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1. Całe szczęście jestem kobietą / Roma Gąsiorowska, Sylwia Stano i ich
rozmówczynie Olga Chajdas, Sylwia Chutnik, Anna Dymna, Marta Frej,
Julia Izmałkowa, Joanna Keszka, Olga Kozerowska, Julia Kuczyńska,
Beata Sadowska, Grażyna Torbicka. - Warszawa : Wydawnictwo Agora,
2019. - 302, [2] s.
Sygnatura 166806
2. Dojrzałość i dojrzewanie : kategorie, atrybuty, konteksty / Ewa
KubiakSzymborska, Dariusz Zając, Ewa Krause, Monika Nawrot-Borowska ;
[redaktor Dorota Ślachciak]. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu
Kazimierza Wielkiego, 2018. - 156 s.
Sygnatura 164645, 164646
Zawiera artykuł: O dojrzałości w wyborze pomiędzy karierą zawodową a
macierzyństwem.
3. Dzieci pustyni : pamiętnik matki zastępczej / Hanna Tomalak. - Kraków :
Impuls, 2020. - 184, [2] s.
Sygnatura 168738
4. Dziecko jako projekt rodzicielski? : przekonania matek na temat
wychowania i ich percepcja zachowań dziecka / Anna
SzymanikKostrzewska. - Warszawa : Difin, 2016. - 138 s.
Sygnatura 161763, 162797
Zawiera m.in. części : Podstawy teoretyczne. O zmianach w rodzicielstwie.
Badania własne. Zachowania dzieci a przekonania matek na temat
przyspieszenia ich rozwoju. Wczesne zachowania dzieci a przekonania i
zachowania ich matek. Nadrzędna wartość dziecka i konieczność zapewnienia
mu szczęśliwego dzieciństwa a przekonania i zachowania matek. Wiara matek
w przyspieszony rozwój współczesnych dzieci w realizacji do ich zachowań.
5. 10 zwyczajów szczęśliwych matek / Meg Meeker ; przekł. Maria
Smulewska. - Kraków : Wydawnictwo M, 2013. -300 s.
Sygnatura 165731
Zawiera: Zwyczaj 1: Miej poczucie własnej wartości. Zwyczaj 2: Podtrzymuj
najważniejsze przyjaźnie. Zwyczaj 3: Ceń wiarę i praktykuj. Zwyczaj 4:
Powiedz „nie” rywalizacji. Zwyczaj 5: Zadbaj o zdrowszy stosunek do
pieniędzy. Zwyczaj 6: Znajdź czas na samotność. Zwyczaj 7: Kochaj i bądź
kochana w zdrowy sposób. Zwyczaj 8: Znajdź sposób, by żyć prościej.
Zwyczaj 9: Wyzbądź się strachu. Zwyczaj 10: Nadzieja to decyzja – podejmij
ją!
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6. Indywidualizacja a nowe formy wspólnotowości / Marta Olcoń-Kubicka. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2009. - 205 s.
Sygnatura 151103
Zawiera rozdziały: Proces indywidualizacji we współczesnym społeczeństwie.
Indywidualizacja a powstawanie tożsamości w późnej nowoczesności. Nowe
formy integracji społecznej. Badanie procesu indywidualizacji. Doświadczenie
macierzyństwa. Macierzyńskie wspólnoty internetowe. Indywidualizacja a
nowe formy wspólnotowości.
7. Introwertyczna mama : wykorzystaj swoją cichą siłę w rodzicielskiej
codzienności / Jamie C. Martin ; przekł.: Monika Malcherek. - Warszawa : MT
Biznes Sp. z o.o., 2020. - 287 s.
Sygnatura 169536
Zawiera części: Jak żyć prawdziwie. Jak dobrze tym wszystkim zarządzać.
Lepszy przewodnik. Proste przyjemności.
8. Jak być wspaniałą mamą / Tracey Godridge ; przekł. Hanna de Broekere. Poznań : Vesper, 2010. - 234, [1] ;
Sygnatura 156328
Zawiera rozdziały: Co to znaczy być wspaniałą mamą? Twoje oczekiwania.
Ciąża – troska o siebie sama oraz o dziecko. Poród – czego się spodziewać.
Pierwsze dwa tygodnie po porodzie. Życie całej rodziny. Twoje zdrowe
niemowlę. Twoje szczęśliwe dziecko. Powrót do pracy. Twój zdrowy i radosny
berbeć. Edukacja. Twoje zdrowe i szczęśliwe dziecko w wieku szkolnym.
Kształtowanie właściwego zachowania. Twoje zdrowe i szczęśliwe dziecko w
wieku nastoletnim. Miłość do własnego dziecka. Udane życie rodzinne. Na
szeroki świat. Gdy cos pójdzie nie tak.
9. Jak być wspaniałą pracującą mamą / Tracey Godridge, Martine Gallie ;
przekład: Beata Horosiewicz. - Poznań : Vesper, 2011. - 214, [1] s.
Sygnatura 156329
Zawiera rozdziały: Jakie cechy ma wspaniała pracująca mama? Ciąża: jak
przetrwać w pracy. Twoje prawa: skorzystaj z tego, co ci przysługuje. Urlop
macierzyński: wykorzystaj go jak najlepiej. Opieka nad dzieckiem: jak dokonać
najlepszego wyboru. Opcje zawodowe: jaka wybrać formę zatrudnienia.
Powrót do pracy: przygotuj się zawczasu. W pracy: trudne początki. Mama i
tata: jak sobie wzajemnie pomagać. Pierwsze lata życia dziecka: co musisz
wiedzieć. Życie codzienne rodziny: garść porad. Zachowanie: jak odkryć i
utrwalić pozytywne cechy dziecka. Praca: jak być wspaniałą mamą i odnosić
sukcesy. Dziecko w szkole: co musisz wiedzieć. Miłość rodzicielska: jak
kochać dziecko i być blisko niego. Pomyślność rodziny: Jak żyć w zgodzie.
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10. Karuzela macierzyństwa : jak dzieci zmieniają życie matki / Harriet Lerner
; przekł. Agnieszka Cioch. - Poznań : Zysk i S-ka. Wydaw., 2002. 317, [1] s.
Sygnatura 139613
Zawiera części: Matka o macierzyństwie. Wtajemniczenie. Próba ognia.
Starsze dzieci, trudniejsze zadania. Czego ci nie mówiła matka.
11. Kobiety o doświadczeniu utrudnionej prokreacji / Katarzyna
Walentynowicz-Moryl. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2020. - 225,
[3] s.
Sygnatura 170248
Zawiera rozdziały: Podejście do definiowania pojęcia choroby. Konteksty
doświadczenia trudności prokreacyjnych. Założenia metodologiczne.
Doświadczenie prokreacyjne badanych kobiet – od założonego przebiegu
doświadczenia prokreacyjnego do utrudnionej prokreacji.
12. Kochane córki! : poradnik matki / Barbara Toner. - Warszawa : "Diogenes",
2001. - 207 s.
Sygnatura 139371
Zawiera rozdziały: Inspiracja. Pierwsze nauki. Kobiece fortele. Kształtowanie
charakteru. Samowystarczalność. Jak odnosić sukcesy. Płeć i co z niej
wynika. Miłość, seks i małżeństwo. Życie małżeńskie. Macierzyństwo. Jak
przetrwać.
13. Macierzyństwo bez photoshopa / aut. Małgorzata Dawid-Mróz [et al.]. Gliwice : Wydawnictwo Helion, 2016. - 118 s.
Sygnatura 161289
Zawiera rozdziały m. in.: 20 opowieści o miłości. Ciało matki w literaturze i
historii. Jak przez lata zmieniło się moje nastawienie do własnego ciała. Kiedy
widzę w reklamie idealnie wyglądającą matkę, myślę…Udane życie seksualne
po porodzie. Moje życie – pasmo olśnień. Moja Żona czarodziejka.
14. Macierzyństwo jako punkt zwrotny w życiu kobiety / Bogusława
Budrowska. - Wrocław : "Funna", 2000. - 420 s.
Sygnatura 139598, 141976, p 139597 / 316
Zawiera części: Macierzyństwo jako doświadczenie i instytucja.
Społecznokulturowe wzorce macierzyństwa. Przełomowy charakter
doświadczenia macierzyństwa
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15. Macierzyństwo : szanse i ograniczenia : perspektywa psychologii osoby
/ redakcja naukowa Agata Celińska-Miszczuk, Lidia Anna Wiśniewska. Warszawa : Difin, 2017. - 197 s.
Sygnatura 164684
Zawiera części: Stawanie się matką. O przygotowaniu do macierzyństwa i
macierzyństwie w toku życia. Trud bycia matką. O innych obliczach
macierzyństwa.
16. Macierzyństwo w kontekście zmian społecznych / Aleksandra Maciarz. Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2004. -76, [1] s.
Sygnatura 24625, 141134, 141135
Zawiera: Istota i wymiary macierzyństwa. Od afirmacji do deprecjacji
macierzyństwa. Uwarunkowania i rodzaje trudnego macierzyństwa. Problemy
emocjonalne matek dzieci niepełnosprawnych. Dewiacje w tworzeniu
macierzyństwa. Brak opieki macierzyńskiej – choroba sieroca i zespół
nieorganicznego zaburzenia rozwoju. Skutki niedostatku macierzyństwa –
sieroctwo duchowe. Macierzyństwo w wizji przyszłego życia dorastających
dziewcząt.
17. Macierzyństwo wobec dziecka niepełnosprawnego intelektualnie /
Małgorzata Karwowska. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza
Wielkiego, 2007. - 203 s.
Sygnatura 24414, 147632, 147633, 147634
Zawiera rozdziały: Współczesne rozumienie roli rodziny w rehabilitacji dziecka
niepełnosprawnego intelektualnie. Macierzyństwo w systemie więzi i wsparcia
w rodzinie. Zagrożenia w tworzeniu macierzyństwa wobec niepełnosprawnego
dziecka. Macierzyństwo wobec dziecka niepełnosprawnego umysłowo w
świetle badan własnych.
18. Macierzyństwo : współczesna literatura, kultura, etyka / Agnieszka
Gawron. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016. - 336, [1] s.
Sygnatura 164685
Zawiera: Teorie i problemy. Problemy i teksty. Teksty i lektury.
19. Mama z pasją : jak wychowywać dzieci w dzisiejszym świecie / Susan
Merrill ; przeł. Maria Smulewska. - Kraków : Wydawnictwo M, 2014. - 246 s.
Sygnatura 165732
Zawiera rozdziały: Wnikliwość. Rozmyślanie. Pasja. Modlitwa. Interludium –
budowanie muru.. Cierpliwość. Przygotowanie. Cel. Planowanie. Interludium:
otworzenie bram. Rozwiazywanie problemów. Wytrwałość.
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20. Matka i dziecko w rodzinie polskiej : ewolucja modelu życia rodzinnego
w latach 1795-1918 / Aneta Bołdyrew. - Warszawa : Wydawnictwo Neriton,
2008. - 380 s.
Sygnatura 151916, 151917, 151915 / 316 p
Zawiera rozdziały: Ciąża, poród, połóg. Opieka nad niemowlęciem. Higiena i
pielęgnacja zdrowia w okresie dzieciństwa i adolescencji. Wychowanie i
edukacja domowa. Relacje w rodzinie. Miejsce kobiety i dziecka na tle
obyczajowości życia rodzinnego.
21. Matka, która nie miała matki / Hope Edelman ; [przekł. Lucyna
Wierzbowska]. - Łódź : Wydawnictwo JK, 2012. - 518, [1] s. Sygnatura
155941
22. Matka niedostępna emocjonalnie : jak rozpoznać i wyleczyć niewidzialne
skutki zaniedbania w dzieciństwie / Jasmin Lee Cori ; przekł. Katarzyna
Iwańska. - Warszawa : Zwierciadło, 2020. - 335, [1] s.
Sygnatura 169684 , 169685
Zawiera części: Czego potrzebujemy od matek? Rola matki. Oblicza Dobrej
Matki. Przywiązanie: nasz pierwszy fundament. Dodatkowe komponenty. Gdy
matka nie spełnia swojej roli Mamo, gdzie byłaś? Zycie z emocjonalnie
nieobecna matka. Emocjonalne zaniedbanie i psychiczna przemoc w
dzieciństwie. Co jest nie tak z matka.? Leczenie „pomatczynych” ran. Droga
do uzdrowienia. Czerpanie energii Dobrej Matki. Praca nad wewnętrznym
dzieckiem. Psychoterapia: problemy w relacjach z matką i potrzeba matczynej
opieki. Dalsze kroki na drodze do uleczenia i praktyczne strategie. Twoja
historia w nowej odsłonie.
23. Matki dorosłych dzieci : jak mądrze i dobrze towarzyszyć swym córkom i
synom / Lidia Mieścicka. - Kielce : Wydawnictwo Charaktery , 2018. - 128 s
Sygnatura 165667, 165668
Zawiera rozdziały: O dorosłości. Co dajemy naszym dzieciom. Młodzieńcze
miłości. Na brzegu gniazda. Wybór partnera. Seks przed małżeństwem.
Małżeństwo naszych dzieci. Wnuki na horyzoncie. Jestem matka babci i
dziadka. Skąd przychodzę dokąd idę.
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24. Metodologia jako sztuka wyjścia : podejścia badawcze i praktyki
edukacyjne w andragogicznych studiach nad macierzyństwem / Martyna
Pryszmont. - Wrocław : ATUT, 2020. - 271 s
Sygnatura 169702, 169703
Zawiera: Sztuka metodologii. Inter- i transdyscyplinarne źródła dyskursu nad
macierzyństwem. Podejścia i strategie badań nad macierzyństwem. W stronę
metodologii inicjujących uczenie się dorosłych . O stawaniu się matka –
wybrane refleksje z inicjatywy badawczej pt. „Mikroświaty macierzyństwa”
25. Między (nie)obecnością a zaangażowaniem : rodzicielstwo
rekonstruowane w ponowoczesności / Anna Błasiak. - Kraków :
Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum, 2019. - 496 s.
Sygnatura 167470
Zawiera: Makro –i mikrospołeczne uwarunkowania kształtu współczesnej
rodziny i rodzicielstwa. Rodzicielstwo – złożoność i różnorodność zjawiska.
Rodzina jako świat w rozwoju i przestrzeń dla rozwoju człowieka. Orientacja
metodologiczna i procedura badan empirycznych. Początek historii
rodzicielstwa – przejście od diady do triady w perspektywie indywidualnej i
wspólnotowej zmiany życiowej. narratorów. Uwikłania rodzicielstwa w
przestrzeni codzienności. Współczesny mikroświat rodziny – złożony świat
„ich” interakcji. Wychowanie rodzinne w życiu codziennym i poprzez
codzienność. Miedzy koncepcją a zaangażowanym działaniem – rodzic jako
wychowawca własnego dziecka.
26. Moja córka narkomanka / Helena Rogal. - Warszawa : Lissner Studio, 2013.
- 197, [2] s.
Sygnatura 25931
27.Nagroda, informacja czy wyraz radości, czyli dlaczego matki chwalą
swoje dzieci? / Anna Szymanik-Kostrzewska, Paulina Michalska. Warszawa : Difin, 2019. - 132 s.
Sygnatura 166420
Zawiera m. in.: Wnioski z badań i dyskusja – Co motywuje matki do chwalenia
dzieci? Jakie charakterystyki zachowań dzieci chwalą matki? Jakie
alternatywy wobec chwalenia stosują matki? Ograniczenia przeprowadzonych
badań – co jeszcze i jak warto byłoby zbadać?
28. Nasze ciała, nasze życie : książka napisana przez kobiety dla kobiet. Gdańsk : Stowarzyszenie Współpracy Kobiet NE WW-Polska, 2004. - 781 s.
Sygnatura 145036
Zawiera m. in. Rozdziały: Znaczenie macierzyństwa w życiu kobiety. Ciąża.
Narodziny dziecka. Po porodzie.
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29. Nie obwiniaj matki / Paula Caplan ; przeł. Danuta Dowjat. - Warszawa :
Jacek Santorski & Co ; "Inanna", 2006. - 230 s.
Sygnatura 146546
Zawiera: m. in. rozdziały: Taka miłość, taka wściekłość. Obwinianie matki.
Bariery miedzy matką a córką: mity o Doskonałej matce. Mity o Złej Matce.
Poczucie bezpieczeństwa: wykraczamy poza mity. Naprawianie więzi. Czego
dokonały matki i córki. T tylko drzwi. Aneks A: Trening ekspresywny. Aneks B:
Pytania do wywiadu matka-córka.
30. Nieletnie dziewczęta samotnie wychowujące dzieci a ich przygotowanie
do radzenia sobie z ograniczeniami losu : diagnoza stanu kompetencji /
Anna Więcławska. - Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika,
2005. - 278 s.
Sygnatura 145881
Zawiera m. in. rozdziały: Wybrane ograniczenia losu człowieka i ich
konsekwencje dla jednostki. Człowiek egzystencją podmiotowo-osobowa.
Kreowanie własnej egzystencji w sytuacjach różnych ograniczeń losu.
Wyzwania dla edukacji. Procesy kognitywne u matek samotnie
wychowujących dzieci. Radzenie sobie z emocjami w sytuacji zaistnienia
wczesnej ciąży. Wartości i ich dymensje egzystencjalne. Poczucie sensu życia
matek samotnie wychowujących dzieci.
31. Oblicza empatii w procesie adaptacji do rodzicielstwa / Maria Kaźmierczak
; [recenzje Eleonora Bielawska-Batorowicz, Janusz Trempała]. - Warszawa :
Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2015. - 320, [1] s.
Sygnatura 159316
Zawiera rozdziały: Rodzicielstwo jako zmiana życiowa. Rodzicielstwo jako
zmiana w funkcjonowaniu pary. Osobowościowe uwarunkowania adaptacji do
rodzicielstwa.
32.Od nowego rodzicielstwa do nowego dzieciństwa / red. Andrzej
Ładyżyński, Maja Piotrowska, Jacek Gulanowski. - Wrocław : Oficyna
Wydawnicza Atut - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2016. - 191, [1] s.
Sygnatura 162259
33. Odpowiedzialne rodzicielstwo wobec wyzwań XXI wieku / red. nauk.
Małgorzata Duda. - Kraków : Wydawnictwo św. Stanisława BM Archidiecezji
Krakowskiej, 2010. - 216 s.
Sygnatura 157863
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34. 50/50 : przewodnik dla pracujących rodziców : jak wspólnie złapać
balans między pracą a rodziną / Sharon Meers, Joanna Strober ; ze
wstępem Sheryl Sandberg ; tłumaczenie: Anna Rosiak. - Warszawa :
Mamania - Grupa Wydawnicza Relacja, 2016. - 336, [7] s.
Sygnatura 166380
Zawiera rozdziały: Mama i tata: jak dzieci mogą zyskać więcej, mając dwoje
pracujących rodziców. Co zyskuje mąż pracującej zony. Co zyskują kobiety
jako pracujące matki. Kobiety nie odchodzą z pracy, bo tego chcą. Sukces nie
wymaga pracy 24/7. To nie jest uczciwa gra, ale nadal możesz zwiększyć
swoje szanse na wygraną. Wielki sojusz, czyli jak mąż może pomóc rozwiązać
problem równowagi. Zanim się urodzi, czyli jak zaplanować urlop, po którym
wrócisz do pracy. Rajd po wyboistej drodze po narodzinach dziecka, czyli
próba systemu 50 na 50 i odzyskiwanie dawnej prędkości. Dążenie do
systemu 50 na 50 w domu, pracy i wszystkich innych.
35. Pokochaj mnie mamo! czyli dwadzieścia dziewięć kroków do akceptacji
niepełnosprawności dziecka / Grażyna Dryżałowska. - Warszawa :
Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2008. - 186, [1] s.
Sygnatura 151931, 151932
Zawiera: Dwadzieścia dziewięć kroków do akceptacji niepełnosprawności
dzieci. Wychowanie – sztuka i odpowiedzialność. O poszukiwaniu wartości w
wychowaniu niepełnosprawnego dziecka. Wybrane metody terapeutyczne.
36. Pożegnanie z Matką Polką? : dyskursy, praktyki i reprezentacje
macierzyństwa we współczesnej Polsce / redakcja naukowa Renata E.
Hryciuk i Elżbieta Korolczuk. - Wydanie 1, dodruk 1. - Warszawa :
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego : Instytut Etnologii i Antropologii
Kulturowej Universitas Varsoviensis, 2016. - 456 s.
Sygnatura 164269
Zawiera części: Nowe dyskursy – nowe praktyki. Poza głównym nurtem –
klasa, seksualność, etniczność. Nowy aktywizm. Konstruowanie
macierzyństwa w kontekście nowych technologii reprodukcyjnych i medycyny.
Reprezentacje macierzyństwa w kulturze.
37.Praca opieka płeć : nauka o (nie)szczęściu / Piotr Michoń. - Warszawa :
CeDeWu, 2019. - 178 s.
Sygnatura 169471
Zawiera rozdziały: Konkurencja. O inwestowaniu w dzieci. Znudzenie. Nuda
sprzątania i zabawy w sklep. Zmęczenie. Podwójna zmiana. Zazdrość.
Porównania. (Męskie) Poczucie grzechu. Mania prześladowcza. Nierówność
standardów, zamartwianie się, domowi menedżerowie. Obawy przed opinia
publiczną. Zaangażowani ojcowie.
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38. Psychologiczna analiza doświadczeń rodziców w sytuacji ciąży
wysokiego ryzyka / Katarzyna Szymona-Pałkowska. - Lublin : Towarzystwo
Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2005. - 282, [3] s.
Sygnatura 168127
Zawiera m. in. Rozdziały: Charakterystyka przeżyć kobiet w okresie
oczekiwania narodzin dziecka. Charakterystyka przeżyć mężczyzn w okresie
oczekiwania narodzin dziecka. Znaczenie ciąży i dziecka w życiu rodziny.
39. Rodzina w przestrzeni życia społecznego / red. Magdalena Parzyszek,
Lidia Pietruszka. - Lublin : Towarzystwo Naukowe KUL : Katolicki Uniwersytet
Lubelski Jana Pawła II, 2017. - 186 s.
Sygnatura 168219, 168220
Zawiera m.in. rozdział Rola matki w rodzinie.
40. Rola wychowawcza matki w edukacji domowej / Marzena Zakrzewska. Warszawa : Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "Adam", 2013. - 318 s.
Sygnatura 26609, 158907
Zawiera rozdziały: Małżeństwo miejscem realizacji powołania kobiety. Rodzina
jako naturalne i duchowe środowisko matki. Rodzinność funkcji wychowawczej
matki i edukacji domowej.
41. Samotna adopcja : narracja matek / Agnieszka Kamyk-Wawryszuk. Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2016. - 223 s.
Sygnatura 163177
Zawiera części: Macierzyństwo w świetle teorii naukowych i praktyk
społecznych. Adopcja dziecka w Polsce. Doświadczanie macierzyństwa przez
kobiety samotnie adoptujące dziecko.
42. Samotne macierzyństwo i polityka społeczna / pod red. Marka Rymszy ;
Instytut Spraw Publicznych. - Warszawa : Instytut Spraw Publicznych, 2001. 466 s.
Sygnatura 138781 , 138780 / 316 p
Zawiera części: Samotne macierzyństwo w Polsce. Sytuacja prawna rodzin
samotnych matek w Polsce. Pomoc społeczna rodzinom samotnych matek w
Polsce.
43.Schodów się nie pali / Wojciech Tochman. - Wydanie czwarte. - Kraków :
Wydawnictwo Literackie, 2019. - 286, [6] s.
Sygnatura 167479
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44. Świat(y) "upośledzonego" macierzyństwa / Iwona Lindyberg. - Kraków :
Oficyna Wydawnicza " Impuls", 2012. - 161 s.
Sygnatura 25507 , 155424
Zawiera rozdziały: Biograficzne odtwarzanie rzeczywistości a problematyka
badan własnych. „Mitologia” macierzyństwa. Światy „upośledzonego”
macierzyństwa – perspektywa doświadczeń biograficznych.
45. Tradycyjnie czy nowocześnie? : wzory macierzyństwa i ojcostwa w
Polsce / Krystyna Dzwonkowska-Godula. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu
Łódzkiego, 2015. - 233, [4] s.
Sygnatura 160584
Zawiera części: Teoretyczne modele i kulturowe konteksty macierzyństwa i
ojcostwa. Wzory rodzicielstwa młodych wykształconych Polek i Polaków.
Wyniki empirycznych badań własnych
46. Urodzenie pierwszego dziecka jako wydarzenie krytyczne w życiu kobiet
i mężczyzn / Karolina Kuryś. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010. 155 s.
Sygnatura 158970
Zawiera rozdziały: Urodzenie pierwszego dziecka w perspektywie psychologii
biegu życia. Metodologiczna charakterystyka badan własnych. Ciąża jako
stan/okres kryzysowy poprzedzający urodzenie dziecka. Kobiety i mężczyźni
wobec przyjścia na świat ich pierwszego dziecka. Zmiany i trudności w życiu
kobiet i mężczyzn po urodzeniu pierwszego dziecka. Doświadczenie
pierwszego macierzyństwa i ojcostwa w interpretacjach własnego życia.
47. W pułapce kobiecości czyli o kobietach i dla kobiet (nie)doskonałych /
Paulina Pietrzyk. - Brzezia Łąka : Wydawnictwo Poligra2018. - 74, [2] s.
Sygnatura 164122
48. Wczesne rodzicielstwo - zagrożenie czy szansa? : nastoletni rodzice z
łódzkich enklaw biedy / Paulina Bunio-Mroczek. - Łódź : Wydawnictwo
Uniwersytetu Łódzkiego, 2016. - 296 s. Sygnatura
163119
Zawiera rozdziały: Nastoletnie rodzicielstwo a wykluczenie społeczne.
Koncepcja wykluczenia społecznego. Nota metodologiczna. Nastoletnie
macierzyństwo w łódzkich enklawach biedy. Nastoletnie ojcostwo w łódzkich
enklawach biedy. Nastoletnie rodzicielstw w łódzkich enklawach biedy w
opiniach ekspertów.
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49.Wojny dziecięce : macierzyństwo, ojcostwo i waśnie rodzinne / Robin
Baker. - Poznań : "Rebis", 2001. - 349 s.
Sygnatura 142452, 143086
Zawiera m. in. rozdziały: Czasami dobrze, czasami źle. Początki. Ciąża, poród
i pogoda ducha. Wojny dziecięce. Rodziny i dynastie. Konflikty domowe.
Rywalizacja między rodzeństwem. Faworyzowanie dzieci. Kazirodztwo.
Maltretowanie dzieci. Samotne wychowywanie dzieci.
50. Wolniejsze życie : 9 dobrych nawyków, dzięki którym pokonasz
pożeracze czasu, będziesz lepszym rodzicem i zyskasz pokój w sercu /
Rachel Macy Stafford ; przekład Elżbieta Kopocz. - Kraków : Wydawnictwo
eSPe, 2017. - 304, [3] s.
Sygnatura 164424
Zawiera części: Tworzenie trwałych więzi. Życie dniem dzisiejszym.
Chronienie tego, co się liczy.
51. Współuzależnienie matek narkomanów / Ewa Trębińska-Szumigraj. Gdańsk ; Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2010. - 248 s.
Sygnatura 24942, 151645
Zawiera rozdziały: Społeczny i rodzinny kontekst narkomanii.
Współuzależnienie. Stare i nowe sposoby definiowania zjawiska. Radzenie
sobie ze współuzależnieniem w doświadczeniu matek. Podsumowanie.
Dominujące strategie przyjmowane przez matki.
52. Wypalona mama : co zrobić, kiedy masz zwyczajnie dość? / Sheryl Ziegler
; przekł. Agnieszka Cioch. - Sopot : GWP, 2019. - 296 s.
Sygnatura 168810
53. Wyznania nie do końca dorosłej : macierzyństwo (i nie tylko) w kiepskim
wydaniu / Stephanie Calman ; przekł. Dorota Stadnik. - Warszawa :
Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza, 2008. - 245, [3] s.
Sygnatura 170314
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54. Wyzwania macierzyństwa : jak być szczęśliwą matką / Tackett Katleen
Kendall ; przekł. Marek Orski. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne,
2003. - 216 s.
Sygnatura 139666, 140322
Zawiera rozdziały: Stres. Dotrzymać życiu kroku. Depresja. Życie bez radości.
Wypalenie. Kiedy jesteś u kresu. Serce i dom. Fascynująca historia domowej
pracy kobiet. Z miłości czy dla pieniędzy? Wybierz odpowiedni rodzaj pracy.
Jak zmniejszyć liczbę domowych obowiązków? Tak bardzo zmęczona.
Wyczerpanie matki. Bolesna pamięć. Maltretowanie w dzieciństwie. Opieka
nad dzieckiem sprawiającym kłopoty wychowawcze. Opieka nad dzieckiem z
problemami zdrowotnymi. Witaj – zegnaj. Strata dziecka.
55. Zjawisko wypalenia wśród matek dzieci niepełnosprawnych / Małgorzata
Dąbrowska. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2005. - 235 s.
Sygnatura 144921
Zawiera: Syndrom wypalenia w świetle literatury przedmiotu. Zranione
macierzyństwo – być matką dziecka niepełnosprawnego. Metodologia badań
własnych. Linie życia – interpretacja treści wywiadów. Próba syntezy
56. Zła matka : kronika matczynych wykroczeń, drobnych katastrof i
rzadkich momentów chwały / Ayelet Waldman ; przekł. Katarzyna Janusik. Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2011. - 233, [7] s.
Sygnatura 155423
Zawiera: Zła matka. Życie, jakiego dla mnie chciała. Free to be you and I, czyli
wolność w byciu sobą. Nie ma to jak pierś. Wsparcie techniczne. Jak ryba bez
roweru. Moja teściowa i ja. Wyznaczanie granic. Tak pragnę zostać matka
nieudacznika. Seksowne czarodziejki i kartony z płatkami. Rakieta. Mieć nosa
do złych nowin. Dla każdego inna matka. Dziedzictwo. Kochanie, lubię cię
takiego, jaki jesteś. Pożądanie dziecka. Zuchwałość nadziei. Życie, jakiego
pragnę dla nich.
57. Złe matki są najlepsze : poradnik szczęśliwej mamy / Matylda Kozakiewicz.
- Kraków : Flow Books, 2017. - 282, [1] s.
Sygnatura 165080
58. Żeby umarło przede mną : opowieści matek niepełnosprawnych dzieci /
Jacek Hołub. - Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2018. - 157, [3] s.
Sygnatura 166271
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