cybernetyczne molestowanie – technologia nienawiści

Wypożyczalnia Piotrków: sygnatura 98100
Wypożyczalnia Bełchatów: sygnatura 28498 

HOŁYST Brunon : Socjologia kryminalistyczna. T. 1. – Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze 
LexisNexis, 2007. – S. 1017-1034 : Cybernetyczne prześladowanie i molestowanie ofiar oraz typologia 
stalkingu

Czytelnia Piotrków: sygnatura 96641 W
Wypożyczalnia Opoczno: sygnatura 29547 k

HOŁYST Brunon : Socjologia kryminalistyczna. T. 1. – Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze 
LexisNexis, 2007. – S. 578-593 : Nowe technologie w aspekcie prawno-profilaktycznym

Grupy włamywaczy sieciowych : turyści, wandale, zdobywcy, szpiedzy, cyberterroryści. Typy uzależnienia 
związanego z komputerem : erotomania internetowa, uzależnienie od internetowych kontaktów społecznych, 
uzależnienie od sieci internetowej, uzależnienie od komputera, przeciążenie informacyjne, czyli przymus 
pobierania informacji.
Czytelnia Piotrków: sygnatura 96641 W
Wypożyczalnia Opoczno: sygnatura 29547 k

HOŁYST Brunon : Socjologia kryminalistyczna. T. 2. – Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze 
LexisNexis, 2007. – S. 487-500 : Zapobieganie cybernetycznemu molestowaniu. Rola ofiar i policji 

Czytelnia Piotrków: sygnatura 96642 W
Wypożyczalnia Opoczno: sygnatura 29548

IZDEBSKA Jadwiga : Portrety dzieci w wybranych programach telewizyjnych. – Białystok : 
Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana, 2006. – S. 12-36 : Teoretyczne podstawy analizy 
problematyki dotyczącej relacji dziecko - media

Postrzeganie i definiowanie dziecka i dzieciństwa na przestrzeni historii ludzkości. Wybrane teorie mediów 
elektronicznych. Świat medialny i jego swoiste cechy. Wartości wychowawcze i edukacyjne mediów 
elektronicznych. Zagrożenia, jakie stwarzają media elektroniczne dzieciom. Czynniki warunkujące skutki 
relacji dziecko - media elektroniczne (sposób i charakter korzystania przez dzieci z mediów elektronicznych, 
rodzinne uwarunkowania, czynniki "tkwiące" w mediach elektronicznych, techniki manipulacyjne w przekazach
medialnych).
Wypożyczalnia Piotrków : sygnatura 95000

JEGIER Aneta : Nie ma rzeczy doskonałych, czyli o korzystaniu z komputera w czasie wolnym // W: Czas
wolny małych dzieci w świecie realnym i wirtualnym / redakcja naukowa Aneta Jegier. – 
Warszawa : Difin, copyright  2016. – S. 129-138

Zagrożenia związane z użytkowaniem komputera przez dzieci – wady postawy, wzroku, zespół cieśni 
nadgarstka (RSI), ograniczenie innych aktywności, objadanie się. Oferta internetowa dla dzieci – serwisy 
Bobibobi.pl., Grydladzieci.pl. Moralne skutki korzystania z komputera i internetu dla dzieci. Co zrobić, by 
korzystanie z komputera było bezpieczne dla dziecka? Internetowe działania edukacyjne.
Wypożyczalnia Piotrków: sygnatura 107180
Wypożyczalnia Bełchatów: sygnatura 33354
Wypożyczalnia Opoczno: sygnatura 33742
Wypożyczalnia Tomaszów: sygnatura 43423
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JĘDRZEJKO Mariusz, TAPER Agnieszka : Internet, czyli wielka sieć? // W: Dzieci a multimedia / Mariusz
Jędrzejko; Agnieszka Taper. – Wydanie 2. zmienione i poszerzone. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza 
ASPRA-JR, 2012. – S. 21-35

Krótka historia Internetu. Psychologiczne aspekty Internetu - wpływ na dzieci, cechy nowych multimediów, 
niebezpieczeństwa niekontrolowanwgo przebywania dziecka w Sieci. Niepożądane treści w Internecie.
Wypożyczalnia Piotrków: sygnatura 101649
Wypożyczalnia Tomaszów: sygnatura 42299

JUZA Marta : Internetowe zagrożenia w oczach nauczycieli // W: Czego obawiają się ludzie? : 
współczesne zagrożenia społeczne - diagnoza i przeciwdziałanie / redakcja naukowa Maria 
Libiszowska-Żółtkowska. – Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, copyright 2007. – S. 
352-357

Zagrożenia płynące z Internetu, których ofiarą mogą być dzieci i młodzież. Wiedza i świadomość nauczycieli 
dotycząca zagrożeń internetowych oraz sposobów przeciwdziałania im - analiza 10 wywiadów swobodnych.
Wypożyczalnia Piotrków: sygnatura 95720

KACZYŃSKA Agnieszka : Internet – walory i zagrożenia wychowawcze // W: Polska na drodze do 
społeczeństwa informacyjnego : między rozwojem a wykluczeniem w zjednoczonej Europie / 
redakcja Arkadiusz Marzec, Iwona Wagner. – Częstochowa : Akademia im. Jana Długosza w 
Częstochowie, 2005. – S. 87-92

Walory edukacyjne Internetu. Zagrożenia związane z Internetem - z treścią komunikatów, sposobem 
komunikowania się i czasem przeznaczonym na Internet. Formy uzależnienia od Internetu. 
Wypożyczalnia Piotrków: sygnatura 98643

KANIA Sławomir, JĘDRZEJKO Mariusz Z. : Pułapki cyfrowego dzieciństwa : zagrożenia subkulturami 
cyfrowymi // W: Cyfrowe dzieci : zjawisko, uwarunkowania, kluczowe problemy. –  Warszawa : 
Oficyna Wydawnicza Aspra-Jr, 2017. –  S. 203-222

Wypożyczalnia Piotrków: sygnatura 108840

KASPRZAK Sylwester : Uzależnienie internetowe młodzieży i dzieci – czy młodzież i dzieci są bezpieczne 
w świecie wirtualnym // W: Bezpieczeństwo w warunkach zmian społecznych, cywilizacyjnych i 
kulturowych / redakcja naukowa Sylwester Bębas, Paweł Kowalski. – Piotrków Trybunalski : Wyższa 
Szkoła Handlowa im. Króla Stefana Batorego, 2014. – S. 363-389

Zawiera:
➢ Pułapki w Internecie;
➢ Przyzwyczajenie staje się silnym nałogiem – uzależnienie;
➢ Dziecko niewolnikiem sieci internetowej;
➢ Zagrożenia rozwoju osobowości;
➢ Internet drogą na skróty i łatwiznę u młodych ludzi.

Wypożyczalnia Piotrków: sygnatura 104408

KOPCZEWSKI Marian : Młodzież w cyberprzestrzeni – wyniki badań // W: Cyberbezpieczeństwo jako 
podstawa bezpiecznego państwa i społeczeństwa w XXI wieku / redakcja Marek Górka. –  
Warszawa : "Difin", 2014. – (Engram). – S. 133-147

Wpływ wywierany na dzieci i młodzież przez środki masowego przekazu. Negatywny wpływ mass mediów na 
dzieci i młodzież w społeczeństwie informacyjnym. Zagrożenia: dla zdrowia, psychologiczne i psychiczne., 
etyczne i moralne, społeczne. 
Wypożyczalnia Piotrków: sygnatura 103989
Wypożyczalnia Bełchatów: sygnatura 32545

KOZAK Stanisław : Patologie komunikowania w Internecie : zagrożenia i skutki dla dzieci i 
młodzieży. – Warszawa : Difin, 2011. – S. 156-212 : Dzieci i młodzież jako ofiary cyberprzestrzennego 
wykorzystywania przez dorosłych w Internecie

Przyczyny cyberprzemocy, rodzaje agresji i cyberprzemocy w Internecie, przyczyny i skutki wirtualnych 
znajomości, profilaktyka i leczenie osób uzależnionych od Internetu, profilaktyka zagrożeń dzieci i młodzieży 
w internecie - rady dla rodziców, wychowawców, działania ograniczające cyberprzemoc, zagrożenia stronami 
pornograficznymi dzieci i młodzieży, przyczyny, objawy i skutki seksoholizmu, erotomani dzieci, młodzieży i 
dorosłych, leczenie seksoholików.
Wypożyczalnia Piotrków: sygnatura 99744
Wypożyczalnia Opoczno: sygnatura 31337
Wypożyczalnia Radomsko: sygnatura 35522
Wypożyczalnia Tomaszów: sygnatura 41567
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KOZAK Stanisław : Patologie komunikowania w Internecie : zagrożenia i skutki dla dzieci i 
młodzieży. – Warszawa : Difin, 2011. - S. 102-155 : Internetoholizm, gry komputerowe i hazard 
internetowy 

Artykuł zawiera : przyczyny, skutki i test diagnostyczny uzależnienia od sieci, zagrożenia ze strony Internetu, 
mechanizmy, przyczyny uzależnienia ok komputera, skutki uzależnienia od Internetu dla dzieci i młodzieży, 
typy (rodzaje) uzależnień internetowych, anonimowi internetoholicy, symptomy uzależnienia od Internetu wg 
dr Kimberlya S. Younga, kryteria diagnostyczne uzależnienia od Internetu wg B. Woronowicza, uzależnienie 
psychiczne i społeczne w grach komputerowych, krótka historia, charakterystyka (tekstowe, symulatory, 
strategiczne, zręcznościowe), wady i zalety gier komputerowych, gra TIBIA, rodzaje gier hazardowych, hazard
w Internecie w Polsce, USA, diagnoza hazardu, pomoc uzależnionym od hazardu, skutki uzależnienia od 
hazardu, e-hazard. Bibliografia do całości na końcu książki.
Wypożyczalnia Piotrków: sygnatura 99744
Wypożyczalnia Opoczno: sygnatura 31337
Wypożyczalnia Radomsko: sygnatura 35522
Wypożyczalnia Tomaszów: sygnatura 41567

KOZAK Stanisław : Patologia cyfrowego dzieciństwa i młodości : przyczyny, skutki, zapobieganie
w rodzinach i w szkołach. – Warszawa : Wydawnictwo „Difin”, 2014

Zawiera (m.in):
➢ Portale społecznościowe, grupy komputerowe i inne zagrożenia  dla osobowości dzieci i młodzieży w 

cyberprzestrzeni – s. 153-164;
➢ Seksting, seksoholizm, pedofilia, prostytucja nieletnich – niemoralne i przestępcze komunikowanie się wśród 

dzieci, młodzieży i dorosłych (źródła erotomanii w życiu realnym i wirtualnym, tragiczne skutki dla 
seksoholików i ich rodzin, pornografia w Internrecie, uzależnienie od internetowej pornografii) – s. 186-195

➢ Tożsamość dzieci i młodzieży w Internecie – JA realne – JA wirtualne – s. 195-200;
➢ „Samotność razem” dzieci i młodzieży w cyberprzestrzeni – s. 204-209;
➢ Komunikowanie się patologiczne w Internecie na przykładzie sprzedaży i zakupu leków – s. 210-237;
➢ Sytuacje trudne w cyberprzestrzeni (stresowe) w komunikowaniu się dzieci i młodzieży – s. 237-247;
➢ Czy istnieje i jak powstaje demencja cyfrowa w mózgu człowieka pod wpływem technologii komunikowania się

w cyberprzestrzeni? - s. 248-258;
➢ Jak powstaje JA wirtualne oraz tożsamość internetowa? - s. 258-267;
➢ „Cyfrowa głupota” - ekshibicjonizm psychiczny i fizyczny w cyberprzestrzeni wśród dzieci i młodzieży – s. 267-

279.
Wypożyczalnia Piotrków: sygnatura 104518
Wypożyczalnia Bełchatów: sygnatura 32664
Wypożyczalnia Radomsko: sygnatura 36626
Wypożyczalnia Tomaszów: sygnatura 42913

KOZAK Stanisław : Patologie komunikowania w Internecie : zagrożenia i skutki dla dzieci i 
młodzieży. – Warszawa : Difin, 2011. - S. 82-101 : Zagrożenia zdrowotne na stanowisku 
komputerowym - wymogi ergonomiczne dla dzieci i dorosłych

Artykuł zawiera informacje o wymaganiach ergonomicznych pracy przy komputerze, chorobach i 
dolegliwościach wywołanych przez pracę przy komputerze, obowiązki pracodawcy w tym zakresie, 
eliminowanie zagrożeń zdrowotnych na stanowisku pracy z komputerem, główne czynniki wpływające na 
prawidłową i bezpieczną pracę z komputerem. 
Wypożyczalnia Piotrków: sygnatura 99744

KOZAK Stanisław : Patologie komunikowania w Internecie : zagrożenia i skutki dla dzieci i
młodzieży. – Warszawa : "Difin", 2011. – S. 167-185 : Wirtualne znajomości – pułapki i skutki dla 
dzieci i młodzieży

Wypożyczalnia Piotrków: sygnatura 99744

KWIATKOWSKI Piotr P. : Internet – szansa na rozwój kompetencji społecznych czy zagrożenie 
uzależnieniem?  // W: Czego obawiają się ludzie? : współczesne zagrożenia społeczne – 
diagnoza i przeciwdziałanie / redakcja naukowa Maria Libiszowska-Żółtkowska. – Warszawa : 
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, copyright 2007. – S. 358-364

Wpływ Internetu na rozwój dzieci i młodzieży. Działania profilaktyczne, które należy podjąć w celu uchronienia
młodzieży przed konsekwencjami niewłaściwego korzystania z Internetu.
 Wypożyczalnia  Piotrków: sygnatura 95720

LASKOWSKA Małgorzata : Komunikacja za pomocą social media – możliwości i zagrożenia : zarys 
problematyki  // W: Komunikacja  – (po)rozumienie – obecność społeczna / redakcja naukowa 
Małgorzata Biedroń, Mirosława Wawrzak-Chodaczek. – Toruń : Wydawnictwo "Adam Marszałek", 
copyright 2012.  – S. 29-41

Komunikacja za pomocą social media - zagrożeniem dla komunikacji w "realu"?. Agresja elektroniczna. Konto 
na Facebooku - "powołaniem siebie" do istnienia.  Potrzeba etyki mediów społecznościowych.
Wypożyczalnia Piotrków: sygnatura 103316
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LEWCZUK Joanna, JĘDRZEJKO Mariusz Z. : Psychologiczne konteksty aktywności dzieci i młodzieży // W: 
Cyfrowe dzieci : zjawisko, uwarunkowania, kluczowe problemy / redakcja naukowa: Sylwester 
Bębas, Mariusz Z. Jędrzejko, Kaja Kasprzak, Adam Szwedzik, Agnieszka Taper. – Warszawa : Oficyna 
Wydawnicza ASPRA-JR 2017. – S. 269-318

Zawiera: Zagrożenia ze strony cybermediów – wybrane kwestie: wpływ technologii na rozwój dzieci, 
cyberprzemoc, niebezpieczne treści i kontakty (s. 293-304).
Wypożyczalnia Piotrków : sygnatura 108840

LIPIŃSKA JUSTYNA : Internet i młode pokolenie : przeciwdziałanie potencjalnym zagrożeniem // W: 
Internet : między edukacją, bezpieczeństwem a zdrowiem : praca zbiorowa / redakcja Mirosław 
Kowalski. – Tychy : Maternus Media, 2008. – S. 34-56

M.in. o niebezpieczeństwie w sieci : pornografia, pedofilia. Sposoby przeciwdziałania zagrożeniom w sieci m.in
programy i kampanie społeczne (Dziecko w Sieci, Stop cyberprzemocy, Safer Internet, program SIAP.
Wypożyczalnia Piotrków: sygnatura 97032

MALINOWSKA Anita, ORŁOWSKA Natalia : Współcześni wychowawcy wobec nowych zagrożeń dla procesu
wychowania // W: O wychowawcach i wychowaniu : perspektywa myślenia pedagogicznego / 
redakcja Ewa Kubiak-Szymborska. – Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 
2010. – S. 202-213

Rodzaje zagrożeń w Sieci wg Parry Aftab. Przyczyny cyberprzemocy oraz działania prewencyjne podejmowane
przez nauczycieli.
Wypożyczalnia Piotrków: sygnatura 99739

NOWINA-KONOPKA Maria : Społeczeństwo informacyjne a globalizacja // W: Społeczeństwo 
informacyjne : istota, rozwój, wyzwania / autorzy Tomasz Białobłocki [i inni] ; [redakcja naukowa 
Marta Witkowska, Kamila Cholawo-Sosnowska. – Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 
copyright 2006. – S. 171-197

W artykule m.in.: 
➢ Cyberprzestępczość – typ i rodzaje czynów;
➢ Skutki piractwa dla państwa, twórców i nabywców;
➢ Cyberterroryzm;
➢ Wady korzystania przez młode osoby z technik wirtualnej rzeczywistości;
➢ Zagrożenia związane z rozwojem nowej gospodarki;
➢ Kreowanie fałszywej sieciowej tożsamości:
➢ Agresja w Sieci.

Wypożyczalnia Piotrków: sygnatura 100367, 94567

PARYSIEWICZ Beata : Wpływ mediów a autorytet wychowawczy rodziców // W: Rodzina wobec 
współczesnych wyzwań społeczno-kulturowych / redakcja Julia Gorbaniuk, Beata Parysiewicz. – 
Lublin : Wydawnictwo KUL, 2009. – (Centrum Badań Nad Rodziną ; T. 3). – S. 77-90

PIECZYWOK Andrzej : Cyberprzestrzeń a zagrożenia egzystencji człowieka // W: Cyberbezpieczeństwo 
jako podstawa bezpiecznego państwa i społeczeństwa w XXI wieku / redakcja Marek Górka. – 
Warszawa : "Difin" , 2014. – (Engram). – S. 115-132

Cyberprzestrzeń a  zagrożenia: edukacyjne, osobowościowe, społeczne.
Wypożyczalnia Piotrków: sygnatura 103989
Wypożyczalnia Bełchatów: sygnatura 32545

PIETRZYKOWSKA Anna : "Impregnowanie" dzieci i młodzieży przed agresywnymi schematami 
multimedialnymi // W: Systemowe rozwiązywanie problemów przemocy i agresji w szkole : 
praca zbiorowa / pod redakcją Andrzeja Rejznera. – Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły 
Pedagogicznej TWP : Wydawnictwo Comandor, 2011. – S. 188-222

Wypożyczalnia Bełchatów: sygnatura 34865

POPRAWA Ryszard : W pułapce Internetu : kontrowersje, fakty, mechanizmy // W: Nowe media a 
media tradycyjne : prasa, reklama, internet / redakcja Marek Jezierski. – Toruń : Wydawnictwo 
Adam Marszałek, 2009. – (Oblicza Mediów). – S. 227-240

Wypożyczalnia Piotrków: sygnatura 97493

PRZYBYSZ-ZAREMBA Małgorzata : „Zatracenie” w cyberprzestrzeni jako atrybut współczesnego 
wychowania w rodzinie : wybrane uwarunkowania i implikacje  // W: Edukacja małego dziecka : praca
zbiorowa. T. 11, Nauczyciel i dziecko w dobie kryzysu edukacyjnego / pod redakcją Ewy 
Ogrodzkiej-Mazur, Urszuli Szuścik, Beaty Oelszlaeger-Kosturek. – Cieszyn : Uniwersytet Śląski ; Kraków :
Oficyna Wydawnicza  "Impuls", 2017. – S. 229-241

Rodzinne uwarunkowania "zatracania się" dzieci i młodzieży w cyberprzestrzeni oraz jego implikacje dla 
wychowania  – wybrane aspekty i badania (zaburzone relacje, cyberbullying, uzależnienie od internetu, 
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uzależnienie od wirtualnego seksu, socjomania internetowa). Propozycje i zalecenia dla rodziców 
dzieci/młodzieży "zatraconych" w wirtualnym świecie.
Wypożyczalnia Piotrków: sygnatura 108814
 Wypożyczalnia Bełchatów: sygnatura 43699

PULAK Irena : Dziecięcy świat w Internecie – potrzeby i niebezpieczeństwa // W: Dziecko w świecie 
wiedzy, informacji i komunikacji / redakcja Stanisław Juszczyk, Irena Polewczyk. – Toruń : 
Wydawnictwo Adama Marszałka, 2005. – S. 229-238

Wypożyczalnia Piotrków: sygnatura 93347

RAŚ Danuta : Współczesne środki wizualne (komputer i telewizja) jako zagrożenie dla realnych 
kontaktów z ludźmi // W: Wybrane zjawiska powodujące zagrożenia społeczne : (rozpoznawanie 
i przeciwdziałanie) : praca zbiorowa / redakcja Anna Nowak. – Kraków : Oficyna Wydawnicza 
"Impuls", 2000. – S. 137-146

W artykule krótko omówiono powstanie i rozwój mass mediów, wpływu telewizji na zachowania dzieci i życie 
rodzinne, zastosowanie komputera w życiu, uzależnienie od komputera.
Wypożyczalnia Piotrków: sygnatura  86676, 87061
Wypożyczalnia Bełchatów: sygnatura 27166

SARZAŁA Dariusz, JĘDRZEJKO Mariusz : Od grania, przeglądania do... agresji w sieci // W: Dzieci a 
multimedia / Mariusz Jędrzejko; Agnieszka Taper. – Wydanie 2. zmienione i poszerzone. – Warszawa : 
Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2012. – S. 91-109

Wypożyczalnia Piotrków: sygnatura 101649
Wypożyczalnia Tomaszów: sygnatura 42299

SIEMIENIECKI Bronisław : Technologia informacyjna zagrożeniem czy wsparciem dla dziecka? Kilka uwag
krytycznych // W: Dziecko w świecie wiedzy, informacji i komunikacji / redakcja Stanisław 
Juszczyk, Irena Polewczyk. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2005. – S. 95-104

Wypożyczalnia Piotrków: sygnatura 93347

SIEMIENIECKI Bronisław : Zagrożenia wynikające z powszechnego stosowania technologii informacyjnej
// W: Pedagogika medialna : podręcznik akademicki. T. 1 / redakcja naukowa Bronisław 
Siemieniecki. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. – S. 212-233 

Zawiera:
 Zanik wartości humanistycznych – technokratyczny sposób widzenia świata;
 Manipulacja i sterowanie świadomością ludzi;
 Trudności w przystosowaniu się do zasad funkcjonujących w społeczeństwie informacyjnym. Uzależnienie od 

technologii;
 Patologie związane z użytkowaniem Internetu: przemoc i agresja w Internecie, pornografia w Internecie, 

piractwo i hackerstwo.
Czytelnia Piotrków: sygnatura 95693 W
Wypożyczalnia Piotrków: sygnatura 95771
Czytelnia Bełchatów: sygnatura29951 P
Wypożyczalnia Bełchatów: sygnatura 29952
Wypożyczalnia Tomaszów: sygn. 40416

SIWEK-SZCZEPANIK Agata : Młode pokolenie – uzależnienie od mass mediów ? // W: Rodzina w 
mediach, media w rodzinie / redakcja naukowa Małgorzata Sitarczyk. – Warszawa : "Difin", 2013. – 
(Engram). – S. 123-138

Rozwój mass mediów. Zagrożenia i korzyści płynące z istnienia mass mediów.
Wypożyczalnia Piotrków: sygnatura 106483
Wypożyczalnia Radomsko: sygnatura 36886

SŁYSZ Anna, ARCIMOWICZ Beata : Przyjaciele w internecie. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo 
Psychologiczne, 2009. – S. 69-101 : Rozdział 3, Czego obawiają się dorośli? Zagrożenia związane z 
poszukiwaniem wsparcia za pośrednictwem Internetu

Zawiera:
3.1 Co złego może spotkać dziecko w Internecie?;
3.2 Zawieranie znajomości przez Internet – możliwe konsekwencje;
3.3 Wzorce korzystania z Internetu;
3.4 Co zrobić, żeby dzieci były bezpieczniejsze?;
3.5 Internet – miejsce jak każde inne?

Wypożyczalnia  Bełchatów: sygnatura 31254
Wypożyczalnia  Radomsko: sygnatura 35886
Wypożyczalnia  Tomaszów: sygnatura 41245
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SOLECKI Roman, JĘDRZEJKO Mariusz Z., BĘBAS Sylwester : Zachowania ryzykowne w sieci - wybrane 
problemy  // W: Cyfrowe dzieci : zjawisko, uwarunkowania, kluczowe problemy / redakcja 
naukowa: Sylwester Bębas, Mariusz Z. Jędrzejko, Kaja Kasprzak, Adam Szwedzik, Agnieszka Taper. – 
Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR 2017. – S. 153-167

Zagrożenia zdrowia somatycznego będące skutkiem nadużywania technologii cyfrowych wg M. Tanasia. 
Rodzaje zagrożeń medialnych. Formy cyberprzemocy. Etapy wchodzenia w uzależnienie oraz podtypy 
uzależnienia od internetu wg Kimberly Young: : erotomania internetowa, socjomania internetowa, 
siecioholizm, przeciążenie informacyjne, uzależnienie od komputera. Skutki patologicznego używania 
Internetu.
Wypożyczalnia Piotrków: sygnatura 108840

SOMMER Hubert : Internet - przekleństwo czy wybawienie dla współczesnej młodzieży // W: Wyzwania i
szanse pedagogiki społeczno-opiekuńczej / redakcja naukowa Krystyna Duraj-Nowakowa, Urszula 
Gruca-Miąsik. – Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2010. – S. 118-143

Internet jako istotne medium współczesnego świata - geneza Internetu, definicja. Formy korzystania z 
Internetu: poczta elektroniczna, grupy dyskusyjne, World Wide Web, IRC (Internet Relay Chat), gry 
komputerowe. Zalety Internetu. Zagrożenia wynikające z nieumiejętnego korzystania z Internetu, m.in. 
pornografia i pedofilia w Sieci. Prezentacja poglądów młodzieży akademickiej na temat Internetu (jego 
pozytywnego oraz negatywnego wymiaru).
Wypożyczalnia  Piotrków: sygnatura 104429

TABOR Sebastian : Niebezpieczny komputer i Internet // W: Zaniedbane i zaniechane obszary 
edukacji w szkole / pod redakcją Małgorzata Suświłło ; [wprowadzenie Małgorzata Suświłło]. – 
Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2006 

Wypożyczalnia  Piotrków: sygnatura 95221
Wypożyczalnia Bełchatów: sygnatura 29719

TAPER Agnieszka E.  SMIALOWSKI Tomasz  : Złapani w sieć? Charakterystyka dorosłych użytkowników 
Internetu z uwzględnieniem zachowań ryzykownych [rozdział VIII]  // W: Człowiek wobec uzależnień :
wybrane problemy / redakcja naukowa Mariusz Jędrzejko, Marzena Netczuk-Gwoździewicz. – Warszawa
: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2013

Zawiera: 
8.1. Wprowadzenie 
8.2. Zachowania ryzykowne w sieci 
8.3. Typy zachowań ryzykownych w sieci - charakterystyka 
8.4. Badania własne 
8.5. Konkluzje pedagogiczne 

Wypożyczalnia Bełchatów: sygnatura 33273

TEOPLITZ-WINIEWSKA, Małgorzata : Gry komputerowe a agresywność młodzieży // W: Przestępczość 
nieletnich : dziecko jako ofiara i sprawca przemocy / pod redakcją Bożeny Gulli i Małgorzaty 
Wysockiej-Pleczyk.  – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2009. – S. 137-144

Wypożyczalnia Piotrków: sygnatura 97695
Wypożyczalnia Opoczno: sygnatura 29844
Wypożyczalnia Radomsko: sygnatura 35514
Wypożyczalnia Tomaszów: sygnatura 41700

WAWRZAK-CHODACZEK Mirosława, DULEWICZ Dariusz : Internet w społeczeństwie polskim : możliwości 
jego wykorzystania i zagrożenia // W: Zagrożenia w wychowaniu i socjalizacji młodzieży oraz 
możliwości ich przezwyciężania / redakcja Teresa Sołtysiak. – Bydgoszcz : Wydawnictwo Akademii 
Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2005. – S. 373-380

Czytelnia Piotrków: sygnatura 93924 W
Wypożyczalnia Bełchatów: sygnatura 29529

WIŚNIEWSKA Lidia Anna : "Myszka i co dalej" : szanse i zagrożenia związane z dorastaniem online  //  
W: Szkoło, jaka jesteś? : problemy nauczycieli i uczniów we współczesnej szkole / pod redakcją 
Małgorzaty Banasiak, Agaty Wołowskiej. – Warszawa : Wydawnictwo Difin, 2015. – (Engram). – S. 32-
43

Prezentacja podstawowych cech internetu. Analiza wybranych szans i zagrożeń związanych z korzystaniem z 
sieci w kontekście rozwoju dzieci i młodzieży. Rola nauczycieli w przygotowaniu uczniów do mądrego 
korzystania z sieci.
 Wypożyczalnia Piotrków: sygnatura 105426
 Wypożyczalnia Radomsko: sygnatura 36675
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WRONA Anna : Ciemne strona sieci – zagrożenia internetowe oraz ich konsekwencje dla uczniów // W: 
Zagrożenia cyberprzestrzeni i świata wirtualnego / pod redakcją naukową Józefa Bednarka, Anny 
Andrzejewskiej. – Warszawa : "Difin", 2014. – S. 82-97

Wypożyczalnia Piotrków: sygnatura 104124
Wypożyczalnia Tomaszów: sygnatura 42732

ZUBRZYCKA Elżbieta : Dobre i złe sekrety / ilustracje Andrzej Fonfara. – Gdańsk ; Sopot : Gdańskie 
Wydawnictwo Psychologiczne, 2015. – (Bezpieczne Dziecko). – S. 30-37 : Sekrety w Internecie [m.in. o 
zagrożeniach dla dzieci  w cyberprzestrzeni, bezpiecznym zawieraniu znajomości w Internecie]

Książka jest adresowana do dzieci oraz rodziców, wychowawców, nauczycieli. Wspólne czytanie i omawianie  
jej treści pozwala na poznanie zagrożeń oraz wdrażanie zasad bezpiecznego postępowania.
Wypożyczalnia  Piotrków: sygnatura 105175
Wypożyczalnia  Bełchatów: sygnatura 33422
Wypożyczalnia  Opoczno: sygnatura 31636

ARTYKUŁY Z CZASOPISM
(Artykuły dostępne w Czytelni Biblioteki Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim i/lub jej Filiach) 

ANDRZEJEWSKA Anna : Nowe technologie informacyjne źródłem zagrożeń dla dzieci i młodzieży // 
Opieka, Wychowanie, Terapia. – 2003, nr 4, s. 5-8

ANDRZEJEWSKA Anna : Przestrzeń cyfrowa pułapką dla dzieci i młodzieży // Świat Problemów. – 
2017, nr 1, s. 25-29

Wymiar empiryczny zagrożeń cyberprzestrzeni – przegląd badań. Charakterystyka wybranych zagrożeń (treści
pornograficzne, sekty w sieci, agresja i przemoc, niebezpieczne kontakty na portalach społecznościowych). 
Cyberuzależnienie jako forma degradacji osobowej i społecznej. Ochrona   zagrożeniami cyberprzestrzeni.

BERSON Ilene R. : Cyberofiary : psychospołeczne konsekwencje wykorzystywania młodzieży za 
pośrednictwem Internetu // Dziecko Krzywdzone. – 2003, nr 2, s. 72-83 

BĘBAS Sylwester : Patologie i zagrożenia wirtualnego świata : wybrane aspekty // Wychowanie na co 
Dzień. – 2014, nr 3, s. 21-26

BIAŁECKA Bogna : Niebezpieczne zachowania w Internecie // Wychowawca. – 2019, nr 9, s. 14-15
Zagrożenia w świecie wirtualnym: cyberprzemoc, seksting i sextortion, nakłanianie do zachowań 
autodestrukcyjnych, fake news.

BOGACZ Jaromir : Ciemna strona Internetu // Meritum. – 2010, nr 2, s. 12-13

CZAJKOWSKA Ewelina : Nowe zagrożenia – nowe uzależnienia : (zestawienie bibliograficzne w wyborze) /
Ewelina Czajkowska // Wychowawca. – 2016, nr 2, s. 23

DOBROŁOWICZ Justyna : Jak zapobiegać zagrożeniom płynącym z sieci // Nauczanie Początkowe. – 
2008/2009, nr 1, s. 15-20

DUDA Beata : Żadnych ograniczeń w cyberprzestrzeni? : zajęcia dla uczniów gimnazjum // Biblioteka w 
Szkole. – 2008, [nr] 7/8, dod. "Biblioteka : Centrum Informacji" [nr] 1, s. 24 

HEISE Dorota : O zagrożeniach w Internecie // Wychowawca. – 2010, nr 4, s. 18-19

GOETZ Magdalena : Czy internet pozbawia nas empatii?  // Niebieska Linia. – 2015, nr 3, s. 10-13
Coraz więcej badań wskazuje na to, że korzystanie z internetu może sprzyjać obojętności i agresji. Wpływ 
internetu na najmłodszych użytkowników jest bardziej niekorzystny niż na osoby dorosłe: Cyberprzemoc. 
Trudny wiek trudne zachowania. Komfort anonimowości. Umiejętności społeczne i empatia w odwrocie. 
„Epidemia” narcyzmu? Odwrót od internetu?

GOETZ Magdalena : Portale społecznościowe – dobrodziejstwo czy zagrożenie? // Niebieska Linia. – 
2012, nr 2, s. 25-27

GOETZ Magdalena : Portale społecznościowe w naszym życiu //  Polonistyka. – 2016, nr 4, s. 26-29
Zagrożenia płynące z mediów społecznościowych. Plusy mediów społecznościowych. Omówienie problematyki 
i dwa scenariusze lekcji wychowawczych dla młodzieży w wieku 13-15 lat.

11



GOETZ Magdalena : Sieciowa profilaktyka // Świat Problemów. – 2018, nr 1, s. 21-23
Specyfika mediów cyfrowych. Bezpieczne korzystanie z nowych mediów. Profilaktyka uzależnień. Inne 
zagrożenia.

GOŁĘBIEWSKA Ilona : Wojna w Internecie  // Wychowawca. – 2014, nr 3, s. 20-21

GRABOWSKA Agata : Czy internet jest bezpieczny dla dziecka? // Problemy Opiekuńczo-
Wychowawcze. – 2010, nr 1, s. 38-43

GRABOWSKA Agata : Internet jako źródło zagrożeń dla dziecka w wieku 13 lat w świetle badań 
własnych // Lider. – 2010, nr 3, s. 21-24

HALIŃSKA Maria  : Blaski i mroki Netu // Psychologia w Szkole. – 2013, nr 3, s. 12

IZDEBSKA Jadwiga : Współczesna rodzina wobec eksplozji mediów elektronicznych : wyzwaniem dla 
edukacji medialnej // Edukacja. – 2009, nr 3, s. 27-34

KASPRZAK Tomasz : Bezpieczna sieć – o profilaktyce zagrożeń dzieci w Internecie // Dziecko 
Krzywdzone. – 2003, nr 2, s. 92-102

KATA Joanna : Zagrożenia młodzieży gimnazjalnej w świecie Internetu // Problemy Opiekuńczo-
Wychowawcze. – 2017, nr 2, s. 42-52

Młodzież w świecie internetu – cyberprzestrzeń. Komunikacja interpersonalna. Zawieranie znajomości. 
Omówienie wyników badań własnych przeprowadzonych w 2016 r. Ich celem było poznanie poglądów 
gimnazjalistów nt. internetowych zagrożeń.

KOLEK Agnieszka : Zachowania dyssocjalne młodzieży w przestrzeni internetowej : implikacje 
pedagogiczne // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2018, nr 1, s. 47-53 

KONDRACKA Marta : Realne zagrożenia wirtualnych relacji dziecko media elektroniczne // Nowa Szkoła.
–2008, nr 2, s. 40-46

KONIECZEK Marek : Poszukiwanie tożsamości w cyberprzestrzeni : implikacje pedagogiczne  // Edukacja
i Dialog. – 2011, nr 5/6, s. 9-19

KNOL Kamila : Czy Internet to świat bez zasad? // Remedium. – 2012, nr 7/8, s. 4-5

KROKER Natalia : O zagrożeniach w sieci // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2015, nr 10, s. 
33-37

KUDYBA Katarzyna : Dorośli muszą zdać sobie sprawę z zagrożeń w sieci / rozmawia Agata Gołda // 
Wychowawca. – 2019, nr 9, s. 12-13

KYZIOŁ Agata : Zagrożenia internetowe – jak z nimi walczyć // Biblioteka : Szkolne Centrum 
Informacji. - 2010, nr 1, s. 30-38
LEKSY Karina : Wirtualne dzieciństwo : aspekty zdrowotne i edukacyjne // Wychowanie na co Dzień. –
2014, nr 5, s. 35-39

LEWANDOWSKA Karolina : Zagrożenia w Internecie – wiedza i doświadczenia dzieci i rodziców : wyniki 
badań empirycznych  // Dziecko Krzywdzone. – Nr 13, (2005), s. 88-100

LUBERDA Michał : Zagrożenia i korzyści w pracy z komputerem i Internetem // Biblioteka – Centrum 
Informacji. – 2013, nr 2, s. 17-18

ŁUCZAK Anna, MAŃCZAK Bruno A., SURDYK Adam : Tożsamość w sieci – w sieci tożsamości // 
Remedium. –2011, nr 10, s. 26-27

ŁUPISZ Zenon : Zagrożenia płynące z Internetu : Manga bentai – komiks czy pornograficzna pułapka 
internetowa dla dzieci  // Edukacja i Dialog. – 2013, nr 1/2, s. 52-53

ŁYSEK Jan : Zagrożenie niekontrolowanego korzystania z Internetu przez dzieci // Nauczyciel i Szkoła. 
– 2009, nr 1/2, s. 189-209
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MAKOWSKI Robert : Oferta edukacyjna programu "Dziecko w Sieci" // Meritum. – 2010, nr 2, s. 34-38

MARCZEWSKA  Elżbieta  : Media elektroniczne a przemoc wśród młodzieży // Problemy Opiekuńczo-
Wychowawcze. – 2010, nr 5, s. 51-55.

Wpływ telewizji i gier komputerowych na zachowanie oraz psychikę dzieci i młodzieży.

MARCZEWSKA  Elżbieta : Rozwój mediów elektronicznych i ich wpływ na wyzwalanie się postaw 
agresywnych i przemocy wśród młodzieży // Wychowanie na co Dzień. – 2009, nr 10/11, s. 38-42

           
MARYL-WÓJCIK Małgorzata, WÓJCIK Szymon : Hazard online wśród dzieci i młodzieży // Problemy 
Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2014, nr 9, s. 18-27

MELEROWICZ Daniel : Choć swata nas sieć // Charaktery. – 2019, nr 1, s. 66-68
Niebezpieczeństwa związane z zawieraniem znajomości online.

MICHALSKI Jarosław : Czat nie dla uczniów // Nowa Szkoła. – 2007, nr 1, s. 62

MODRZEJEWSKA Beata : Motywacja do autodestrukcji // Świat Problemów. – 2019, nr 11, s. 21-23

NĘCKI Zbigniew : Psychologia człowieka zalogowanego // Wychowawca. – 2019, nr 9, s. 4-6
M.in. mroczne strony Internetu.

NOWAK Małgorzata : Cyberzagrożenie czy cyberszansa? // Dyrektor Szkoły. – 2013, nr 5, s. 27-30

PADŁO Katarzyna : Cyberzagrożenia  // Wychowawca. - 2016, nr 2, Nowe uzależnienia, s. 18-19

PASTERNAK Agnieszka : Przedszkolak i bezpieczny komputer : scenariusz zajęć dla starszaków // Bliżej 
Przedszkola. –2014, nr 6, s. 20-23

Celem zajęć jest uwrażliwienie dzieci na zagrożenia związane z korzystaniem z internetu oraz nadmiernym 
graniem w gry komputerowe.

PLICHTA Piotr : Młodzi użytkownicy nowych mediów z niepełnosprawnością intelektualną : między 
korzyściami i zagrożeniami // Dziecko Krzywdzone. – 2013, nr 1, s. 121-138

POLCYN Sylwia :  Cyberzagrożenia dla dzieci i młodzieży // Remedium. – 2017, nr 9, s. 28-29

POLCYN-MATUSZEWSKA Sylwia : Facebook zagrożeniem dla młodego człowieka // Remedium. – 2016, 
nr 9, s. 20-21

POLCYN-MATUSZEWSKA Sylwia : Homo tabletis  // Remedium. –2016, nr 6, s. 6-7
Tabletowe dzieci – wyniki polskich badań rodziców dzieci w wieku od 6 miesięcy do 6 i pół lat. Konsekwencje. 
Racjonalne zastosowanie tabletów.

PRAJZNER Ewa : Zagrożenia i korzyści płynące z Internetu. – Wychowanie Techniczne w Szkole. – 
2004, nr 3, s. 9-10

PYŻALSKI Jacek : Nowe media i nastolatki // Remedium. – 2017, nr 7/8, s. 8-10
Zagrożenia i szanse jakie stwarza dostęp do Internetu dla nastolatków. Typologia zagrożeń związanych z 
użytkowaniem nowych mediów. Przegląd zagrożeń. Korzyści z dostępu do Internetu: w obszarze edukacji, 
kreatywności oraz związków społecznych. Wnioski dla praktyki wychowawczej i profilaktycznej.

ROSTKOWSKA Małgorzata : Dziecko w sieci, a gdzie rodzice? // Meritum. – 2011, nr 2, s. 62-64

ROSTKOWSKA Małgorzata : Zagrożenia generowane przez nowe technologie // Meritum. – 2008, nr 1, 
s. 69-73

RÓZIEWICZ Grażyna : Dzieci sieci – specyfika pokolenia  // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 
2011, nr 1, s. 12-24

RÓŻYCKA Martyna : Dzieci bezpieczne w sieci – jak o to zadbać? / rozmawiała Beata Modrzejewska // 
Świat Problemów. – 2019, nr 8, s. 27-29

M.in o zagrożeniach w sieci (sexting, seksualizacja dzieci i młodzieży, sextortion,  naruszenie prywatności 
dzieci przez rodziców).
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SAŁAPATA Marta Anna : Ekran monitora czarodziejskim lustrem? – pytanie o tożsamość mordującego 
myszką  // Edukacja (Studia, Badania, Innowacje). – 2005 nr 2 s. 103-116

SIERPNIAK Agnieszka : Zagrożenia związane z korzystaniem przez dzieci z Internetu  // Nauczanie 
Początkowe. – 2013/2014, nr 3, s. 34-42

SŁOBODZIAM Maria : Social media wśród nastolatków // Wychowawca. – 2016, nr 11, s. 5-6
Social media boom. Moda czy cyfrowe hobby. Czy to już uzależnienie?

SOWA-BEGTANE Ewa : Zagrożenia zdrowotne dzieci związane z używaniem Internetu  // Edukacja i 
Dialog. – 2015, nr 3/4, s. 34

Psychiczne, fizyczne i społeczne skutki uzależnienia od internetu.

ŚPIEWAK Jakub : Dziecko zagrożone on-line : fundacja Kidprotect  // Niebieska Linia. – 2004, nr 3, s. 
27-29

TABOŁ Sebastian : Komputer i Internet – nóż do chleba i zabijania  // Edukacja i Dialog. – 2006, nr 
10, s. 58-60

TEODORCZYK Marcin : Utracona niewinność : podsumowanie młodzieżowych zjawisk i trendów w 2015 
roku : część pierwsza - relacje społeczne // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2016, nr 1, s. 
60-62

TŁUŚCIAK-DELIOWSKA Aleksandra T. : Funkcje internetu w kreowaniu zachowań agresywnych wśród 
młodzieży // "Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2012, nr 8, s. 30-34

TROJAN Elżbieta :  Nowe czasy – nowe zagrożenia : cyberprzemoc, uzależnienie od komputera i 
Internetu : (zestawienie bibliograficzne w wyborze)  // Nowa Szkoła. – 2011, nr 5, s. 49-55

VAN LAERE  Karolina : Scenariusze warsztatów edukacyjnych dla rodziców dzieci w wieku 10-13 : la. 
Temat: Dziecko i Internet -czynniki zagrożenia // Remedium. –2014, nr 5, s. 5-7

WESOŁOWSKA Anna Maria : Młodzież a współczesne zagrożenia  // Dyrektor Szkoły. – 2012, nr1, s. 
48-50,

WŁODARCZYK Joanna : Zagrożenie związane z korzystaniem z internetu przez młodzież – wyniki badania 
EU NET ADB // Dziecko Krzywdzone. – 2013, nr 1, s. 49-68

Młodzież online : między profilaktyką zagrożeń a budowaniem potencjału.

WOJNO Anna : Zagrożona w sieci tożsamość dzieci i młodzieży // Opieka, Wychowanie, Terapia. – 
2011, nr 3/4, s. 35-41

WOJTAS Marta : Zagrożenia w sieci : psychomanipulacje : z doświadczeń Helpline.org.pl // Niebieska 
Linia. – 2008, nr 3, s. 7-9 

WOJTASIK Łukasz : Dzieci w sieci // Remedium. – 2007, nr 8, s. 10-11

WOJTASIK Łukasz : Dziecko w Sieci // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2005, nr 3, s. 32-36

WOJTASIK Łukasz : Ogólnopolska kampania społeczna „Dziecko w sieci”. Nigdy nie wiadomo kto jest po 
drugiej stronie // Niebieska Linia. – 2004, nr 3, s. 30-31

WOJTASIK Łukasz : Rodzice wobec zagrożenia dzieci w Internecie // Dziecko Krzywdzone. – 2009, nr 
1, s. 90-99 

WOJTASIK Łukasz : Sieciowe zagrożenia // Niebieska Linia. – 2006, nr 1, s. 32-33

WOJTASIK Łukasz : Zagrożenie dzieci w Internecie // Dziecko Krzywdzone. - 2011, nr 3, s. 171-179

WROŃSKA Agnieszka, BORKOWSKA Anna : Co młodzież robi w sieci? : wyniki badań "Nastolatki 3.0" /  // 
Serwis Informacyjny. Uzależnienia. - 2017, nr 3, s. 32-37.

Pokolenie smartfona. Samotni w wirtualnym świecie. Bierni konsumenci internetu. Wykorzystanie internetu w 
edukacji szkolnej. Nastolatki w mediach społecznościowych. Prywatność w sieci. Zagrożenia w sieci. 
Cyberprzemoc.
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ZAJĄC Dorota : Komputer – przyjaciel czy wróg przedszkolaka? // Wychowanie w Przedszkolu. –
2014, nr 2, dodatek Poradnik Prawny Nauczyciela i Dyrektora Przedszkola, s. 6-8

ZMARZLIK Jolanta : Internetowe znajomości – lek na samotność w realnym świecie // Dziecko 
Krzywdzone. – Nr 13, (2005), s. 70-75

ZASOBY ONLINE
Publikacje nie chronione prawem autorskim lub licencjonowane, 

dostępne dla każdego użytkownika Internetu

Doxing – nowe zjawisko i zagrożenie / redakcja. – Opublikowano 2 sierpnia 2019. [Dostęp:
15.07.2019]. Dostepny w: https://bezpiecznyinternet.edu.pl/doxing/

KNOL-MICHAŁOLWSKA Kamila : Rola rodziny w interwencji i profilaktyce zagrożeń w internecie //
Studia Edukacyjne. – Nr 23/2012, s.  301-327. [Dostęp: 15.07.2019]. Dostępny w:  
https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/5913/1/studia_eduk_23_s_301-328.pdf

Phishing – co to jest? Jak się przed nim bronić? / redakcja. – Opublikowano 4 grudnia 2018. 
[Dostęp: 15.07.2019]. Dostępny w: https://bezpiecznyinternet.edu.pl/phishing-co-to-jest-jak-sie-przed-
nim-bronic/

Zagrożenia cyberprzestrzeni : kompleksowy program dla pracowników służb społecznych / 
redakcja Joanna Lizut. – Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka, 2014. [dostęp: 
15.07.2019]. Dostępny w:  
https://akademia.nask.pl/pliki/4zagrozenia_cyberprzestrzeni_produkt_finalny.pdf

Zagrożenia internetowe : wybrane zjawiska. – (Internet – Edukacja 0 Bezpieczeństwo). [dostęp: 
15.07.2019]. Dostępny w:  
https://dyzurnet.pl/download/multimedia/Seria_Internet_Edukacja_Bezpieczenstwo/seria_internet.pdf

WYDAWNICTWA INNYCH BIBLIOTEK
DOSTĘPNE NA ZAMÓWIENIE CZYTELNIKA

W RAMACH USŁUGI WYPOŻYCZEŃ MIĘDZYBIBLIOTECZNYCH 

Wydawnictwa zwarte (książki) 

ANDRZEJEWSKA Anna : (Nie)bezpieczny komputer : od euforii do uzależnień. – Warszawa : 
Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2008

BIAŁOSKÓRSKI Robert : Cyberzagrożenia w środowisku bezpieczeństwa XXI wieku : zarys 
problematyki. – Warszawa :  Wyższa Szkoła Cła i Logistyki Wydawnictwo, 2011

Cyberświat – możliwości i zagrożenia / redakcja naukowa Józef Bednarek, Anna Andrzejewska. –  
Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak, 2009

LENARDON John : Zagrożenia w Internecie : chroń swoje dziecko : niezbędny poradnik dla 
odpowiedzialnych rodziców. – Gliwice : Wydawnictwo Helion, copyright 2007

Zagrożenia cyberprzestrzeni : kompleksowy program dla pracowników służb społecznych / 
[redakcja Joanna Lizut ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie]. – Warszawa :
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka, 2014 

ZWOLIŃSKI Andrzej : Sekty w Internecie. – Kraków : Wydawnictwo Salwator, copyright 2009 
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Artykuły z prac zbiorowych / rozdziały 

ANDRZEJEWSKA Anna : Cyberprzestrzeń źródłem nowych zagrożeń // W: Uczeń bezpieczny w 
cyberprzestrzeni / redakcja naukowa Danuta Szeligiewicz-Urban. – Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza 
"Humanitas" : Wyższa Szkoła Humanitas, 2012. – S. 67-82

BEDNAREK Józef : Pedagogiczne aspekty bezpieczeństwa i zagrożeń cyberprzestrzeni // W: Zagrożenia i
problemy współczesnej rodziny / redakcja naukowa Sylwester Bębas. – Radom : Wyższa Szkoła 
Handlowa, 2011. – S. 13-36

BĘBAS Sylwester : Zagrożenia dla dzieci i młodzieży w świecie wirtualnym // W: Edukacja i człowiek w
czasach technologii : szanse, nadzieje i zagrożenia / pod redakcją Wojciecha Ratajka. – Wrocław : 
Centrum Inicjatyw Edukacyjnych i Wydawnictwo Via Ferrata ; Europejskie Stowarzyszenie Dialogu 
Edukacyjnego, 2018. – (Biblioteka Nowych Horyzontów Edukacji ; t. 15). – S. 35-45

BORZUCKA-SITKIEWICZ Katarzyna : Zagrożenia związane z korzystaniem z Internetu  [rozdział 2] // W: 
Ekshibicjonizm społeczny w Internecie : motywy i potencjalne zagrożenia dla zdrowia i 
bezpieczeństwa młodzieży / Katarzyna Borzucka-Sitkiewicz, Karina Leksy. – Katowice : Wydawnictwo 
Uniwersytetu Ślaskiego, 2017. – (Prace Naukowe Uniwersytetu Ślaskiego w Katowicach ; nr 3667). – S. 
51-70

Rozdział 2 zawiera podrozdziały:
2.1. Uzależnienie od Internetu – s. 51
2.2. Cyberbullying  - s. 53
2.3. Grooming — pedofilia w Internecie – s. 57
2.4. Seksting i cyberpornografia  - s. 59
2.5. Budowanie sieciowej tożsamości a wirtualne znajomości  s. 63

BORZUCKA-SITKIEWICZ Katarzyna, LEKSY Karina :  Korzystanie z Internetu przez młodzież gimnazjalną 
w kontekście zagrożeń z nim związanych — weryfikacja hipotez   [rozdział 6] // W: Ekshibicjonizm 
społeczny w Internecie Motywy i potencjalne zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa 
młodzieży / Katarzyna Borzucka-Sitkiewicz, Karina Leksy. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu 
Ślaskiego, 2017. – (Prace Naukowe Uniwersytetu Ślaskiego w Katowicach ; nr 3667). – S. 155-164

JAKIMIUK Beata : Kompetencje nauczycieli wobec zagrożeń wirtualnego świata // W: Wychowanie a 
cywilizacja uzależnień i agresji / redakcja naukowa Alina Rynio, Katarzyna Stępień. – Lublin : 
Fundacja "Servire Veritati" Instytut Edukacji Narodowej : Wydawnictwo KUL, 2014. – S. 297-330 

KANIA Sławomir : Uczeń scyfryzowany : zagrożenia i ich profilaktyka pedagogiczna // W: Edukacja i/a 
mózg mózg a/i edukacja / redakcja naukowa Mirosław Kowalski, Irena Koszyk, Sławomir Śliwa. –
Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2016. – S. 61-77

Seksualność w sieci. Przemoc i agresja w sieci. Samotność i samobójstwo w sieci. Odżywianie a internet – 
cyberwspólnota Pro-ana. Mózg a sieć – konsekwencje dla ośrodkowego układu nerwowego, zaburzenia 
neurologiczne, uzależnienie fizjologiczne, padaczka ekranowa, cyfrowa demencja, technowypalenie mózgu. 
Przeciwdziałanie – rzecz o profilaktyce pedagogicznej, wskazówki odwołujące się do zmiennych 
warunkujących zdrowe funkcjonowanie psychospołeczne dziecka wobec cyfrowych technologii.

KASPRZYCKI Antoni : Dziecko w obliczu patologii świata wirtualnego // W: Patologie w cyberświecie / 
redakcja naukowa Sylwester Bębas, Jerzy Plis, Józef Bednarek. – Radom : Wyższa Szkoła Handlowa, 
2012. – S. 375-390

KOPSZTEJN Maria : Wpływ Internetu i gier komputerowych na występowanie zachowań patologicznych 
wśród dzieci i młodzieży // W: Uczeń bezpieczny w cyberprzestrzeni / redakcja naukowa Danuta 
Szeligiewicz-Urban. – Sosnowiec : "Humanitas", 2012. – S. 163-174 

KOWALCZYK Małgorzata : Dziecko w wieku przedszkolnym a zagrożenia ze świata mediów // W: W 
trosce o rozwój i wczesną edukację dziecka / redakcja naukowa Sabina Guz, Małgorzata Centner-
Guz, Iwona Zwierzchowska. – Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2015. – S. 263-278

Media jako forma komunikacji. Dzieciństwo zwane medialnym. Dziecko jako widz. Dziecko jako odbiorca 
reklamy. Dziecko jako odbiorca scen przemocy. Dziecko jako ofiara internetu.

KOWOLIK Piotr : Cyberprzestrzeń i jej ujemny wpływ na dziecko w młodszym wieku szkolnym // W: 
Uczeń bezpieczny w cyberprzestrzeni / redakcja naukowa Danuta Szeligiewicz-Urban. – Sosnowiec : 
"Humanitas", 2012. – S. 175-179 
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ŁACIAK Beata : Wirtualne dzieciństwo // W: Wymiary dzieciństwa : problemy dziecka i dzieciństwa 
w zmieniającym się społeczeństwie / pod redakcją  naukową Jadwigi Binczyckiej i Barbary 
Smolińskiej-Theiss. – Kraków : Oficyna Wydawnicza : Impuls”, 2005. – S. 169-180

PISARSKA Barbara : Jak kochać dziecko w czasach szaleństwa mediów elektronicznych // W: Idee 
Korczakowskie w perspektywie współczesnych nauk o wychowaniu i aktualnych wyzwań 
społecznych : praca zbiorowa / pod red. nauk. Łucji Kabzińskiej i Anny Prusik. –Olsztyn : Wyższa 
Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP, 2014. –S. 175-190

Aktualność zaleceń wychowawczych Janusza Korczaka także wobec współczesnych problemów wynikających z
nadużywania mediów elektronicznych. M.in.: Skala emisji fal elektromagnetycznych na świecie i w Polsce oraz
zagrożenia dla zdrowia fizycznego i psychicznego wynikające ze wzrostu pola elektromagnetycznego. Skala 
użytkowania internetu przez dzieci i młodzież w Polsce i Europie. Przejawy i skutki uzależnienia od internetu. 
Jak przeciwdziałać infoholizmowi – co mogą robić rodzice i wychowawcy.

PODLEŚNY Rafał : Zagrożenia związane z korzystaniem z internetu przez młodzież  // W: Młode 
pokolenie w świecie wielowymiarowego ryzyka / redakcja Roman Bogusław Sieroń, Marzena 
Banaczyk, Paweł Witek, Rafał Podleśny. – Stalowa Wola : Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o 
Społeczeństwie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2015. – S. 253-269

Przegląd internetowych niebezpieczeństw w świetle literatury. M.in.: zagrożenia związane z handlem 
elektronicznym, cyberterroryzmem, piractwem komputerowym, zaburzenia zdrowia fizycznego i psychicznego,
moralności, dydaktyczne, społeczne, zaburzenia funkcji poznawczych, dysfunkcje neurologiczne, uzależnienia,
trudności w odróżnianiu rzeczywistości wirtualnej od realnej, erotomania internetowa. Porady dla rodziców.

POLESZAK Dariusz : Internet jako narzędzie konstruujące percepcję rzeczywistości społecznej wśród 
współczesnych adolescentów // W: Pobrzeżne problemy współczesnej pedagogiki / redakcja tomu 
Józef Górniewicz, Aldona Małyska. – Olsztyn : Centrum Badań Społecznych UWM : Katedra Unesco UWM :
Katedra Teorii Wychowania UWM, 2015. – S. 95-107

Gry komputerowe – siła wpływania na gracza poprzez ich interakcyjny charakter. E-hazard i jego istotny 
element – anonimowość. Portale społecznościowe – ułuda posiadania wielu przyjaciół i znajomych.

RONATOWICZ Wojciech : Cyberpodwórko : profilaktyka ryzykownych zachowań seksualnych dzieci, 
młodzieży i młodych dorosłych w wirtualnym świecie // W: Cyberprzestrzeń – człowiek – edukacja. 
T. 2, Dylematy społeczności cyfrowej / pod redakcją Józefa Bednarkai Anny Andrzejewskiej. – 
Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2015. – S. 243-261

Grooming, sexting, web-cam sexting, cyberbullying, stalking – zjawiska, ich skala i profilaktyka.

RYNKOWSKA Dorota : Przestrzeń wirtualna jako obszar zagrożeń dla młodzieży // W: Młode pokolenie 
w świecie wielowymiarowego ryzyka / redakcja  Roman Bogusław Sieroń [i inni]. – Stalowa Wola : 
Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła 
II, 2015. – S. 101-116 

SARZAŁA Dariusz : Cyberprzestrzeń jako źródło zagrożeń procesu socjalizacji i wychowania // W: 
Pedagogika społeczna wobec problemów współczesnej młodzieży : polska pedagogika 
społeczna na początku XXI wieku / redakcja naukowa Bożena Chrostowska, Ewa Kantowicz, Cezary 
Kurkowski. – Toruń : "Akapit", 2010. – S. 212-225

SCHABOWSKA Grażyna : Cyberprzestrzeń zagrożeniem dla fizycznego i psychicznego zdrowia młodych 
ludzi // W: Uczeń bezpieczny w cyberprzestrzeni / redakcja naukowa Danuta Szeligiewicz-Urban. – 
Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza "Humanitas" : Wyższa Szkoła Humanitas, 2012. – S. 189-194

SMETANOVÁ Dorota : Wyjątkowość komunikacji : zagrożenia w cyberprzestrzeni // W: Miejsce innego 
we współczesnych naukach o wychowaniu. [T. 6], Inny w przestrzeni społecznej / pod redakcją 
Beaty Jachimczak, Katarzyny Pawelczak, Anety Wojciechowskiej. – Poznań : Uniwersytet im. Adama 
Mickiewicza, 2014. – S. 67-79

Cyberprzestrzeń i jej specyfikacje: Formy komunikacji ryzykownej w cyberprzestrzeni. Dyskursy o sieci 
społecznej. Sieci społeczne jako ryzyko uzależnienia. Pozytywne i negatywne aspekty komunikacji przez 
Facebooka: pisanie pamiętnika, społeczne nasycenia, realizacja w życiu towarzyskim, samorealizacja, 
prezentacja siebie, uzależnienie, śmierć społeczna, szykanowanie, niekorzystny wpływ na wydajność w pracy, 
wzywanie pomocy.

SOLARZ Andrzej : Zagrożenia w cyberprzestrzeni // W: Patologie : praktyczne aspekty zapobiegania
i zwalczania patologii społecznych / redakcja Jarosław Bubiło, Tadeusz Guz, Dorota Krukowska-
Bubiło. – Lublin : Wydawnictwo KUL, 2012.  – S. 39-46 
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STANIUK-RABENDA Iga : Facebook – wirtualne więzienie dla młodych // W: Fenomen Facebooka : 
społeczne konteksty edukacji / pod redakcją Grażyny Penkowskiej. – Gdańsk : Wydawnictwo 
Naukowe Katedra, 2014. – S. 113-141

Cyberprzemoc. Brak anonimowości. Problem ze znalezieniem pracy. (Child) Grooming. Zmiana tożsamości. 
Jak największa liczba znajomych. Czy faktycznie to, co „jest i zawsze miało być darmowe”, jest takie w 
rzeczywistości? (Bez)karne żarty. Gry komputerowe. Negatywny wpływ portali społecznościowych na rozwój 
dzieci i młodzieży.

SZELIGOWICZ-URBAN Danuta : Nauczyciel, wychowawca i uczeń w obliczu zagrożeń cyberprzestrzeni // 
W: Uczeń bezpieczny w cyberprzestrzeni / redakcja naukowa Danuta Szeligiewicz-Urban. – 
Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza "Humanitas" : Wyższa Szkoła Humanitas, 2012. – S. 27-44

SZEWCZYK-KOWALEWSKA Irena : Społeczne konsekwencje cyberprzemocy i deficytów emocjonalnych 
współczesnych i przyszłych pokoleń uczniów // W: Aspekty wychowania i kształcenia we 
współczesnej szkole / redakcja naukowa Aleksandra Kamińska i Piotr Oleśniewicz. – Sosnowiec : 
"Humanitas", 2016. – S. 209-222 

Uzależnienie od telefonu komórkowego, nadmierne korzystanie z komunikatorów internetowych i 
elektronicznych gadżetów przez nastolatków jako źródło deficytów emocjonalnych i braku umiejętności społecznych 
niezbędnych do funkcjonowania w grupie, wycofywanie się z relacji w "realu" i odrzucenie rówieśnicze. Uzależnienie od
internetu (siecioholizm, infoholizm) jako specyficzna forma zaburzenia psychicznego. Typy uzależnienia od internetu: 
uzależnienie od gier komputerowych, erotomania komputerowa, uzależnienie od informacji,od kontaktów społecznych 
w sieci, cyberchondria, samookaleczanie i samobójstwa w sieci. Cyberprzemoc, seksting, cyberstalking, cyberbulling i 
jego formy. Elektroniczna przemoc rówieśnicza wśród polskich uczniów.

WRONA Anna : Zagrożenia ucznia w cyberprzestrzeni  // W: Dziecko w koncepcjach pedagogicznych 
Marii Grzegorzewskiej i Janusza Korczaka / pod redakcją Józefy Bałachowicz. – Warszawa : 
Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2012. – S. 289-295 

NOWAKOWSKI Tomasz : Internet – tolerancyjny świat nietolerancyjnych zachowań // W: Prace 
Naukowe Centrum Badań Społecznych UWM / pod reda kcjąJózefa Górniewicza. - Olsztyn : Centrum 
Badań Społecznych, cop. 2011. – S. 35-44 

ZIELIŃSKI Jerzy : Zagrożenia wychowawcze w cyberprzestrzeni // W: Uczeń bezpieczny w 
cyberprzestrzeni / redakcja naukowa Danuta Szeligiewicz-Urban. – Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza 
"Humanitas" : Wyższa Szkoła Humanitas, 2012. – S. 11-26

Artykuły z czasopism

BEDNAREK Józef, ANDRZEJEWSKA Anna : Środowisko lokalne wobec zagrożeń dzieci i młodzieży w 
cyberprzestrzeni : zagrożenia moralne i społeczno-wychowawcze. Cz. III // Prawa Dziecka. – 2014, nr 
4, s. 6-8 
 
BĘBAS Sylwester : Zagrożenia dla dzieci i młodzieży w cyberprzestrzeni // Hejnał Oświatowy. – 2017, 
nr 11, s. 12-17 

CHILMON Eryk : Cyfrowe życie nastolatków w świetle badań NASK // TIK w Edukacji. – 2017, nr 4, s. 
56-58

O wynikach raportu z badań Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej pt. „Nastolatki 3.0”. Analizowano 
nich m.in. czas i sposób wykorzystania internetu, podejmowanie zachowań ryzykownych w sieci, spotykane 
zjawiska niepokojące lub groźne, a także edukacyjne używanie internetu podczas lekcji.

KAŁUBA-KORCZAK Anna : Dziecko w internecie - zagrożenia  // Wychowanie w Przedszkolu. – 2017, 
nr 5, s. 14-17

KATA Joanna : Zagrożenia młodzieży gimnazjalnej w świecie internetu // Problemy Opiekuńczo-
Wychowawcze. – 2017, nr 2, s. 42-52

KAŁUBA-KORCZAK Anna : Dziecko w Internecie : zagrożenia // Wychowanie w Przedszkolu. – 2017, 
nr 5, s. 4-7

KUBALA-KULPIŃSKA Aleksandra : Clickjacking : wirtualne porwanie lub atak na prywatność/// Głos 
Pedagogiczny. – 2015, nr 4, s. 41-43
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KUBALA-KULPIŃSKA Aleksandra : Profilaktyka zagrożeń w cyberprzestrzeni wśród najmłodszych // 
Życie Szkoły. – 2017, nr 2, s. 29-32 

Zadania szkoły w zakresie profilaktyki w sieci. Propozycje działań w sześciu obszarach: diagnoza, działania 
informacyjno-edukacyjne, edukacja medialna, działania praktyczne, współpraca, interwencja. Ankieta dla 
uczniów. Wykaz stron internetowych zawierających liczne pomoce dydaktyczne, także multimedialne, 
scenariusze zajęć, materiały informacyjne o przedsięwzięciach różnych organizacji i stowarzyszeń oraz inne 
materiały przydatne nauczycielom w pracy z dziećmi i rodzicami.

KUBALA-KULPIŃSKA Aleksandra :  W sieci nienawiści czyli o zachowaniach antyspołecznych w 
Internecie // Głos Pedagogiczny. – 2015, nr 71, s. 57-60

KWAŚNIK Anna : Wybrane zagrożenia internetowe - jak reagować i zapobiegać? // Hejnał Oświatowy. 
– 2019, nr 4, s. 22-24

PADŁO Katarzyna : Cyber-zagrożenia  // Wychowawca. – 2016, nr 2, s. 18-19

PĄCZKOWSKI Tomasz : W sieci się zaczyna... : cyberprzestępczość - cyberzagrożenia // Częstochowski 
Biuletyn Oświatowy. - 2015, nr 3, s. 70-79

PLICHTA Piotr : Młodzież z niepełnosprawnością intelektualną jako użytkownicy nowych mediów - próba 
wstępnej konceptualizacji zjawiska // Studia Edukacyjne. – Nr 20 (2012), s. 105-117

SIMLAT Piotr : Wirtualny lincz : pomiędzy trollowaniem a kontrolowaniem sieci // Nowe Horyzonty 
Edukacji. – 2013, nr 2, s. 62-63

TADEUSIEWICZ, Ryszard : Zagrożenia w cyberprzestrzeni // Nauka. – 2010, nr 4, s. 31-42 

TOBERA-TUNSTALL Bożena  : Zagrożenia dzieci i młodzieży w wirtualnym świecie w świetle raportu Tanji 
Byron z Wielkiej Brytanii // Gazeta Szkolna. – 2009, nr 34, s. 7-8

USZYŃSKA-JARMOC Janina, NARUSZEWICZ Adam  : Dziecięce rozumienie cyberprzestrzeni i zagrożeń z 
nią związanych // Problemy Wczesnej Edukacji. – 2018 , nr 2 , s. 48-59 

WÓJCIK Jerzy Wojciech : Przeciwdziałanie zagrożeniom w cyberprzestrzeni //  Zeszyty Naukowe / 
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