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1. Bikiniarze : pierwsza polska subkultura / Maciej Chłopek. - Warszawa 

: "Żak", 2005. - 168 s. 

sygnatura  144085 – 144086 

Zawiera rozdziały: Walka z amerykańskim zagrożeniem w latach 1948-

1956. Pokolenie’52 – kontrkultury  młodzieżowe lat czterdziestych  

i pięćdziesiątych. Fenomen polskiego bikiniarza. Wizerunek bikiniarza  

w polskiej publicystyce w latach 1948-1956. 

 

2. Bunt nie przemija : bardzo podręczny słownik subkultur 

młodzieżowych / Bogdan Prejs. - Katowice ; Warszawa : Śląsk, 2004. - 

269 s. 

sygnatura  148145 - 148146, 142683p 

Zawiera rozdziały: Subkultura. Od anarcholi do japiszonów. Image.  

Z regału kontestatora. Muzyka. Buntownicy bez powodu. Graffiti. Artyści 

są wieczni. Bonus. 

 

3. Ekstremalne zabawy młodych : moda, hobby i pragnienie 

przekraczania wszelkich granic / Carlo Climati. - Kielce : 

Wydawnictwo "Jedność",  2007. - 174 s. 

sygnatura  154059, 153832p 

Zawiera rozdziały: Pragnienie ekstremalności. Antykultura ryzyka. Dzieci 

mass mediów. Mit pozorów. Ostre filmy, telenowele, komiksy i kreskówki. 

Pułapka sekt. Agresywna muzyka. Gry komputerowe i gry fabularne – 

uwięziona fantazja. Trzy historie – jedna nadzieja. Trzy propozycje, ażeby 

z nadzieją patrzeć w przyszłość. 

  

4. Gry wi ęzienne : tragikomiczny świat polskiego więzienia / Marek M. 

Kamiński. - Warszawa : Oficyna Naukowa, 2006. - 343 s. 

sygnatura  147393 



Zawiera rozdziały : Życie w więzieniu. Wjazd. Inicjacja. Kod. Bajera. 

Życie codzienne. Seks, flirt, miłość. Niedomaganie strategiczne. Wyjazd. 

Warianty i ewolucja subkultury grypsowania. Dodatek: Gry i decyzje. 

 

5. Krótka historia młodzieżowej subkulturowości / Witold Wrzesień. -  

Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013. - 418 s. 

sygnatura ( w opracowaniu) 

Zawiera rozdziały: Młodzież. Subkultura. Pierwsze formy młodzieżowej 

subkulturowości. Hipstersi, beatnicy, teddy, boys, bikiniarze. 

Subkulturowe oblicza „młodzieżowej rewolucji” lat 60. XX wieku. Modsi, 

rockersi, hipisi, skinheadzi. Subkultury o charakterze kryminogennym. 

Chuligani, gitowcy, football hooligans, one percenters. Druga fala 

„młodzieżowej rewolucji”. Glam, punk, skinheadzi, rastafarianie, 

heavymetalowcy. Ostatnie „przebudzenia” kultury młodzieżowej.  

Hip-hop, grunge, britpop. Przełom wieków schyłkiem młodzieżowej 

subkulturowości? Goci, new romantuic, clubbing, emo. 

 

6. Menele : subkultura o tożsamości dewiacyjnej / Natalia Słowiak. - 

Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2009. - 154 s. 

sygnatura  154080 - 154081 

Zawiera rozdziały: Zasady powstawania, funkcjonowania oraz 

konsekwencje przynależności do grup „Meneli” – analiza literatury 

przedmiotu. Metodologia badań własnych. Analiza wyników badań. 

 

7. Podkultura wi ęzienna : wielowymiarowość rzeczywistości 

penitencjarnej / Sławomir Przybyliński. - Kraków : Impuls, 2005. -  

273 s. 

sygnatura  144275p 

Zawiera rozdziały: Podkultura więzienna – istota i charakterystyka. 



Specyfika populacji więźniów młodocianych. Pozaformalne 

prawidłowości regulujące izolowane życie skazanych. Transpozycja  

w obrębie „drugiego nurtu więzienia”. Ujemne konsekwencje izolacji 

więziennej. Wieloaspektowość zaburzeń występujących u osób 

inkarcerowanych. Społeczność funkcjonariuszy więziennych. Specyfika 

pracy personelu penitencjarnego. Percepcja podkultury więziennej – 

synteza badań własnych. 

 

8. Subkultury młodzieżowe : bunt nie przemija / Bogdan Prejs. - 

Katowice : Wydawnictwo KOS, 2005. - 326 s. 

sygnatura  152394, 152395p 

Zawiera rozdziały: Subkultura. Od anarcholi do japiszonów. Image.  

Z regału kontestatora. Muzyka. Buntownicy bez powodu. Graffiti. Artyści 

są wieczni. Bonus. 

 

9. Szkoła wobec subkultury pseudokibiców / Marek Babik. - Kraków : 

Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum" : Wydawnictwo 

WAM, 2010. - 176 s. 

sygnatura 152400 - 152401 

Zawiera rozdziały: Krótki zarys historyczny chuligańskich ekscesów  

na stadionach. Szalikowcy – organizacja, struktura, ideologia. Chuligani 

w kontekście społecznym. Zakres i formy zjawiska kibicowania wśród 

uczniów szkół gimnazjalnych. Wychowanie do kibicowania. 

 

10. Ucieczka, bunt, twórczość : subkultura hip-hopowa w poszukiwaniu 

autentycznego stylu życia / Joanna Rychła. - Kraków : "Impuls", 2005. - 

121 s. 

sygnatura 143373 – 143374 



Zawiera rozdziały: Teoretyczna problematyka subkultur. Studium 

subkultury hip-hopowej. Próba syntezy. 

 

11. Wewnątrz subkultury : ponowoczesne znaczenie stylu / David 

Muggleton. - Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2004. - 

237 s. 

sygnatura 143353, 145528, 145527p 

Zawiera: Powrót do rzeczywistości? Moje doświadczenia ze studiami 

kulturowymi. Neoweberowskie podejście do badań nad stylem 

subkulturowym. Subkultury ponowoczesne a nowoczesność estetyczna. 

Różnicująca indywidualność a przynależność do subkultury. 

Zaangażowanie, wygląd a własne ja. Zmiana, ciągłość, porównanie. 

Opór, inkorporacja i autentyczność. Ekspresja kulturowa czy sprzeczności 

klasowe?  

 

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM 

 

1. Blokers - chuligan czy efekciarz? : scenariusz godziny 

wychowawczej / Grażyna Jaśniowska // Wiadomości, Głosy, 

Rozmowy o Szkole. - 2008, nr 4, dod. Wychowawca nr 67, s. 1-3 

 

2. Człowiek w językowym obrazie świata subkultury punków  / 

Marcin Lewandowski // Poradnik Językowy. - 2005, z. 5, s. 68-80 

 

3. Emo - nowa fascynacja młodzieży gimnazjalnej modą kulturow ą. 

Cz. 2 / Beata Skarżyńska // Katecheta. - 2010, nr 10, s. 51-57 

 



4. Emo to więcej niż tylko ubiór?  / Alina Tomaszewska // Problemy 

Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2009, nr 7, s. 22-28 

 

5. Graffiti - szansa na sukces? : impulsy dla pedagoga ulicy / 

Agnieszka Smrokowska-Reichmann // Wspólne Tematy. - 2010,  

nr 10, s. 41-48 

 

6. Hierarchia warto ści hip-hopowców, szalikowców i technofanów / 

Ewa Sowa-Behtane // Edukacja i Dialog. - 2012, nr 1/2, s. 44-47 

 

7. Le parkour - sport, moda czy subkultura? / Alicja Chyła // Kultura  

i Edukacja. - 2008, nr 4, s. 73-87 

 

8. Miło ść w świecie wartości grup subkulturowych / Ewa Sowa // 

Wszystko dla Szkoły. - 2011, nr 2, s. 6-7 

 

9. Motyle w sieci : (pedagogiczna analiza treści blogów dziewcząt  

z subkultury pro-Ana)  / Marta Kowalczuk // Nowa Szkoła. - 2009, nr 

5, s. 38-44 

 

10. O co chodzi młodzieżowym subkulturom? / Anna Nowak //  Nowa 

Szkoła . - 2006, nr 4, s. 19-24 

 

11. Postawy buntu w procesie przemian pokoleniowych młodzieży / 

Beata Hoffmann // Edukacja. - 2005, nr 1, s. 65-73 

 

12. Przemoc seksualna jako forma relacji rówieśniczej w subkulturze / 

Jacek Tyc // Opieka, Wychowanie, Terapia . - 2009, nr 1/2, s. 8-14 

 



13. Risflecting - nowa odpowiedź pedagogiczna na zagrożenie 

alkoholowe i zachowania ryzykowne okresu dorastania : część II  / 

Maria Nowak // Wspólne Tematy. - 2008, nr 6, s. 19-23 

 

14. Rodzice dzieci z niepełnosprawnością - od biernej izolacji  

do czynnej subkultury / Agnieszka Żyta, Sylwia Nosarzewska // 

Wychowanie na Co Dzień. - 2010, nr 6, s. 15-18 

 

15. Różne style życia "na kibicowskim szlaku"  / Piotr Skuza // 

Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2007, nr 5, s. 34-42 

 

16. Stosunek członków grup subkulturowych (szalikowców, hip-

hopowców i techno-fanów) do wartości patriotyzmu i pracy  / 

Elżbieta Patyk // Edukacja i Dialog. - 2011, nr 1/2, s. 16-19 

 

17. Street racing jako zjawisko społeczne / Beata Hoffmann // 

Remedium. - 2013, nr 1, s. 1-3 

 

18. Subkultura hip-hopowa a problem narkotyków / Maciej 

Bernasiewicz // Wychowanie na Co Dzień. - 2006, nr 1/2, s. 19-22 

 

19. Subkultury młodzieżowe a wykluczenie i marginalizacja społeczna 

/ Krzysztof Sawicki // Pedagogika Społeczna. - 2006, nr 1, s. 57-64 

 

20. Subkultury młodzieżowe w okresie transformacji ustrojowej  

w Polsce na przykładzie festiwalu w Jarocinie : projekt 

edukacyjny z wiedzy o społeczeństwie dla uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych / Agnieszka Jankowiak-Maik // Wiadomości 

Historyczne. - 2011, nr 5, s. 34-38 



 

21. Subkultury młodzieżowe w szkole / Jan Łysek // Nauczyciel i Szkoła 

. - 2010, nr 3, s. 47-61 

 

22. Subkultury a patriotyzm i praca  / Ewa Sowa-Behtane // Edukacja  

i Dialog. - 2012, nr 3/4, s. 66-69 

 

23. Symboliczne subkultury młodzieżowe na Mazowszu : 

charakterystyka przynależności do punków, skinheadów i metali / 

Michał Jan Lutostański // Kultura i Edukacja. - 2011, nr 3, s. 113-125 

 

24. Tatuaż i kolczykowanie ciała a używanie substancji 

psychoaktywnych i inne zachowania ryzykowne wśród 

gimniazjalistów / Krzysztof Ostaszewski, Katarzyna Kocoń // 

Alkoholizm i Narkomania . - 2007, nr 3, s. 247-266 

 

25. Uczeń w subkulturze / Karolina Kmiecik-Juręga // Remedium. - 

2011, nr 7/8, s. 20-22 

 

26. Współczesne subkultury młodzieżowe : pomiędzy porządkiem a 

kontestacją / Stanisław Kawula // Ruch Pedagogiczny. - 2006, nr 5/6, 

s. 13-28 


