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WYDAWNICTWA ZWARTE 

1. Adopcja : teoria i praktyka : praca zbiorowa / pod red. 

Krystyny Ostrowskiej i Ewy Milewskiej.  - Warszawa : 

Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej 

MEN, 1999. – 178 s. 

Zawiera : Prawne, psychologiczne i społeczne problemy 

adopcji. Kwalifikacja i przygotowanie rodziców  

do przysposobienia dziecka. Problemy rodzin adopcyjnych. 

Sygn. 133960-961 

2. Adopcyjne rodzicielstwo : dylematy, nadzieje, wyzwania /  

red. nauk. Ewa Kozdrowicz. - Warszawa : Wydawnictwo 

Akademickie Żak, 2013. – 287 s. 

Autorzy przedstawiają adopcję w perspektywie prawno-

pedagogicznej, analizują kwestie przygotowania rodziców  

do adopcji, dylematy moralne jej towarzyszące. Poruszają 

również problemy adopcji ze wskazaniem, adopcji 

zagranicznej, oraz adopcji nieudanych. 

Sygn. 156717 

         156718 /316 p 

3. Czas niepewności : o dzieciach w rodzinach zastępczych / 

Jenifer Wilgocki, Marcia Kahn Wright ; przekł. Elżbieta 

Zubrzycka ; il. Łukasz Kaczmarek. - Gdańsk : Gdańskie 

Wydawnictwo Psychologiczne, [2007]. – 37 s. 

Ilustrowana książeczka przeznaczona dla dzieci 

wychowujących się w rodzinach zastępczych, pomocna  

w radzeniu sobie z niepewnością i trudnymi uczuciami 

przeżywanymi w związku z przystosowywaniem się do nowej 

sytuacji rodzinnej. 

Sygn. 148003-005 

4. Dziecko, rodzice, adopcja : ontologiczne i psychospołeczne 

aspekty rodzinnych form opieki zastępczej / Arkadiusz 

Wąsiński ; Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych  

w Poznaniu. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2005. 

– 122 s. 

Zawiera: Rodzina we współczesnych realiach społeczno-

kulturowych. Adopcja szczególną formą obdarowywania 
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bezinteresowną miłością drugiego człowieka. Ośrodki 

adopcyjno-opiekuńcze jako integralny element systemu  

opieki nad dzieckiem i rodziną. 

Sygn. 145860 

5. Dziecko, rodzice, adopcja : ontologiczne i psychospołeczne 

aspekty rodzinnych form opieki zastępczej / Arkadiusz 

Wąsiński. - Wyd. 2. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 

2006. – 122 s. 

Wznowienie poprzedniej pozycji. 

Sygn. 148699-700 

         159122 

6. Formacja rodziców zastępczych a potrzeby dzieci 

opuszczonych / Andrzej Łuczyński // W : Rodzicielstwo : 

wybrane zagadnienia kontekstów edukacyjnych / red.: 

Danuta Opozda ; Katolicki Uniwersytet Lubelski. Wydział 

Nauk Społecznych. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2007. –  

S. 226-242 

Sygn. 147675 -676 

         149778 / 37.018p 

         149779 

7. Kim są rodzice adopcyjni? : studium psychologiczne /  

Ewa Milewska. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy 

Psychologiczno-Pedagogicznej, 2003. – 158 s. 

Autorka przedstawia wyniki badań własnych 

przeprowadzonych  w latach 1997-1998 na próbie 238 osób  

z kilku miast polskich. W części teoretycznej rozpatrzyła 

problemy adopcji w ujęciu historycznym i porównawczym, 

zajęła się analizą pojęcia sieroctwa oraz nakreśliła obraz 

rodzin adopcyjnych w świetle literatury. 

Sygn. 139797 /316p 

8. Kluczowe zagadnienia przysposobienia i funkcjonowania 

rodzin adopcyjnych / Jacek Jarosław Błeszyński. - Kraków : 

"Impuls", 2003. – 258 s. 

Zawiera: Wybrane elementy historii adopcji. Działalność 

ośrodków zajmujących się adopcją w Polsce. Przegląd 

literatury dotyczącej funkcjonowania rodziny adopcyjnej. 

Adopcja za granicą. Metodologia badan empirycznych. 
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Prezentacja  i interpretacja badań własnych. 

Badania przeprowadzono metodą Kwestionariusza  

do Badania Postaw Rodzicielskich M. Ziemskiej na terenie 

ośrodków adaptacyjno-opiekuńczych w całej Polsce w latach 

2000-2001. 

Sygn. 140647 /316p 

         140648 

9. Na przekór losowi : tworzenie rodziny przez osoby osierocone 

/ Jolanta Sokołowska. - Kraków : "Impuls" ; Gdańsk : 

Uniwersytet Gdański, 2004. – 271 s. 

Relacja z badań przeprowadzonych w latach 1997-200  

na próbie 148 wychowanków domów dziecka. Zawiera 

również część teoretyczną poświęconą przygotowaniu  

do życia  w rodzinie we współczesnej rzeczywistości 

społecznej oraz wpływowi sieroctwa na relacje małżeńskie  

i rodzicielskie  usamodzielnionych wychowanków domów 

dziecka. 

Sygn. 144273 

10. Nowa matka, nowy ojciec, nowe dziecko : o nowym układzie 

sił w polskich rodzinach / Małgorzata Sikorska. - Warszawa : 

Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, cop. 2009. –  

343 s. 

Zawiera: Co się stało z socjalizacją? Jak badać socjalizację  

we współczesnym społeczeństwie – próba stworzenia modelu 

teoretycznego. Przemiany warunków brzegowych – poziom 

analiz systemowych. Poziom analiz kulturowo-społecznych: 

nowa rodzina, nowa matka, nowy ojciec – zmiany w układzie 

sil w rodzinie. Triumf nowego dziecka. Współczesne wzory 

socjalizacji. 

Sygn. 154374-375 

11. O SOS Wioskach Dziecięcych / Mieczysław Łobocki. -  

Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2011. – 140 s. 

Zawiera: Herman Gmeiner – twórca SOS Wiosek Dziecięcych. 

Podstawowe założenia SOS Wiosek Dziecięcych. Matki w SOS 

Wioskach Dziecięcych. Wychowankowie SOS Wiosek 

Dziecięcych. Wychowanie w SOS Wioskach Dziecięcych.  
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Z historii SOS Wiosek dziecięcych. 

Sygn. 153344-345 

12. Opieka i wychowanie w rodzinie / pod red. Czesława 

Kępskiego. - Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-

Skłodowskiej, 2003. – 267 s. 

Autorzy podejmują m. in. zagadnienie bilansu opieki  

nad dzieckiem w pierwszych latach po 1989 oraz opisują 

funkcjonowanie różnorodnych rodzinnych form wychowania 

dziecka osieroconego. 

Sygn. 143345-346 

         152997 

         157384 

         157691 

13. Opieka nad dzieckiem osieroconym : teoria i praktyka / 

Zbigniew Węgierski. - Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne 

"Akapit", 2006. – 226 s. 

Praca zawiera trzy rozdziały teoretyczne poświęcone opiece 

nad dzieckiem osieroconym w literaturze, formom kompensacji 

sieroctwa oraz wzorowi osobowemu wychowawcy – opiekuna. 

Część czwartą stanowi relacja z badań własnych 

przeprowadzonych w województwie kujawsko-pomorskim  

w latach 2004-2005 głównie metodą sondażu 

diagnostycznego. 

Sygn. 145642 / 37.013.42p 

         145643 

         149820-821 

14. Opieka zastępcza nad dzieckiem i młodzieżą - od form 

instytucjonalnych do rodzinnych / red. Mariola Racław-

Markowska ; Instytut Spraw Publicznych. - Warszawa : 

Fundacja ISP, 2004. – 204, [7] s. 

Zawiera: Rodziny zastępcze a wybrane aspekty polityki 

społecznej państwa. Podstawy prawne organizowania  

i funkcjonowania rodzin zastępczych w Polsce. Analiza 

orzecznictwa sądów rodzinnych w kształtowaniu systemu 

opieki zastępczej nad dziećmi. Rodziny zastępcze i ich 

podopieczni w świetle wyników badań i analiz w Polsce. 

Instytucjonalne i rodzinne formy opieki zastępczej  
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nad dziećmi i młodzieżą – raport z badań. Stan opieki 

zastępczej nad dzieckiem „na półmetku” wdrażania reformy.  

Z perspektywy standardów prawa. 

  Sygn. 141547 / 36p 

           141548 

15. Pomoc dzieciom i rodzinie w środowisku lokalnym : debata  

o nowym systemie / pod red. Marioli Racław-Markowskiej ; 

Instytut Spraw Publicznych. - Warszawa : Instytut Spraw 

Publicznych, 2005. – 248, [8] s. 

Zawiera m. in.: Rola sędziów  rodzinnych w zreformowanym 

systemie opieki nad dziećmi. Rola i zadania służb społecznych 

ds. pomocy dziecku i rodzinie. Perspektywa europejska. Pomoc 

społeczna i jej pracownicy wobec problemów pracy socjalnej  

z rodzinami zastępczymi. 

Sygn. 143976 

         145644 

16. Powroty dzieci z rodzin zastępczych do placówek opiekuńczo-

wychowawczych / Krystyna Marzec-Holka. - Bydgoszcz : 

Wydawnictwo Edukacyjne Wers, cop. 2012. – 190 s. 

Zawiera: m. in. Problem sieroctwa społecznego w Polsce. 

Rodzina zastępcza i adopcja jako forma opieki i kompensacji 

sieroctwa społecznego. Dzieci porzucone po raz drugi. Wybrane 

dane dotyczące sytuacji prawnej i diagnozy społeczno- 

psychologicznej dzieci skierowanych do placówek opracowane 

na podstawie dokumentacji sądów rejonowych województwa 

kujawsko-pomorskiego. 

Sygn. 158039 

17. Rodzicielstwo : między domem, prawem, służbami 

społecznymi / pod red. Anny Kwak. - Warszawa : 

Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, cop. 2008. – 

237 s. 

Zawiera m.in.: Społeczny i indywidualny  wymiar 

rodzicielstwa. Kulturowo –społeczne skrypty kobiecego 

macierzyństwa. Model ojcostwa w prywatnym i publicznym 

kontrakcie społecznym. Czy istnieje prawo do posiadania 

dziecka? Ograniczenie władzy rodzicielskiej. Rodzicielstwo 

adopcyjne – pytania, nadzieje i oczekiwania. Rodzice 
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biologiczni, dziecko, rodzice zastępczy – regulacja prawna. 

Migracje zarobkowe – porzucone rodzicielstwo. 

Sygn. 151243 / 316p 

         151244 

18. Rodzicielstwo zastępcze : idea - problemy - analizy - 

kompetencje / Magdalena Joachimowska ; Uniwersytet 

Kazimierza Wielkiego. - Bydgoszcz : Wydawnictwo 

Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2008. – 213, [1] s. 

Autorka interesuje się przede wszystkim zagadnieniem 

kompetencji rodziców zastępczych. Prezentuje m. in. wyniki 

ogólnopolskiego monitoringu obrazującego realizację 

ustawowego wymogu szkolenia rodziców zastępczych  

na terenie kraju. Zwraca również uwagę na rolę moralności, 

wartości, cech psychologicznych i intelektualnych rodziców 

zastępczych w budowaniu prawidłowych relacji  

z wychowankami. 

Sygn. 153954 

         153955 / 37.013.42 p 

19. Rodzicielstwo zastępcze w historii i praktyce /  Beata Baron 

//W : Świat rodziny : perspektywa interdyscyplinarna : wobec 

wyzwań i zagrożeń / red. nauk. Joanna Maria Garbula, 

Aldona Zakrzewska, Wiktor Sawczuk. - Toruń : Wydawnictwo 

Adam Marszałek, cop. 2013. – s. 26 - 41  

20. Rodzicielstwo zastępcze w perspektywie teoretycznej  

i praktycznej / red. nauk. Arkadiusz Żukiewicz. - Toruń : 

Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 2011. – 151 s. 

Autorzy poruszają  m.in. zagadnienia relacji pomiędzy 

dorosłym i dzieckiem oraz roli pomocy społecznej, ujmując 

problem rodzicielstwa zastępczego w perspektywie 

socjologicznej oraz społeczno-pedagogicznej. Zajmują się 

również problemem kontaktów z rodzina biologiczną. Kilka 

artykułów dotyczy relacji z realizacji konkretnych programów  

i projektów. 

Sygn. 154028 / 37.013.42p 

         154115 

21. Rodzina w potrzebie - kierunki wychodzenia z kryzysu / pod 

red. nauk. Marii Kolankiewicz i Beaty Marii Nowak. - 
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Warszawa : Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, 

2014. – 83 s. 

Książka dotyczy przede wszystkim kwestii współobecności 

rodziców biologicznych i opiekunów  zastępczych w życiu 

dziecka.  

Sygn. 158283 

22. Rodzina zrekonstruowana we współczesnej Polsce / Elżbieta 

Jundziłł // W : Rodzina polska na przełomie wieków : 

przeobrażenia, zagrożenia, patologie / pod red. Jana 

Żebrowskiego. -  Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu 

Gdańskiego, 2002. – S. 305-313 

Sygn. 141221/316p 

         141222 

23. Rodzina zrekonstruowana we współczesnej Polsce / Elżbieta 

Jundziłł // W : Rodzina polska na przełomie wieków : 

przeobrażenia, zagrożenia, patologie / pod red. Jana 

Żebrowskiego. - Wyd. 3. - Gdańsk : Wydawnictwo 

Uniwersytetu Gdańskiego, 2006. – S. 305-313 

Sygn. 147646-647 

24. Rodzinne domy dziecka : w stronę rozwoju kompetencji /  

pod red. nauk. Marii Kolankiewicz i Beaty Marii Nowak. - 

Warszawa ; [Płock] : Fundacja Orlen - Dar Serca, 2013. –  

135 s. 

Autorzy omawiają kwestie prawne dotyczące funkcjonowania 

rodzinnych domów dziecka, zagadnienia związane  

z kompetencjami rodziców, zachowaniami ryzykownymi 

młodzieży oraz rolę rodzinnych domów dziecka  

w zapobieganiu wykluczeniu społecznemu. 

Sygn. 156418 

25. Rodziny adopcyjne i zastępcze dziecka z niepełnosprawnością 

/ Urszula Bartnikowska, Katarzyna Ćwirynkało. - Kraków : 

Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2013. – 239 s. 

Praca badawcza poprzedzona częścią teoretyczną. Autorka 

analizuje kondycję współczesnej rodziny oraz jej znaczenie  

dla procesu socjalizacji dziecka, przedstawia funkcjonowanie 

systemu opieki zastępczej w Polsce, ukazuje skalę 

rozpowszechnienia niepełnosprawności wśród dzieci  
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w rodzinach adopcyjnych i zastępczych. Charakteryzuje 

pokrótce wybrane zaburzenia występujące u dzieci 

kwalifikowanych do opieki zastępczej. Badania zostały 

przeprowadzone w latach 2011-2012 na próbie 20 rodzin 

adopcyjnych. 

Sygn. 156627 

26. Rodziny i instytucje w opiece zastępczej / Sylwia Badora //  

W : Rodzina polska na przełomie wieków : przeobrażenia, 

zagrożenia, patologie / pod red. Jana Żebrowskiego. - Gdańsk 

: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2002. – S. 314-320 

Sygn. 141221/316p 

         141222 

27. Rodziny i instytucje w opiece zastępczej / Sylwia Badora //  

W : Rodzina polska na przełomie wieków : przeobrażenia, 

zagrożenia, patologie / pod red. Jana Żebrowskiego. - Wyd. 3. 

- Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2006. – 

S. 314-320 

Sygn. 147646-647 

28. Rodziny zastępcze : problematyka prawna / Marek 

Andrzejewski [et al.] ; pod red. Marka Andrzejewskiego. - 

Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa 

"Dom Organizatora", 2006. – 332 s. 

Zawiera: Rodziny zastępcze – charakterystyka prawna. 

Komentarz do przepisów dotyczących rodzin zastępczych 

zawartych w ustawie z dn. 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej. Zastępcze rodzicielstwo w Polsce – przyszłość 

bliższa i dalsza. Literatura, akty prawne, programy 

szkoleniowe, organizacje pozarządowe wspierające zastępcze 

rodzicielstwo. 

Sygn. 149530 

29. Rodziny zastępcze i ich dzieci / Lidia Winogrodzka. - Lublin : 

Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2007. 

– 232 s. 

Relacja z badań przeprowadzonych w latach 2002-2003  

w Lublinie na grupie 59 wychowanków  w wieku 13-16 lat. 

Część teoretyczna dotyczy rodziny i jej znaczenia w życiu 

dziecka oraz funkcjonowania rodzin zastępczych w świetle 
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literatury przedmiotu. 

Sygn. 157877 

30. Sieroctwo i osamotnienie : pedagogiczne problemy kryzysu 

współczesnej rodziny / Teresa Ewa Olearczyk. - Wyd. 1, 

wznowienie. - Kraków : Wyższa Szkoła Filozoficzno-

Pedagogiczna "Ignatianum" : Wydawnictwo WAM, 2008. –  

291 s. 

Praca zawiera część teoretyczną (współczesna typologia 

rodziny, jej obecny stan i kondycja, sieroctwo i jego rodzaje) 

oraz relację z badań własnych autorki. Badania 

przeprowadzono w latach 2003-2005  na grupie młodzieży 

przebywającej w placówce OHP w Trzebini (220 os. – 

uczniowie gimnazjum i ZSZ). 

Sygn. 151287 

         153983 / 316p 

31. Sieroctwo społeczne i jego kompensacja / red. Marek Heine, 

Grażyna Gajewska ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. 

Tadeusza Kotarbińskiego - Zielona Góra : Wydaw. WSP, 1999. 

– 272 s. 

Zawiera: Rozważania ogólne dotyczące przemian w różnych 

układach opieki i wychowania. Kontrowersje i oceny 

funkcjonowania domów dziecka. Możliwości kompensacji 

sieroctwa społecznego w rodzinach adopcyjnych  

oraz ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych. Inne formy i metody 

kompensacji sieroctwa społecznego. 

Sygn. 142680 

32. Społeczne przystosowanie dzieci z poczuciem sieroctwa 

duchowego / Marzena Sendyk. - Kraków : Impuls, 2001. – 

279 s. 

Problem główny, stanowiący treść przeprowadzonych badań 

autorka sformułowała  w postaci pytania: Jak kształtuje się 

społeczne przystosowanie w szkole dzieci z poczuciem 

sieroctwa duchowego? Badanie przeprowadzono na terenie 

Zielonej  Góry, w latach 1997-1998 wśród uczniów klas VII  

i VIII szkoły podstawowej. 

Sygn. 137213-214 
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33. Wszystko o adopcji : jak powstaje rodzina, jak dzieci się z tym 

czują / Marc Nemiroff, Jane Annunziata ; il. Anna Ładecka ; 

przekł. Małgorzata Trzebiatowska. - Sopot : Gdańskie 

Wydawnictwo Psychologiczne, [2007]. – 53 s. 

Ilustrowana książeczka dla dzieci, adresowana przede 

wszystkim do dzieci z rodzin adopcyjnych, ich bliskich  

i znajomych. 

Sygn. 147984-986 

Zawiera: Co się stało socjalizacją? Jak badać socjalizację  

we współczesnym społeczeństwie – próba stworzenia modelu 

teoretycznego. Przemiany warunków brzegowych – poziom 

analiz systemowych. Poziom analiz kulturowo – społecznych; 

nowa rodzina, nowa matka, nowy ojciec – zmiany w układzie 

sił w rodzinie. Triumf nowego dziecka. Współczesne wzory 

socjalizacji. 

Sygn. 154374-375 

34. Zawodowa miłość : o opiece nad dziećmi w pogotowiach 

rodzinnych / Jan Basiaga. - Warszawa : Wydawnictwo 

Akademickie Żak, 2014. – 452 s. 

W części teoretycznej autor przedstawia historię opieki 

zastępczej oraz prawne i pedagogiczne podstawy 

funkcjonowania współczesnych rodzin zastępczych. Badania 

własne przeprowadził w 2009 r. na grupie 58 zawodowych 

rodzin zastępczych o charakterze pogotowia rodzinnego 

wychowujących 207 dzieci, zamieszkałych na terenie 

województwa śląskiego. 

Sygn. 159066-067 

35. Zjawisko macierzyństwa zastępczego w Polsce (na podstawie 

analizy ogłoszeń internetowych zamieszczanych w witrynie 

„Robimy dzieci” / Dorota Zaworska-Nikoniuk // W : Świat 

rodziny : perspektywa interdyscyplinarna : wobec wyzwań  

i zagrożeń / red. nauk. Joanna Maria Garbula, Aldona 

Zakrzewska, Wiktor Sawczuk. - Toruń : Wydawnictwo Adam 

Marszałek, cop. 2013.– S. 56-77 

Sygn.  157048 / 316 

          157164-165 
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36. Zranione dzieciństwo : wychowankowie Domu Dziecka mówią 

/ Urszula Kamińska. - Katowice : "Śląsk", 2000. – 147 s. 

Zawiera m. in. : Domy Dziecka w Polsce w latach 1945-1999. 

Wychowawca w domu dziecka – perspektywa 

pedeutologiczna. Założenia metodologiczne. Taki był mój dom 

rodzinny – wychowankowie domu dziecka o sobie. Dzieci 

osierocone na skutek śmierci jednego z rodziców. Dzieci 

osierocone na skutek rozwodu lub porzucenia rodziny. Dzieci 

osierocone na skutek zmian kolejnych partnerów życiowych 

matki. Dzieci osierocone na skutek alkoholizmu obojga 

rodziców i  niewydolności wychowawczej. Dzieci osierocone  

na skutek nadmiernych wymagań matki i wyrzucania dziecka 

z jego domu rodzinnego. Specyfika działalności opiekuńczo-

wychowawczej Domu Dziecka nr 1 w Gliwicach. 

Sygn. 136854 

         148144 

37. Zranione dziecko – czy wystarczy tylko je kochać? 

Perspektywa rodzin adopcyjnych i zastępczych / Urszula 

Bartnikowska // Świat rodziny : perspektywa 

interdyscyplinarna : wobec wyzwań i zagrożeń / red. nauk. 

Joanna Maria Garbula, Aldona Zakrzewska, Wiktor Sawczuk. 

- Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2013.. – S. 11-

25 

Sygn.  157048 / 316 

                 157164-165 
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1. Adopcja / Katarzyna Kwiatkowska // Remedium . - 2016, nr 

6, s. 12-13 

Sygn. 0915 

2. Adopcja : „przyjęcie sercem” / Paweł Landwójtowicz // 

Katecheta . - 2015, nr 12, s. 80-83 

Sygn. 0883 
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3. Adopcja dziecka niepełnosprawnego / Jolanta Zozula // 

Szkoła Specjalna . - 2011, [nr] 2, s. 135-141 

Sygn. 010 

4. Adopcja w latach 2000-2009 / Mirosław Kaczmarek // 

Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze . - 2011, nr 2, s. 3-10 

Sygn. 0438 
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Praca Socjalna . - 2010, [nr] 1, s. [49]-72 

Sygn. 0876 

6. Bez happy endu / Jolanta Makowska // Problemy 

Opiekuńczo-Wychowawcze . - 2011, nr 2, s. 11-16 

Sygn. 0438 
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2013, nr 1, s. 18-20 
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w Przedszkolu . - 2011, nr 1, s. 49-51 

Sygn. 0139 

9. Dlaczego warto oddać głos przeciw pojęciu sieroctwo / Sylwia 

Badora // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze . - 2014,  

nr 2, s. 15-20 

Sygn. 0438 

10. Domy dziecka w Polsce w latach 1945-1989 a problem 
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Joanna M. Domańska // Wychowanie na Co Dzień . - 2011, 

nr 6, s. 23-27 

Sygn. 0868 

11. Dzieci poza rodziną / Maria Kolankiewicz, Monika Rożen // 

Dziecko Krzywdzone . - 2011, nr 3, s. 97-115 

Sygn. 0939 

12. Dziecko z zespołem RAD, czyli jak pokochać prowokatora / 

Katarzyna Kiwer // Niebieska Linia . - 2011, nr 2, s. 1-3 

Sygn. 0917 

13. Edukacja i rehabilitacja dzieci z niepełnosprawnością 

wychowywanych w rodzinach adopcyjnych i zastępczych / 
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Urszula Bartnikowska, Katarzyna Ćwirynkało // 

Niepełnosprawność i Rehabilitacja . - 2014, nr 2, s. [31]-46 

Sygn. 0925 

14. Interwencyjny model polityki społecznej wobec rodziny / 

Mirosław Kaczmarek // Remedium . - 2010, nr 5 

Sygn. 0915 

15. Jestem mu matką / Katarzyna Kotowska ; rozm. przepr. 

Anita Jerzyna // Polonistyka . - 2014, nr 3, s. 35-38 

Sygn. 092 

16. Komu dziecko, komu? / Karolina Sobczyńska // Problemy 

Opiekuńczo-Wychowawcze . - 2014, nr 8, s. 58-60 

Sygn. 0438 

17. Losy wychowanków domu dziecka umieszczonych  

w rodzinach adopcyjnych / Barbara Milewska // Problemy 

Opiekuńczo-Wychowawcze . - 2013, nr 4, s. 26-32 

Sygn. 0438 

18. Matki dzieci z chmur / Justyna Bigos, Beata Mozer ; rozm. 

przepr. Magda Brzezińska // Charaktery . - 2011, nr 2, s. 44-

[47] 
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19. Nie wylać dziecka z kąpielą / Halina Drachal // Głos 

Nauczycielski . - 2010, nr 45, s. 6 

Sygn. 0462 

20. Nielegalny obrót dziećmi pod pozorem adopcji / Jolanta 

Zozula // Szkoła Specjalna . - 2013, nr 1, s. 56-67 
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21. O emocjonalnym sieroctwie : matki dystansujące się  

do swoich dzieci : przyczyny - konsekwencje - strategie 

interwencyjne / Agnieszka Smrokowska-Reichmann -- 

(Asystent rodziny ; [cz. 1] )// Wspólne Tematy . - 2011, nr 1, 

s. 41-49 

Sygn. 0921 

22. "Obcy", osoba czy "półprodukt" : miejsce dziecka  

we współczesnej kulturze / Stanisław Gałkowski // 

Kwartalnik Pedagogiczny . - R. 57, nr 2 (2012), s. [31]-46 

Sygn. 082 
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23. Opieka nad rodziną i zastępcza opieka nad dzieckiem / 
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25. Piecza zastępcza - stare problemy w nowym opakowaniu / 
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konferencji naukowej / Beata Baron // Problemy 
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27. Piecza zastępcza. Cz. 2 / Mirosław Kaczmarek // Remedium . 
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nr 7, s. 43-49 

Sygn. 0438 
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Sygn. 0943 
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