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BEZPIECZEŃSTWO SPOŁECZNE (SOCJALNE)
Zestawienie bibliograficzne w wyborze
„To państwowa gwarancja zaspokojenia potrzeb społecznych ludzi spowodowanych ryzykiem
socjalnym, np. bezrobociem, niepełnosprawnością, biedą, zdarzeniami losowymi. Realizacja celów
bezpieczeństwa socjalnego jest możliwa dzięki różnorodnym narzędziom socjalnym, prawnym i
instytucjonalnym – np. poprzez ubezpieczenia społeczne, ochronę zdrowia, system pomocy społecznej,
rehabilitację inwalidów itp.
Bezpieczeństwo socjalne rozpatrywane jest w aspektach:
- materialnym, czyli zapewnienie obywatelom niezbędnych do życia środków, poprzez danie mu pracy lub
świadczenia socjalnego, zapewnienia mu ochrony zdrowia, edukacji itp.
- społecznym, czyli zapewnienie ładu społecznego poprzez spójny system praw na wypadek trudnej sytuacji
życiowej obywateli oraz w razie zagrożenia ich życia”
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bezpiecze%C5%84stwo_socjalne
Wydawnictwa zwarte:
BEZPIECZEŃSTWO lokalne : społeczny kontekst prewencji kryminalnej / red. Janina Czapska, Jan
Widacki ; Instytut Spraw Publicznych. - Warszawa : Instytut Spraw Publicznych, 2000
Sygn.: 90718
BEZPIECZEŃSTWO społeczne : pojęcia, uwarunkowania, wyzwania / red. nauk. Aleksandra Skrabacz,
Stanisław Sulowski. - Warszawa : "Elipsa", 2012
Sygn.: 106428
Bezpieczeństwo społeczne w systemie bezpieczeństwa narodowego / pod red. Anny Dębskiej. –
Piotrków Trybunalski : Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie. Filia Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2016
Sygn.: 107625
BEZPIECZEŃSTWO w środowisku lokalnym / red. nauk. Włodzimierz Fehler. - Warszawa : [b. w.], 2009
Zawiera : Problemy bezpieczeństwa lokalnego, Doświadczanie bezpieczeństwa w wymiarze lokalnym, Lokalny wymiar
wewnętrznego bezpieczeństwa państwa, Procesy migracyjne jako źródło szans i zagrożeń dla społeczności lokalnych,
Kwestia bezpieczeństwa a sprawa ryzyka, Systemy informacji państwowej i ich znaczenie w lokalnych działaniach
na rzecz bezpieczeństwa, Bezpieczeństwo lokalne w ujęciu aksjologicznym, Instytucje i działania w sferze bezpieczeństwa
lokalnego, Bezpieczeństwo publiczne a strategie polityki społecznej - przypadek województwa śląskiego, Rodzina a
bezpieczeństwo, Dylematy i mity bezpieczeństwa lokalnego, Służebna rola Straży Miejskiej, Bezpieczeństwo lokalne w
kontekście przygotowań obronnych państwa, Zarządzanie kryzysowe na poziomie lokalnym, Europejska Sieć Prewencji
Kryminalnej a bezpieczeństwo społeczności lokalnych

Sygn.: 98331, 102880
Sygn.: 29809 Filia Opoczno

BEZPIECZEŃSTWO w warunkach zmian społecznych, cywilizacyjnych i kulturowych / red. nauk.
Sylwester Bębas, Paweł Kowalski. - Piotrków Trybunalski : Wyższa Szkoła Handlowa, 2014. – S. : 17-62 :
Zagrożenia cywilizacyjne związane z patologiami społecznymi (bezdomność, przemoc, zachowania dewiacyjne,
dewiacje, nieprzystosowanie społeczne, samobójstwa, patologia rodzinna krzywdzenie dzieci. – S. : 175-362 :
Wpływ rozwoju społecznego i cywilizacyjnego na system bezpieczeństwa. – S. 317-328 : Bezpieczeństwo w
streetworkingu. Założenia i postulaty. - S. : 463-513 : Bezpieczeństwo osobiste i bezpieczeństwo pracy w
placówkach resocjalizacyjnych dla nieletnich i dorosłych
Sygn.: 104408
CZAPUTOWICZ Jacek : Bezpieczeństwo międzynarodowe : współczesne koncepcje. - Warszawa :
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. - (Stosunki Międzynarodowe - Wydawnictwo Naukowe PWN). – S. 87-90 :
Bezpieczeństwo społeczne
Sygn.: 102502, 102854 W
Sygn.: 31615 Filia Bełchatów
Sygn.: 35769 Filia Radomsko
Sygn.: 42238 Filia Tomaszów
CZEGO obawiają się ludzie? : współczesne zagrożenia społeczne. Diagnoza i przeciwdziałanie / red.
nauk. Maria Libiszowska-Żółtkowska . - Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego , 2007
Główne tytuły rozdziałów: Filozofia i istota sensu zła, cierpienia i lęku. Lęki i obawy wieku dorastania. Przyczyny życiowych
niepowodzeń. Kryzys rodziny i rodzicielstwa. Dysfunkcjonalna szkoła. Zagrażające media. Kościół i sekty — kreowanie i
oswajanie lęków. Przeciwdziałanie i zapobieganie porażkom wychowawczym.

Sygn.: 95720 W

CZEKAJ Krzysztof, ZAWARTKA-CZEKAJ Monika : Bezpieczeństwo publiczne a strategie polityki społecznej –
przypadek województwa śląskiego // W: Bezpieczeństwo w środowisku lokalnym / red. nauk. Włodzimierz
Fehler. - Warszawa : [b. w.], 2009. – S. 92-111
Sygn.: 98331, 102880
Sygn.: 29809 Filia Opoczno
DOBROWOLSKA-POLAK Joanna : Polityka migracyjna a bezpieczeństwo społeczne Polski // W : Kluczowe
determinanty bezpieczeństwa Polski na początku XXI wieku / red. Sebastian Wojciechowski, Artur
Wejkszner. - Warszawa : "Difin", 2013. – S. 299-316
Sygn.: 102831 W
GIERSZEWSKI Janusz : Bezpieczeństwo społeczne : studium z zakresu teorii bezpieczeństwa
narodowego. - Warszawa : "Difin", 2013
Sygn.: 102500, 102830 W
Sygn.: 32118 Filia Bełchatów
Sygn.: 31299 Filia Opoczno
Sygn.: 43379 Filia Tomaszów
GIERSZEWSKI Janusz : Organizacja systemu bezpieczeństwa społecznego. - Warszawa : "Difin", 2013
Sygn.: 103030, 102499
Sygn.: 31300 Filia Opoczno
Sygn.: 42560 Filia Tomaszów
GOCALSKI Włodzimierz : Procesy migracyjne jako źródło szans i zagrożeń dla społeczności lokalnych // W:
Bezpieczeństwo w środowisku lokalnym / red. nauk. Włodzimierz Fehler. - Warszawa : [b. w.], 2009. – S.
31-46
Sygn.: 98331, 102880
Sygn.: 29809 Filia Opoczno
GUMIENIAK Agata : Bezpieczeństwo w wymiarze lokalnym : wybrane obszary / red. Marek Leszczyński ;
Agata Gumieniak, Lidia Owczarek, Ryszard Mochocki. - Warszawa : "Difin", 2013. - (Zarządzanie
Bezpieczeństwem). – S. 135-184 : Policja a bezpieczeństwo społeczności lokalnych
Sygn.: 104130 W
Sygn.: 32583 Filia Bełchatów
HOŁYST Brunon : Bezpieczeństwo jednostki, społeczeństwa i gatunku ludzkiego. T. 1, Bezpieczeństwo
: ogólne problemy badawcze. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014. – S. 15-33 :
Bezpieczeństwo jako warunek przetrwania gatunku ; S. 34-52 : Bezpieczeństwo jako potrzeba : S. 53-70 :
Bezpieczeństwo jako wartość ; S. S. 71-89 : Bezpieczeństwo jako stan świadomości ; S. 90-110 :
Bezpieczeństwo jako prawo człowieka ; S. 111-126 : Biologiczno-medyczny wymiar bezpieczeństwa ; S.
139-155 : Antropologiczno-kulturowe aspekty bezpieczeństwa ; S. 156-165 : Bezpieczeństwo człowieka w
świetle etyki ; S. 166-186 : Bezpieczeństwo w ujęciu psychologii ; S. 187-203 : Socjologiczne aspekty
bezpieczeństwa ; S. 204-222 : Bezpieczeństwo w świetle analiz nauk prawnych ; S. 223-239 : Bezpieczeństwo
w perspektywie badań politologicznych ; S. 240-257 : Bezpieczeństwo z punktu widzenia prakseologii ; S.
277-303 : Bezpieczeństwo człowieka w kontekście rozwoju cywilizacji technicznej i komunikacji
Sygn.: 103972 W
Sygn.: 32541 W Filia Bełchatów
Sygn.: 31298 Filia Opoczno
Sygn.: 36544 Filia Radomsko
HOŁYST Brunon : Bezpieczeństwo jednostki, społeczeństwa i gatunku ludzkiego. T. 3, Bezpieczeństwo
społeczeństwa. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2015
Zawiera : Ogólne idee bezpieczeństwa (Rozwojowe czynniki zagrożenia poczucia bezpieczeństwa, Norma sprawiedliwości jako
gwarancja człowieka w społeczeństwie, Humanitaryzm społeczny i norma opiekuńczości jako determinanty bezpieczeństwa
człowieka, Bezpieczeństwo obywateli w systemie liberalnej demokracji, Autorytet jako wyznacznik bezpieczeństwa organizacji
życia społecznego, Przywództwo i kierowanie zespołami ludzkimi w kontekście problematyki bezpieczeństwa, Kultura osobista
jako wyznacznik poczucia bezpieczeństwa jednostki w kontaktach personalnych, Bezpieczeństwo człowieka w perspektywie
zmiany wartości moralnych i wzorców płciowych we współczesnym świecie, Bezpieczeństwo człowieka w przestrzeni,
publicznej wielkich miast) ; Środowiskowe determinanty bezpieczeństwa (Rodzina jako źródło deprywacji poczucia
bezpieczeństwa, Szkoła jako źródło deprywacji potrzeby bezpieczeństwa, Praca jako źródło deprywacji potrzeby
bezpieczeństwa, Poczucie bezpieczeństwa pracowników z perspektywy zarządzania i organizacji pracy, Poczucie
bezpieczeństwa jednostki i społeczeństwa z perspektywy etyki pracy, Bezpieczeństwo petentów w relacjach z urzędnikami,
Zagrożenie bezpieczeństwa wskutek złych praktyk w sferach biznesu i administracji, Bezpieczeństwo człowieka w środowisku
lokalnym

Sygn.: 105397 W
Sygn.: 32882 W Filia Bełchatów
Sygn.: 31714 Filia Opoczno

HOŁYST Brunon : Bezpieczeństwo jednostki, społeczeństwa i gatunku ludzkiego. T. 4, Bezpieczeństwo
gatunku ludzkiego. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016
Zawiera : S. 271-540 : Problemy społeczne (Terroryzm we współczesnym świecie, Konflikty na tle nierówności
ekonomicznych, Życie w wielkich aglomeracjach, Zagrożenie bezpieczeństwa człowieka w wyniku działań wojennych, Konflikty
społeczne na tle kulturowym wywołane przez globalizację, Postawy rywalizacji w świecie społecznym, Przemiany
demograficzne, Migracje, Wykluczenie i alienacja, Postawy fundamentalistyczne uwarunkowane względami ideologicznymi i
religijnymi, Konsumpcjonizm i pragmatyzacja świadomości człowieka, zagrożenia rozporoszone – wypadki w życiu
codziennym, Zagrożenia bezpieczeństwa spowodowane katastrofami inżynieryjnymi i technologicznymi, Nieprawidłowe
odżywianie się)

Sygn.: 107150 W

HOŁYST Brunon : Bezpieczeństwo jednostki, społeczeństwa i gatunku ludzkiego. T. 3, Bezpieczeństwo
społeczeństwa. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2015. – S. 565-575 : Akty wandalizmu i
cyberwandalizmu jako zagrożenia dla poczucia bezpieczeństwa obywateli ; S. 586-608 : Cyberstalking jako
forma cyberprzemocy
Sygn.: 105397 W
Sygn.: 32882 W Filia Bełchatów
Sygn.: 31714 Filia Opoczno
HOŁYST Brunon : Bezpieczeństwo jednostki, społeczeństwa i gatunku ludzkiego. T. 4, Bezpieczeństwo
gatunku ludzkiego. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016
Zawiera : S. 271-540 : Problemy społeczne (Terroryzm we współczesnym świecie, Konflikty na tle nierówności
ekonomicznych, Życie w wielkich aglomeracjach, Zagrożenie bezpieczeństwa człowieka w wyniku działań wojennych, Konflikty
społeczne na tle kulturowym wywołane przez globalizację, Postawy rywalizacji w świecie społecznym, Przemiany
demograficzne, Migracje, Wykluczenie i alienacja, Postawy fundamentalistyczne uwarunkowane względami ideologicznymi i
religijnymi, Konsumpcjonizm i pragmatyzacja świadomości człowieka, zagrożenia rozporoszone – wypadki w życiu
codziennym, Zagrożenia bezpieczeństwa spowodowane katastrofami inżynieryjnymi i technologicznymi, Nieprawidłowe
odżywianie się ; S. 540-622 : Zaburzenia psychiczne (Współczesna cywilizacja jako źródło zagrożeń dla zdrowia
psychicznego, Chroniczne zmęczenie, Zakłócenia naturalnych rytmów biologicznych, Utrata tożsamości w ponowoczesnym
świecie

Sygn.: 107150 W

HOŁYST Brunon : Socjologia kryminalistyczna. T. 2. - Warszawa : "LexisNexis", 2007. – S. 176-185 :
Rządowy program ograniczania przestępczości i innych aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”
Sygn.: 96642 W
Sygn.: 29548 Filia Opoczno
HOŁYST Brunon : Zagrożenia ładu społecznego. T. 2. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014
Zawiera : Wprowadzenie do problematyki ładu społecznego i jego zagrożeń, Ogólna metodologia badań zjawisk patologii
społecznej, Zjawiska patologii społecznej w perspektywie badań nad rozwojem cywilizacji, Moralne i etyczne aspekty patologii
społecznej, Prawne aspekty zjawiska patologii społecznej, Społeczno-ekonomiczny kontekst analizy zjawisk patologii
społecznej we współczesnym świecie, Podejście psychologiczne w badaniach nad zjawiskami patologii społecznej, Podejście
biologiczne w badaniach nad zjawiskami patologii społecznej, Podejście mikrospołeczne w badaniach nad zjawiskami patologii
społecznej w obrębie rodziny, Perspektywa badań nad zjawiskami patologii społecznej w organizacjach i środowisku pracy,
Podejście mikrospołeczne w badaniach nad zjawiskami patologii społecznej w społeczności i zbiorowości lokalnej, Zjawiska
patologii społecznej w świetle analiz politologicznych, Zjawiska patologii społecznej w następstwie konfliktów zbrojnych,
Perspektywa medioznawcza w badaniach nad zjawiskami patologii społecznej, Problematyka patologii społecznej z
perspektywy badań nad młodzieżą, Badania nad zjawiskami patologii społecznej w obrębie zorganizowanych instytucji
socjalizacyjnych

Sygn.: 103973 W
Sygn.: 36493 Filia Radomsko
Sygn.: 42814 Filia Tomaszów

JAGUSIAK Bogusław : Bezpieczeństwo socjalne współczesnego państwa. - Warszawa : "Difin", 2015
Sygn.: 105370
JAGUSIAK Bogusław : Problemy i zagrożenia bezpieczeństwa socjalnego współczesnego państwa // W:
Bezpieczeństwo narodowe Polski : zagrożenia i determinanty zmian / redakcja naukowa Anna
Chabasińska, Zbigniew Czachór. – Warszawa : "Difin", 2016. – S. 289-306
Sygn.: 107679
KORZENIOWSKI Leszek F. : Podstawy nauk o bezpieczeństwie : zarządzanie bezpieczeństwem. Warszawa : "Difin", 2012. – S. 99-142 : Bezpieczeństwo jako dobro społeczne
Sygn.: 101050, 101086
KUBACKA-JASIECKA Dorota : Interwencja kryzysowa : pomoc w kryzysach psychologicznych. Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, cop. 2010. - (Psychologia Wobec Współczesności :
pomoc psychologiczna). – S. 505-578 : Interwencja kryzysowa w kontekście społecznym
Sygn.: 99032 W
Sygn.: 35355 Filia Radomsko

LESZCZYŃSKI Marek : Bezpieczeństwo społeczne a bezpieczeństwo państwa. – Kielce : Wydaw.
Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, 2009
Sygn.: 104244
LESZCZYŃSKI Marek : Bezpieczeństwo społeczne Polaków wobec wyzwań XXI. - Warszawa : "Difin",
2011
Sygn.: 100398, 102816
LISIECKI Marek : Metody i techniki zarządzania bezpieczeństwem społecznym // W : Zarządzanie
bezpieczeństwem : metody i techniki / red. nauk. Konrad Raczkowski, Łukasz Sułkowski. - Warszawa :
"Difin", 2014. – S. 165-210
Sygn.: 104552
MACHOWSKI, ANDRZEJ : Zagrożenia bioterroryzmem : dydaktyczno-prewencyjne aspekty zarządzania
bezpieczeństwem społecznym / Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna imienia Kardynała Augusta
Hlonda w Mysłowicach. - Mysłowice : Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna imienia Kardynała Augusta
Hlonda, 2008
Sygn.: 42765 Filia Tomaszów
MESJASZ Czesław : Metody zarządzania złożonymi zagrożeniami geopolitycznymi we współczesnym świecie //W
: Zarządzanie bezpieczeństwem : metody i techniki / red. nauk. Konrad Raczkowski, Łukasz Sułkowski. Warszawa : "Difin", 2014. – S. 121-164
Sygn.: 104552
MIGAŁA Paweł : Przemoc domowa jako przejaw zachowań patologicznych współczesnej rodziny w przestrzeni
miejskiej // W: Bezpieczeństwo publiczne w przestrzeni miejskiej / red. nauk. Włodzimierz Fehler. Warszawa ; Biała Podlaska : "Arte", 2010. – S. 281-294
Sygn.: 98741
Sygn.: Filia Opoczno 29812
NOWAK Eugeniusz, NOWAK Maciej : Zarys teorii bezpieczeństwa narodowego, - Warszawa : "Difin", 2011.
- (Zarządzanie Bezpieczeństwem) . – S. 110-124 : Bezpieczeństwo społeczne państwa
Sygn.: 102829
OKREGLICKA-MAZUR Monika : Przestępczość nieletnich jako problem współczesnego świata // W:
Bezpieczeństwo publiczne w przestrzeni miejskiej / red. nauk. Włodzimierz Fehler. - Warszawa ; Biała
Podlaska : "Arte", 2010. – S. 295-312
Sygn.: 98741
Sygn.: Filia Opoczno 29812
PIECZYWOK Andrzej : Edukacja dla bezpieczeństwa wobec zagrożeń i wyzwań współczesności. Warszawa : Akademia Obrony Narodowej, 2012. – S. 319-348 : Przeciwdziałanie zagrożeniom i kształtowanie
Sygn.: 104361
PIETRZYK Katarzyna, PŁACZEK Janusz : Próba identyfikacji sytuacji kryzysowych w obszarze
społeczno-ekonomicznym na poziomie globalnym, państwa i w przedsiębiorstwie jako istotny element
zarządzania ryzykiem // W: Ryzyko w zarządzaniu kryzysowym / red. Piotr Sienkiewicz, Maciej Marszałek,
Piotr Górny. - Toruń : "Adam Marszałek", cop. 2010. – S. 193-217
Sygn.: 100593
SERAFIN Tomasz, PARSZOWSKI Sergiusz : Bezpieczeństwo społeczności lokalnych : programy
prewencyjne w systemie bezpieczeństwa. - Warszawa : "Difin", 2011. - (Zarządzanie Bezpieczeństwem). –
S. 85-107 : Polityka społeczna ; S. 220-228 : Rządowe programy profilaktyczne (przeciwdziałania przemocy
w rodzinie, alkoholowe, narkomanii, bezpieczeństwo na drogach)
Sygn.: 100587 W
SŁUŻYĆ i chronić : w trosce o społeczność lokalną : materiały z konferencji poświęconej
bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu / red. nauk. Czesław Glinkowski, Ireneusz Dziubek. - Kalisz :
Wydawnictwo Uczelniane Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2007. - (Zeszyt Naukowy ; 10)
Sygn.: 99971
STĘPAK Józef : Wpływ zagrożeń bezpieczeństwa państwa na realizację funkcji rodziny // W: Rodzina na
początku III tysiąclecia : obraz przeszłości i teraźniejszości. T. 1 / red. Helena Marzec, Czesław
Wiśniewski. - Piotrków Trybunalski : Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, 2009. – S. 65-82
M.in. wpływ zagrożeń bezpieczeństwa ekonomicznego, ekologicznego, militarnego, terrorystycznego, zdrowotnego,
społecznego, publicznego, kulturowego, informacyjnego na realizację funkcji rodziny

Sygn.: 97838

SZEWIOR Krzysztof : Bezpieczeństwo społeczne jednostki : założenia i polska rzeczywistość. –
Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2016
Sygn.: 107662
SZEWIOR Krzysztof : Bezpieczeństwo społeczne państwa narodowego. Przykład Polski // Kluczowe
determinanty bezpieczeństwa Polski na początku XXI wieku / red. Sebastian Wojciechowski, Artur
Wejkszner. - Warszawa : "Difin", 2013. – S. 273-298
Sygn.: 102831 W
SZEWIOR Krzysztof : Jakość życia jako miernik bezpieczeństwa społecznego // W: Bezpieczeństwo Polski :
współczesne wyzwania / pod red. Sebastiana Wojciechowskiego i Anny Potyrały. – Warszawa : Difin, 2014. –
S. 200-214
Sygn.: 107122
Sygn.: 42963 Filia Tomaszów
SZYMONIK Andrzej : Organizacja i funkcjonowanie systemów bezpieczeństwa. - Warszawa : "Difin",
2011. - (Zarządzanie Bezpieczeństwem). – S. 158-179 : Społeczne postrzeganie zagrożeń (Bezpieczeństwo
społeczne, Zagrożenie społeczne, Determinanty chroniące społeczeństwo przed zagrożeniami)
Sygn.: 100676
TOMIŁO Janusz : Edukacja dla bezpieczeństwa w perspektywie antropocentrycznej / Uniwersytet Jana
Kochanowskiego w Kielcach. Filia w Piotrkowie Trybunalskim.- Piotrków Trybunalski : Naukowe Wydawnictwo
Piotrkowskie przy Filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2015. – S. 112-114 : Zagrożenia społeczne ; S.
115-137 : Zagrożenia społeczne dzieci i młodzieży oraz dorosłych ; S. 138-148 : Edukacja dla bezpieczeństwa
społecznego
Sygn.: 106014
URBAN Andrzej : Bezpieczeństwo społeczności lokalnych. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i
Profesjonalne, cop. 2009. - (Prawo i Administracja, Bezpieczeństwo Wewnętrzne : podręcznik akademicki)
Sygn.: 100373, 97866
Sygn.: 31124 Filia Bełchatów
Sygn.: 41472 Filia Tomaszów
WIAK Renata A. : Europejska Sieć Prewencji Kryminalnej a bezpieczeństwo społeczności lokalnych // W:
Bezpieczeństwo w środowisku lokalnym / red. nauk. Włodzimierz Fehler. - Warszawa : [b. w.], 2009. – S.
176-191
Sygn.: 98331, 102880
Sygn.: 29809 Filia Opoczno
WIECZOREK Leszek : Zjawiska patologii społecznej i przeciwdziałanie im w mieście średniej wielkości
: kryminologiczna monografia terenu. - Katowice : "Śląsk"; Dąbrowa Górnicza : "Apeiron", 2013. – S.
21-44 : Problemy bezpieczeństwa w społeczności lokalnej ; S. 409-550 : Działania administracji w zakresie
ograniczania wybranych zjawisk patologii społecznej
Sygn.: 107653
ZAGROŻONE człowieczeństwo. T. 2, Obszary zagrożeń człowieka w realiach współczesności / red.
nauk. Ewa Kantowicz, Grażyna Orzechowska. - Kraków : "Impuls", 2012
Zawiera : Człowiek wobec zagrożeń współczesności (m.in. pracownicy socjalni, ubóstwo, wykluczenie),
zagrożenia i bezpieczeństwo kulturowe (m.in. sekty, zagrożenia moralne, zagrożona jesień życia (starość)
Sygn.: 102402
Sygn.: 42491 Filia Tomaszów
ZAWADZKI Piotr W. : Bezpieczeństwo społeczne // W: Bezpieczeństwo państwa : wybrane problemy / red.
nauk. Konstanty A. Wojtaszczyk, Anna Materska-Sosnowska ; Komitet Główny Olimpiady Wiedzy o Polsce i
Świecie Współczesnym. - Warszawa : "Aspra-JR", 2009. – S. 119-142
Sygn.: 102995
Artykuły z czasopism:
IGLICKA Krystyna : Demograficzne wyzwania dla rynków pracy, polityki społecznej i bezpieczeństwa Europy
Środkowej // Polityka Społeczna. - R. 40, nr 1 (2013), s. 1-5
KOZŁOWSKA Urszula : Opieka nad matką i dzieckiem w latach 1944-1948 // Polityka Społeczna. - 2012, nr
7, s. 28-32
W artykule przedstawiono wybrane podmioty, których działalność wpływała na bezpieczeństwo socjalne matki i dziecka.

MODRZEWSKI Jerzy : Prizonizacja przestrzeni społecznej : między praktyką zniewalania a mirażem
bezpieczeństwa osobistego / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu // Pedagogika Społeczna. R.
13, nr 3 (2014), s. 23-49

PACUD Radosław : Standard bezpieczeństwa socjalnego jako kategoria normatywno-wzorcowa polityki
zabezpieczenia społecznego // Polityka Społeczna. - 2002, nr 9, s. 14-18
WESOŁOWSKA Eugenia Anna : Bezpieczeństwo społeczne ludzi trzeciego wieku w Polsce // Edukacja
Dorosłych. - 2006, nr 1/2, s. 25-31
ZALEWSKI Dariusz : Bezpieczeństwo czy niepewność dzięki różnorodności? : przypadek systemu zabezpieczenia
emerytalnego // Polityka Społeczna . - 2014, nr 5/6, s. 21-27
Przyczyny zmian w systemie emerytalnym. Charakterystyka systemu emerytalnego w świetle teorii systemów.
Bezpieczeństwo socjalne a niepewność w kontekście funkcjonowania systemu emerytalnego.

ZWORSKA-NIKONIUK Dorota : Bezpieczeństwo człowieka w środowisku lokalnym - diagnozy i rozwiązania //
Wychowanie na Co Dzień. - 1999, nr 10/11, s.44-46
Programy socjalne dla dzieci i młodzieży.

