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Zestawienie bibliograficzne w wyborze

za lata 2002-2015

ARTYKUŁY Z CZASOPISM
(Artykuły z nw. czasopism dostępne są w Czytelni Biblioteki Pedagogicznej).

AMATORSKA twórczość literacka publikowana w formie blogów w opinii studentów // Edukacja 
Medialna. – 2003, nr 4, s. 27-29

Analiza badań przeprowadzonych wśród studentów na temat internetowych pamiętników.

BRALCZYK Jerzy : Prowadzę blog, nie bloga / rozm. przepr. Maria Aulich // Głos Nauczycielski. – 
2011, nr 42, s. 6

Rozmowa z prof. Jerzym Bralczykiem, językoznawcą, laureatem honorowej nagrody Przyjaciela Szkoły.

CIEŚLIK Mariusz : Blogi i blagi // Polityka. – 2003, nr 23, s. 78-79
Internetowe pamiętniki – literackie reality-shows.

CIEŚLIK-FLORCZYK Małgorzata : Blog jako nowa forma komunikowania politycznego // Język 
Polski w Liceum. – 2014/2015, nr 3, s. 25-34
    
CZUBAJ Mariusz, FILIPIAK Mirosław, SOCHA Piotr : O la bloga! // Polityka. – 2006, nr 20, s. 4-
12

Raport Polityki dotyczący blogów, czyli witryn internetowych, które mają formę pamiętników.

GREGORCZYK Grażyna, KĘDRACKA-FELDMAN Ewa : TED otwiera świat. – Bibliogr. // Meritum. – 
2012, nr 4, s. 27-31

TED (Technology-Entertainment-Design) ogólnoświatowe przedsięwzięcie poświęcone ideom wartym 
upowszechniania (konferencje, wydarzenia TEDx, TED-ed, TED-blog). Prezentacja Dona Tapscotta "Witajcie w 
otwartym świecie!", w którym obowiązują cztery zasady: collaboration - transparenty - sparing - empowerment
(współpraca - przejrzystość - dzielenie się - upodmiotowienie).

JAZURKIEWICZ  Iwona : Blogowanie – celebracja banału czy ruch kulturotwórczy? // Edukacja 
Humanistyczna (Szczecin). – 2008, nr 2, s. 105-110

Rozróżnienie rodzajów blogów, celów ich tworzenia oraz opis społeczności blogerów i oddziaływania 
blogów na młodzież.

JAWORSKI Stanisław : Nowa samotność (w sieci) // Ruch Literacki. – 2009, z. 2, s. 93-99
Blogosfera – przestrzeń, w której też można być samotnym.

KAPRALSKA Łucja, MAKSYMOWICZ Agata : Internet jako theatrum śmierci : o przeżywaniu 
umierania, cmentarzu i żałobie w wirtualnym świecie // Kultura i Społeczeństwo. – 2009, nr 3, 
s. 191-208

Śmierć i żałoba w społeczeństwie ponowoczesnym. Internet i temat śmierci. Umieranie w sieci – blog 
jako zapis zmagania się ze śmiercią. Wirtualne grupy wsparcia. Wirtualne cmentarze.

KOPERSKI Łukasz : Poradnicza blogosfera w procesie wychowania dziecka // Problemy 
Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2015, nr 6, s. 11-17

KOT Wiesław : Rentierzy na browarku // Wprost. – 2006, nr 16, s. 72-[75]
Internetowy blog. Analiza treści.

LEŚNIEWSKA- GAJEWSKA Małgorzata : Blogowa autopromocja // Doradca Zawodowy. – 2014, 
nr 3, s. 10-12

LITASZEWSKA, Elwira, POLCYN-MATUSZEWSKA Sylwia : Rola specjalistycznych blogów w rozwoju 
zawodowym // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2015, nr 9, s. 50-53

ŁAZAREWICZ Cezary : Blogi, blagi, bluzgi // Polityka. – 2007, nr 41, s. 22-24
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MARYL Maciej, NIEWIADOMSKI Krzysztof : Blog = książka? : empiryczne badanie potocznej 
kategoryzacji blogów // Przegląd Humanistyczny. – 2013, nr 4, s. 83-90 

MATUZIK Marcin : Pamiętnik zagubiony w sieci // Nowa Polszczyzna. – 2007, nr 4, s. 44-47
 Internetowe pamiętnikarstwo: blogi – historia, rozwój, rodzaje. Blogi wojenne, czyli wirtualne 
pamiętniki żołnierzy jako świadectwa wojny.

MAZUREK Robert : Piąta władza – blogerzy kontrolują polityków i dziennikarzy // Wprost. – 2007,
nr 15, s. 38-40

MIROWSKA Urszula : Neokonterfekty blogerów : sposoby kreowania wirtualnego wizerunku // 
Edukacja Dorosłych. – 2009, nr 2, s. 75-86

MIZAK Marcin : To, co nasze i to, co obce // Języki Obce w Szkole. – R. 50, nr 6 (2006), s. 
152-155 

Blogi w językach obcych opisujące polską rzeczywistość.

NIEDEK Agnieszka : Kontrkultura banału // Wprost. – 2006, nr 50, s. 60-[63]
Blog (internetowy pamiętnik).

NOVOTNEY Amy : W sieci wsparcia / tł. Paulina Pajak // Charaktery.  – 2014, nr 11, s. 36-[39]
Prowadzenia bloga jako pomoc w radzeniu sobie z frustracjami, smutkiem i lękiem - uzupełnienie 

psychoterapii.

NYC Iga : Jak wykończyć "Vogue'a" // Wprost. – 2010, nr 12, s. 88-89
 Blogerzy – ekspertami w sprawach mody.

OLCOŃ Marta : Blog jako dokument osobisty – specyfika dziennika prowadzonego w Internecie // 
Kultura i Społeczeństwo. – 2003, nr 2, s. 123-143

Artykuł oparty jest na pracy magisterskiej "Ponowoczesna wizja człowieka - analiza internetowych 
dzienników" .

PARZUCHOWSKI Michał : Gdy trwoga, pisz do bloga // Charaktery. – 2002, nr 12, s. 39-40
Terapeutyczna rola pisania pamiętników komputerowych.

POPIEL Barbara : Blog jako warsztat, narzędzie i przestrzeń przyszłego dziennikarza // Edukacja 
Humanistyczna (Szczecin). – 2013, nr 2, s. 53-59

SOLSKA Joanna : Zawód : bloger // Polityka. – 2014, nr 34, s. 36-38

STOLARZ  Barbara : Blogi od kuchni // Polityka. – 2014, nr 3, s. 87-89
Blogi kulinarne

SZULC Mariusz : Rozliczamy przychód z bloga // Dziennik Gazeta Prawna. – 2014, nr 168, 
dod. Prawo Na Co Dzień, s. II

SZWECHŁOWICZ Joanna : Blogerzy i blagierzy : o internetowym pamiętnikarstwie // Polonistyka. 
– 2007, nr 1, s. 51-54

Uwagi o nowym bardzo popularnym zjawisku publikowaniu własnych krótkich tekstów przez 
indywidualnych internautów w Internecie.

ŚWIĄTKIEWICZ-MOŚNY Maria : Blogi – autoprezentacja i sposób na odmienność // 
Niepełnosprawność i Rehabilitacja. – 2007, [nr] 2, s. 34-49

Cele pisania pamiętników internetowych, sposoby autoprezentacji – na podstawie analizy blogów 
pisanych przez osoby niepełnosprawne (z zespołem Turnera). Terapeutyczna funkcja blogów.

TROJNAR  Mariusz : Blog jako przestrzeń wymiany informacji. – Bibliogr. // Edukacja.  – 2010, nr
2, s. 104-111

Rodzaje blogów. Twórcy i czytelnicy blogów. Motywy tworzenia i czytania blogów. Informacje 
publikowane na blogach.

WASILEWSKA-OSTROWSKA Katarzyna : Motylki czyli Anorexia nervosa // Wychowawca. –  
2013, nr 9, s. 24-26
 Zagrożenia dla życia jakie niesie za sobą anoreksja. Blogi internetowe osób uzależnionych.

2



WOJCIECHOWSKI Jacek : Flirt literatury z maszyną Turinga // Przegląd Humanistyczny. – 
2005, nr 1, s. 81-94

Powstanie liternetu - odmiany literatury internetowej (blog, czat, czasopisma sieciowe).

WOJEWÓDZKA Barbara : Babiniec : jak wspierają się uzależnione kobiety? // Świat Problemów. 
– 2014, nr 3, s. 14-17

Formy wzajemnego wspierania się kobiet uzależnionych: spotkania w sieci za pośrednictwem bloga i 
forum, grupa wsparcia "Babiniec".

ARTYKUŁY W CZASOPISMACH ONLINE

BAGIEŃSKA-MASIOTA Aleksandra : Blogi polityków : kto, dlaczego i o czym pisze? // 
Środkowoeuropejskie Studia Polityczne. – 2012, [t.] 2, s. 181-195
http://wnpid.amu.edu.pl/images/stories/ssp/ssp_2012_2/181-196.pdf

CHODOWIEC Tomasz : Wybrane strategie werbalne w przekazach elektronicznych na przykładzie 
blogu // Conversatoria Linguistica. – R. 3 (2009), s. 23-38
http://www.ifp.uph.edu.pl/images/ifp_2012/Conversatoria_Linguisatica/CL_III/I_2_III.pdf

FIUT Ignacy Stanisław, PIĄTEK Magdalena : Blogi jako narzędzie komunikacji między 
użytkownikami sieci : aspekty komunikacyjne blogosfery // Studia Humanistyczne AGH. – T. 
11/3 (2012), s. 65-76
http://journals.bg.agh.edu.pl/STUDIA/2012.11.3/human.2012.11.3.65.pdf

JUPOWICZ-GINALSKA Anna : Dziennikarskie blogi odmedialne w przestrzeni internetowej polskich 
nadawców radiowych – opis zjawiska // Studia Medioznawcze. - 2015, nr 2, s. 67-86
http://sm.id.uw.edu.pl/Numery/2015_2_61/pelny.pdf

MARKWITZ Natalia, CZABAŃSKI Adam : Tematyka samobójstw w internetowych blogach // 
Poznańskie Zeszyty Humanistyczne. – T. 8 (2007), s. 73-83
http://www.rys.netarteria.pl/pzh08.pdf

SEUL-MICHAŁOWSKA Sylwia : Blog – inkubator tożsamości? // Zeszyty Naukowe. Studia 
Sociologica / Uniwersytet Szczeciński. – Nr 17 (2007), s. 209-223
http://opuscula.whus.pl/wp-content/uploads/2014/06/SSnr17.pdf

Charakterystyka blogu nastolatka. Rozwój tożsamości osobistej. Autonarracja a formowanie 
tożsamości.

SMEJLIS Tomasz : W kręgu blogosfery RPG // Homo Ludens. – 2010, nr 1,  s. 161-173
file:///C:/Users/ewa/Downloads/Tomasz%20SMEJLIS%20-%20W%20kr%C4%99gu%20blogosfery
%20RPG.pdf

Społeczności w Internecie. Jak kształtowała się tożsamość graczy RPG w Polsce?. Blogi podbijają 
wirtualny świat. Odmiany blogów. Blog jako Trzecie Miejsce. Polska blogosfera RPG. 

SUSKA Dorota : Językowe właściwości nazw blogów kulinarnych : (rekonesans badawczy) / 
Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie // Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza 
w Częstochowie. Filologia Polska. Językoznawstwo. – Z. 9 (2013), s. 73-84
http://dlibra.bg.ajd.czest.pl:8080/Content/2022/J_9_73.pdf

SWORA Mariusz :  Blogi, czyli prawo w cyberprzestrzeni // Forum Akademickie. –  R. 14, nr 7/8
(2007), s. 79-81
https://forumakademickie.pl/fa/2007/07-08/blogi-czyli-prawo-w-cyberprzestrzeni/

ŚWIĄTKIEWICZ-MOŚNY Maria : Papież umiera na blogu: analiza zapisków w pamiętnikach 
internetowych po śmierci Jana Pawła II // W: Teologia Praktyczna. – T. 7 (2006), s. 89-106
http://www.teologiapraktyczna.amu.edu.pl/pliki/931486_ptp07all.pdf

Autoprezentacyjne możliwości pamiętników internetowych. Umieranie i śmierć Papieża w zapiskach 
Internautów. Wyrażenia żalu po śmierci Jana Pawła II a deklarowana religijność. Medialny szum.

ULIDIS Michał : Blog a językowy obraz świata partii politycznej : analiza kwantytatywno-
korpusowa na przykładzie komunikacji Platformy Obywatelskiej // Nowe Media (Toruń). – Nr 4 
(2013), s. 111-136
http://apcz.pl/czasopisma/index.php/Nowe_Media/article/viewFile/NM.2013.005/3663
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WIĘCKIEWICZ Marta : Społeczne konsekwencje hipertekstualności blogów // Media, Kultura, 
Komunikacja Społeczna : zeszyty naukowe Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji 
Społecznej UWM. – Nr 6 (2010), s. 101-111
http://www.uwm.edu.pl/stas/wydawnictwo/media-6-2010.pdf

WIKARIAK Sławomir : Publikując w sieci bez formalnej rejestracji, łamiemy prawo //  Dziennik 
Gazeta Prawna. – 2014, nr 54, s. B12
http://www.olesinski.com/wp-content/uploads/2014/03/GAZETA-PRAWNA-z-19-marca-14-nr-
54_mkl.pdf

    

WIĘCEJ TEMATYCZNYCH ZESTAWIEŃ BIBLIOGRAFICZNYCH
ZNAJDZIECIE PAŃSTWO NA NASZYM INTERNETOWYM SERWISIE

http://www.pedagogiczna.edu.pl
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