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1. Amerykański system ochrony praw człowieka : aksjologia - instytucje efektywność. [T. 2] / red. Jerzy Jaskiernia. - Toruń : Wydawnictwo Adam
Marszałek ; [Warszawa] : Fundacja Nowe Teraz, 2015. - 669 s.
sygnatura 161618 M
Zawiera Międzyamerykański system ochrony praw człowieka. Problemy
ochrony praw człowieka w państwach Ameryki Północnej.
2. Amnesty International - wybrane aspekty działalności pedagogicznej /
Marzanna Pogorzelska. - Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego,
2013. - 176 s.
sygnatura 158019 M - 158020 M
Zawiera rozdziały: Amnesty International jako pozarządowa organizacja praw
człowieka. Funkcjonowanie Amnesty International. Kampanie dotyczące
naruszania praw dzieci. Projekty edukacyjne w zakresie praw człowieka.
Działania pedagogiczne Amnesty International w Polsce.
3. Buduj mosty nie mury : 97 ćwiczeń z zakresu praw człowieka,
zrozumienia interkulturowego i rozwiązywania konfliktów / Enver Djuliman
i Lillian Hjorth ; przeł. Witold Biliński, Ewa M. Bilińska. - Warszawa :
Wydawnictwo Akademickie "Dialog" Anna Parzymies, 2017. - 513 s.
sygnatura M 162324 M
Zawiera rozdziały: Nauczanie o prawach człowieka, zrozumieniu
interkulturowym i rozwiazywaniu konfliktów. Podejście pedagogiczne.
Ćwiczenia wprowadzające i stymulujące. Prawa człowieka. Zrozumienie
interkulturowe. Rozwiązywanie konfliktów. Teatr w szkoleniach. Aktywizm.
Ocena.
4. Co warto wiedzieć o prawach obywatela Unii Europejskiej / Jarosław
Kamiński. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2004. - 112 s.
sygnatura 143689 M
Zawiera: Pojęcie obywatelstwa europejskiego. Prawa polityczne obywatela
Unii Europejskiej. Ekonomiczne prawa obywatela Unii Europejskiej. Socjalne
prawa obywatela Unii Europejskiej. Prawo do nauki w państwach
członkowskich.

5. Człowiek w społeczeństwie i w prawie / pod red. Marty Czakowskiej,
Janusza Kutty. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Kujawsko-Pomorskiej Szkoły
Wyższej, 2013. – 270 s.
sygnatura 157620 M
Zawiera m. in.: Człowiek w prawie karnym. Procesowe wykorzystanie

dowodów zgromadzonych w sposób sprzeczny z prawem. Środki dowodowe
kluczem do realizacji procesowych praw człowieka. Eksponowanie symboli
religijnych w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw człowieka. Prawne
granice wolności. Refleksje nad prawem człowieka do samostanowienia.
Wybrane aspekty etyczne i karne procesu umierania człowieka. Status
jednostki w prawie administracyjnym ( generalia). Pojęcie rodziny w systemie
świadczeń z zakresu pomocy społecznej. Wybrane aspekty prawne.
6. Czy jesteśmy inni? : czyli w poszukiwaniu absolutnego autorytetu /
Iwona Jakubowska-Branicka ; Uniwersytet Warszawski Instytut Stosowanych
Nauk Społecznych. - Warszawa : ISNS UW, 2000. - 385 s.
sygnatura 132541 M
Zawiera części: Zagadnienia teoretyczne. Totalitaryzm. Totalitaryzm
a jednostka. Osobowość autorytarna, dogmatyzm – przyczyna czy skutek?.
Prezentacja i omówienie wyników badań. Metoda badań. Charakterystyka
badanej populacji. Dogmatyzm i liberalizm światopoglądowy. Konformizm,
kolektywizm, populizm. Autorytet prawa. Tolerancja – prawa człowieka,
faszyzm, komunizm.
7. Demokratyzacja a prawa człowieka : spojrzenie z Europy Środkowej /
pod red. Jana Holzera i Pavla Molka ; przeł. Vladimir Petrilák i Artur Wołek. Kraków : Ośrodek Myśli Politycznej ; Brno : Uniwersytet Masaryka, 2015. 327 s.
sygnatura 162465 M
Zawiera rozdziały: Demokratyzacja i prawa człowieka – kilka uwag tytułem
wprowadzenia do tematu. Główne trendy w badaniu demokratyzacji i praw
człowieka. Reżimy niedemokratyczne i demokratyzacja. Demokratyzacja
demokracji? Podstawowe wyzwania. Prawa człowieka w świetle teorii
politycznej i konstytucyjnej. Demokracja, konstytucjonalizm i prawa człowieka.
Wybory i demokracja. Demokratyzacja i prawa człowieka z punktu widzenia
badań stosunków międzynarodowych. Znaczenie bezpieczeństwa
w kontekście wspierania demokracji i praw człowieka. Demokratyzacja
i ograniczanie praw człowieka.
8. Drogi i bezdroża prawa : szkice z dziejów kultury prawnej Europy /
Katarzyna Sójka-Zielińska. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich,
2000. - 158 s.
sygnatura 134238 M - 134239 M
Zawiera: Prawo i prawoznawstwo. U korzeni europejskiej kultury prawnej.
Od prawa prymitywnego ku prawom archaicznym. Kultura prawna
średniowiecza. Ekspansja praw uniwersalnych: rzymskiego i kanonicznego.
Kultura prawna oświecenia. Program powszechnej kodyfikacji prawa. W kręgu
wielkich kodyfikacji cywilnych. Kodeks Napoleona i Burgerliches Gesetzbuch
(BGB). Program kodyfikacji prawa karnego. Walka o humanitarne oblicze

represji karnej. Prawa Człowieka. Ideologiczne korzenie pojęcia praw
Człowieka. Prawa i wolności obywatelskie w państwie konstytucyjnym.
Z dziejów walki o wolność i nietykalność osobista. Z dziejów walki o wolność
przekonań i tolerancję.
9. Etyka biznesu – od idei praw człowieka do narzędzi zarządzania / Robert
Sroka // W: Etyka w organizacji : zarządzanie, kultura, polityka = Ethics in the
organization : management, culture, politics / red. Łukasz Burkiewicz,
Jarosław Kucharski. - Kraków : Akademia Ignatianum : Wydawnictwo WAM,
2016. – S. 95-115
sygnatura 162531 M
Zawiera: Etyka biznesu w badaniach. Prawa człowieka i biznes – wyzwania
etyczne i praktyczne. Prawa człowieka i biznes – nowe podejście. SA8000
narzędziem zarządzania opartym na prawach człowieka. Zgłaszanie
naruszeń.
10. Europejska Konwencja Praw Człowieka. - Wyd.2. - Kraków : Kantor
Wydaw. ZAKAMYCZE, 2000. - 248 s.
sygnatura 133622 M, 133624 M, 133623pb
11. Europejski system ochrony praw człowieka : aksjologia - instytucje efektywność. T. 3 / red. Jerzy Jaskiernia. - Toruń : Wydawnictwo Adam
Marszałek : Fundacja Nowe Teraz, 2015. - 678 s.
sygnatura 159497 M
Zawiera : System ochrony praw człowieka Rady Europy. System ochrony
praw człowieka Unii Europejskiej. System ochrony praw człowieka Organizacji
Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. System ochrony praw człowieka
w ustroju Rzeczypospolitej Polskiej.
12. Godność osoby ludzkiej podstawą praw człowieka / Franciszek J. Mazurek
; Katolicki Uniwersytet Lubelski. Wydział Nauk Społecznych. - Lublin :
Redakcja Wydaw. KUL, 2001. - 461 s.
sygnatura 135447 M
Zawiera części: Pojęcie i historia godności człowieka. Alfreda Verdrossa
i Jacquesa Maritaina koncepcja dynamiczna prawa naturalnego i praw
człowieka. Godność osoby ludzkiej w najnowszych dokumentach Kościoła
katolickiego i Organizacji Narodów Zjednoczonych. Godność człowieka
w niektórych konstytucjach państw współczesnych Uniwersalność praw
człowieka. Czy koncepcja Kościoła katolickiego o prawie do życia jest
uniwersalna. Integralność praw człowieka. Integralnie rozumiane praw
człowieka i ich realizacja podstawą humanistycznego porządku
gospodarczego. Nowy ład światowy i jego podstawy.

13. Gwarancje godności ludzkiej i ich wpływ na polskie prawo cywilne /
Leszek Bosek. - Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2012. - 470 s.
sygnatura 167312 M
Zawiera części: Aspekty kulturowe i filozoficzne gwarancji godności ludzkiej.
Aspekty konstytucyjne i europejskie gwarancji godności ludzkiej. Aspekty
cywilnoprawne gwarancji godności ludzkiej – wpływ gwarancji godności
ludzkiej na polskie prawo cywilne.
14. Inni - to także my : rzecz o prawach człowieka, mniejszościach
narodowych i uchodźcach / [Jarosław Ruszewski]. - Suwałki : Centrum
Aktywności Społecznej "Pryzmat", 2004. - 135 s.
sygnatura 147039 M
Zawiera rozdziały: Prawa człowieka. Mniejszości narodowe w Polsce.
Uchodźcy. Organizacje pozarządowe działające na rzecz praw człowieka.
15. Klauzula derogacyjna i limitacyjna w europejskiej Konwencji o ochronie
praw człowieka i podstawowych wolności / Bartłomiej Latos. - Warszawa :
Wydawnictwo Sejmowe : Kancelaria Sejmu, 2008. – 247 s.
sygnatura 26946 M2
Zawiera rozdziały: Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych
wolności jako źródło prawa międzynarodowego. Determinanty legalnej
wykładni konwencji. Klauzula derogacyjna. Klauzula limitacyjna.
16. Kultura pokoju : trójgłos edukacyjny / Fernando Barragán Medero, Jolanta
Maćkowicz, Zofia Szarota. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2016. –
S. 75-118
sygnatura 162546 M
Zawiera artykuły: Wychowanie bez przemocy: budowanie kultury pokoju.
Prawa człowieka w edukacji szkolnej, perspektywa międzynarodowa.
Edukacja dla pokoju – wybrane aspekty.
17. Międzynarodowe Pakty Praw Człowieka : standard prawa i jego realizacja
a przyszłe wyzwania : konferencja naukowa 23-24 marca 2001, Poznań /
[oprac. red.: Roman Wieruszewski, Renata Hliwa] ; Instytut Nauk Prawnych
Polskiej Akademii Nauk. Poznańskie Centrum Praw Człowieka. - Poznań :
Fundacja Promocja Praw Człowieka - Badania i Nauczanie, 2002. - 87 s.
sygnatura149885 M
18. Nie ma odwrotu od demokracji : na podstawie wywiadów z Fethullahem
Gülenem / Faruk Mercan ; z udziałem Arhana Kurdaşa ; przeł. Izabela
Zakrzewska. - Warszawa : Dunaj Instytut Dialogu, 2020. - 219 s.
sygnatura 169353 M
Zawiera: Prawa i wolności człowieka. Współczesność i laicyzm. Islam
a demokracja, szariat a reforma. Zachodnie cywilizacje i zachodnie wartości.

Rola kobiety. Tolerancja, Dialog i Koegzystencja. Dialog z przedstawicielami
mniejszości w Turcji i prawa tych mniejszości. Alawici i Sunnici. Sprawa
Kurdyjska. Terroryzm i Dżihad. Polityka.
19. Ochrona praw człowieka w Polsce po 1989 roku na tle standardów
międzynarodowych : wybrane zagadnienia / pod red. Julity Agnieszki
Rybczyńskiej i Agnieszki Demczuk ; [tłum. na ang. Julita Agnieszka
Rybczyńska i Wiktor Gonet]. - Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii CurieSkłodowskiej, 2012. - 246 s.
sygnatura 25526 M2
Zawiera m. in.: Ochrona praw człowieka w Polsce w roku 1989 na tle
standardów międzynarodowych. Prawa człowieka w debacie publicznej
w okresie transformacji ustrojowej. Europejskie standardy ochrony praw
człowieka w praktyce organów sadowych. Wolność wypowiedzi w polskim
systemie ochrony praw człowieka na tle orzecznictwa Europejskiego
Trybunału Praw Człowieka. Twórczość jako podstawowe prawo człowieka.
Granice swobody twórczości. Ewolucja statusu prawnego mniejszości
narodowych w Polsce po roku 1989. Ochrona mniejszości narodowych
w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw człowieka – wybrane
zagadnienia.
20. Ochrona praw człowieka w Radzie Europy i w Unii Europejskiej / Grażyna
Michałowska. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2007.
- 400 s.
sygnatura 24468 M2
Zawiera rozdziały: Pojęcie praw człowieka. Europejskie tradycje praw
człowieka. Standardy uniwersalne. Prawa człowieka w Radzie Europy.
Stosunek wspólnot Europejskich do kwestii praw człowieka – ewolucja
pojęcia. Prawa człowieka w stosunkach Wspólnot z państwami trzecimi.
21. Osoba ludzka w realnym świecie : studium filozoficzno-prawne / Mariusz
Paradowski. - Kraków : Impuls, 2019. - 88 s.
sygnatura 167951 M - 167952 M
Zawiera rozdziały: O potrzebie realistycznej antropologii i metafizyki
w dziedzinie refleksji nad prawem stanowionym. Podmiotowość osoby
ludzkiej według ks. Mieczysława A. Krąpca. Metafizyczne oraz teologiczne
spojrzenie na rzeczywistość w koncepcji k. Mieczysława A. Krapca Tragiczny
wymiar arche oraz jego współczesne inklinacje. Ius gentium
w średniowiecznej kulturze prawnej. Kultura a tradycja pielgrzymowania jako
środek umacniania i obrony tożsamości oraz podmiotowości człowieka.
22. Pierwsze kroki : jak uczyć o prawach człowieka / [przeł. Joanna Godek,
Monika Chabior, Agnieszka Kołaczyńska]. - Gdańsk : Stowarzyszenie
Amnesty International w Polsce, [2006]. - 212 s.

sygnatura p 150531 / 37.016:3 p
Zawiera części. Pierwsze kroki. Czym są prawa człowieka. Czym jest
edukacja w zakresie praw człowieka. Najczęściej zadawane pytania dotyczące
nauczania praw człowieka. Metody i wskazówki. Prawa człowieka w szkole.
Jakie prawa człowieka mogą stać się częścią programu nauczania. Przydatne
metody nauczania. Jak zaplanować własne zajęcia o prawach człowieka?
Ewaluacja przeprowadzonych zajęć. Dzieci młodsze. Dzieci starsze. Wybrane
dokumenty zawierające katalog praw człowieka. Powszechna Deklaracja Praw
Człowieka. Uproszczona wersja Powszechnej Deklaracji Praw człowieka.
Uproszczona wersja Konwencji o Prawach Dziecka.. Streszczenie praw
z Konwencji o Prawach Dziecka. Następne kroki. Budowanie sieci współpracy.
Organizowanie zajęć warsztatowych. Przykładowe zajęcia warsztatowe.
Ewaluacja twoich zajęć warsztatowych. Pomocne organizacje. Potencjalni
sponsorzy. Przydatne książki.
23. Początek prawnej ochrony życia ludzkiego w świetle standardów
międzynarodowych / Jelena Kondratiewa-Bryzik. - Stan prawny na 15
kwietnia 2009 r. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer Business, 2009. –
317 s.
sygnatura 25172 M2
Zawiera rozdziały: Koncepcje filozoficzno-etyczne i kryteria biologiczne
dotyczące początku życia ludzkiego. Uniwersalne standardy międzynarodowe
( system traktatowy ONZ)Standardy europejskie. Wpływ standardów
międzynarodowych na ustawodawstwo wybranych państw (Polska, Rosja).
24. Polska wobec europejskich standardów praw człowieka : materiały
konferencji naukowej doktorantów i studentów UMK "W 50-lecie
Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i 10-lecia Katedry Praw
Człowieka i Prawa Europejskiego UMK", Toruń dnia 6 listopada 2000
roku / pod red. Tadeusza Jasudowicza. - Toruń : Towarzystwo Naukowe
Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2001. – 346 s.
sygnatura 135065 M - 135066 M
Zawiera części: Prawa człowieka w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej na
tle standardów europejskich. Sprawy polskie przed Trybunałem w Strasburgu.
25. Powszechny system ochrony praw człowieka w dobie kryzysu
demokracji liberalnej. 1 / red. Jerzy Jaskiernia, Kamil Spryszak. - Toruń :
Wydawnictwo Adam Marszałek, 2020. - 638 s.
sygnatura 168896 M
Zawiera części: Geneza i rozwój demokracji liberalnej. Oblicza kryzysu
demokracji liberalnej. Aksjologia powszechnego systemu ochrony praw
człowieka w dobie kryzysu demokracji liberalnej.

26. Prawa człowieka / Stanisław Jasionek. - Kraków : Wydaw. WAM, 2005. 115 s.
sygnatura 143732 M
Zawiera rozdziały: Źródła niezbywalnych uprawnień osoby ludzkiej.
Uprawnienia egzystencjalno-rozwojowe. Uprawnienia wolnościowe.
Uprawnienia społeczno-ekonomiczne. Poszanowanie praw ludzkich.
Przeszkody utrudniające realizację uprawnień człowieka.
27. Prawa człowieka / Wojciech Brzozowski, Adam Krzywoń, Marcin Wiącek. Wydanie 2., stan prawny na 1 lipca 2019 r. - Warszawa : Wolters Kluwer,
2019. - 313 s.
sygnatura 168124 M - 168125 M
Zawiera rozdziały: Krajowy system ochrony praw człowieka i obywatela.
Regionalne systemy ochrony praw i wolności. Uniwersalny system ochrony
praw człowieka. Godność człowieka, prawna ochrona życia, zakaz
maltretowania. Wolność osobista i odpowiedzialność jednostki. Prawo do sądu
i rzetelnego procesu sądowego. Prawo do prywatności. Wolność myśli,
sumienia i religii. Wolność wypowiedzi. Wolność zgromadzeń i zrzeszania się.
Zasada równości i zakaz dyskryminacji. Wybrane prawa gospodarcze,
społeczne i kulturalne.
28. Prawa człowieka i ich granice / Wiktor Osiatyński ; przekł. Sergiusz
Kowalski.. - Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2011. – 371 s.
sygnatura 154451 M
Zawiera rozdziały: Krótka historia praw człowieka. Prawa i demokracja. Prawa
i potrzeby. Prawa i kultury. Prawa człowieka i inne wartości.
29. Prawa człowieka i ich ochrona / Grażyna Michałowska. - Warszawa :
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2000. – 147 s.
sygnatura 22873 M2, 132074 M - 132076 M, 132078 M
Zawiera rozdziały: Kształtowanie się praw człowieka. Ogólne zasady praw
człowieka. Prawa obywatelskie i polityczne. Prawa gospodarcze, społeczne
i kulturalne. Przyczyny łamania praw człowieka. Instytucje i środki ochrony
i kontroli przestrzegania praw człowieka.
30. Prawa człowieka i ich ochrona : podręcznik dla studentów prawa i
administracji / Bożena Gronowska [et al]. - Toruń : Towarzystwo Naukowe
Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2005. - 527 s.
sygnatura 144517 M - 144518 M
Zawiera m. in. . Zagadnienia wstępne. Geneza ochrony praw człowieka.
Kodyfikacja międzynarodowej ochrony praw człowieka. Zobowiązania
międzynarodowe w dziedzinie praw człowieka a krajowy porządek prawny.
Konstrukcja normatywna międzynarodowo chronionych praw człowieka.
Instytucjonalne gwarancje praw człowieka. Proceduralne gwarancje ochrony

praw człowieka. Zasady ogólne prawa międzynarodowego praw człowieka.
Systematyka międzynarodowo chronionych praw człowieka. Granice
wymagalności międzynarodowo chronionych praw człowieka. Europeizacja
praw społecznych wybranych kategorii osób. Europeizacja prawa do pracy
a ochrona pracowników-migrantów. Nowe prawa w Zrewidowanej Europejskiej
Karcie Socjalnej. Prawa człowieka w europejskim Prawie wspólnotowym.
Administracja wobec praw człowieka.
31. Prawa człowieka : poradnik nauczyciela : praca zbiorowa / pod red.
Katarzyny Koszewskiej . - Warszawa : Centralny Ośrodek Doskonalenia
Nauczycieli, 2002. - 318 s.
sygnatura p 150528 / 37.016:3 p
Zawiera m. in.: Vademecum nauczyciela. Prawa i wolność człowieka. Historia
praw człowieka. Prawa dziecka. Praca z dorosłymi. – program zajęć
warsztatowych. Podstawy praw i wolności człowieka. Prawa ucznia
i samorządność w szkole. Szkolny program wychowawczy uwzględniający
problematykę praw człowieka. Realizacja ścieżek edukacyjnych i projektów
związanych z prawami człowieka w szkole. Praca z dziećmi i młodzieżą.
32. Prawa człowieka : prawo, instytucje, stosunki międzynarodowe / Roman
Kuźniar ; Fundacja Studiów Międzynarodowych. - Wyd.3 uzup. - Warszawa :
"Scholar", 2004. - 519 s.
sygnatura 140882 M - 140884 M
Zawiera rozdziały: Ewolucja koncepcji i doktryn ochrony praw człowieka.
Prawa człowieka w systemie Narodów Zjednoczonych. Pakty Praw Człowieka
i inne Konwencje. System Międzynarodowej Organizacji Pracy.
Międzynarodowe prawo humanitarne i Czerwony Krzyż. Regionalne systemy
ochrony praw człowieka. Polityka i prawa człowieka: Proces KBWE (OBWE).
Organizacje pozarządowe i ochrona praw człowieka. Prawa człowieka
i stosunki międzynarodowe. Prawa człowieka i polityka zagraniczna.
33. Prawa człowieka : prawo, instytucje, stosunki międzynarodowe / Roman
Kuźniar ;Fundacja Studiów Międzynarodowych. - Wyd. 3 uzup., dodruk. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe "Scholar", 2008. - 519 s.
sygnatura 24503 M2
34. Prawa człowieka w edukacji globalnej - źródła, wiedza, praktyka :
materiały dla nauczycieli / [Karolina Kudyba, Małgorzata Wojnarowska]. Kraków : Fundacja Kultury Chrześcijańskiej Znak, 2012. - 93 s.
sygnatura 26605 M2, 156834 M
Zawiera: Część teoretyczna: Wprowadzenie. Międzynarodowy system
ochrony praw człowieka. Ochrona praw człowieka w europejskiej przestrzeni
prawnej. Krajowe organy ochrony praw człowieka: Rzecznik Praw
Obywatelskich i Rzecznik Praw Dziecka. Powrót do źródeł międzynarodowych

w kontekście Konwencji o prawach dziecka. Część dydaktyczna: Prawa
człowieka a podstawa programowa. Scenariusze zajęć z wiedzy
o społeczeństwie w szkole ponadgimnazjalnej. Projekt edukacyjny. Akty
prawne. Opracowania wybranych orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw
Człowieka.
35. Prawa człowieka w edukacji szkolnej : perspektywa międzynarodowa /
Jolanta Maćkiewicz // W: Kultura pokoju : trójgłos edukacyjny / Fernando
Barragán Medero, Jolanta Maćkowicz, Zofia Szarota. - Kraków : Oficyna
Wydawnicza "Impuls", 2016. –S. 75-118
sygnatura 162546 M
Zawiera: Filozoficzne podstawy edukacji do praw i wolności człowieka.
Edukacja o prawach człowieka. Edukacja o prawach człowieka
w doświadczeniach studentów z dwunastu krajów. Analiza badań
jakościowych prowadzonych metodą indywidualnych wywiadów pogłębionych
(IDI). Edukacja o prawach człowieka w ocenie studentów. Zdobyta w szkole
wiedza o prawach człowieka a aktywność na rzecz praw. Indywidualne
doświadczenia i postawy wobec łamania praw człowieka. Edukacja o prawach
człowieka jako droga przełamywania stereotypów. W stronę kultury pokoju.
36. Prawa człowieka w świetle uwarunkowań kulturowych i prawnych /
Robert Andrzejczuk. - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2011. – 198 s.
sygnatura 167415 M
http://polona.pl/item/9692103
Zawiera rozdziały: Miejsce praw człowieka w wybranych filozoficznych
koncepcjach prawa. Człowiek w teoriach życia społecznego. Jednostka
podmiotem uprawnionym praw człowieka. Kulturowe uwarunkowania praw
człowieka. Treść praw człowieka. Ku jurydyzacji praw człowieka.
37. Prawa człowieka wobec koncepcji human security / red. Daria
Bieńkowska, Ryszard Kozłowski, Mikołaj Jacek Łuczak. - Poznań :
Wydawnictwo Naukowe Silva Rerum, 2019. – 177 s.
sygnatura 169568 M
Zawiera m. in. artykuły: O prawach człowieka w kontekście myśli Yuvala
Noaha Harariego. Godność a najwznioślejszy sens i cel życia człowieka.
O kulturę pamięci milczących i przemilczanych ofiar obozów
koncentracyjnych. Rozważania w kontekście praw człowieka. Sprzeciw
sumienia w kontekście praw człowieka. Bezpieczeństwo i gwarancje praw
człowieka nienarodzonego w obliczu karnoprawnych aspektów nielegalnego
przerywania ciąży w Polsce. Prawo do ochrony zdrowia w polskim systemie
opieki zdrowotnej. Prawo do sprawiedliwości. Fenomen kultury jako
konstytutywny element praw człowieka.

38. Prawa człowieka : zarys wykładu / Joanna Hołda [et.al.]. - Wyd. 3, stan
prawny na 1 lutego 2011. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2011. – 153 s.
sygnatura 154096 M
Zawiera rozdziały: Prawa człowieka. Wiadomości wstępne. Prawa człowieka.
Historia. Prawa człowieka w wewnętrznym porządku prawnym.
Międzynarodowa ochrona praw człowieka. Prawa człowieka w Unii
Europejskiej. Wybrane prawa człowieka. Omówienie. Międzynarodowa
ochrona mniejszości narodowych.
39. Prawa dziecka w przestrzeni edukacyjno-społecznej / red. Iryna Surina,
Anna Babicka-Wirkus. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2016. – 267 s.
sygnatura 162171 M - 162172 M
Zawiera części: Prawa człowieka i prawa dziecka a wyzwania zmieniającej się
rzeczywistości edukacyjnej. Prawa dziecka w systemie wychowawczoresocjalizacyjnym.
40. Prawa społeczne w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw
Człowieka / Katarzyna Łasak. - Warszawa : Instytut Wydawniczy EuroPrawo,
2013. – 269 s.
sygnatura 157630 M
Zawiera części i rozdziały: Konceptualizacja praw społecznych. Fundamenty
ochrony prawnej. Zakres praw społecznych. Prawo do pracy i prawa związane
z pracą. Prawo do ochrony zdrowia. Prawo do mieszkania. Prawo do nauki.
Rozwój praw społecznych – próba syntezy. Implikacje rozwojowe praw
społecznych.
41. Prawne kontrowersje ochrony życia człowieka : studium z prawa
polskiego i prawa kanonicznego / Radosław Krajewski. - Płock : "Novum",
2004. - 221 s.
sygnatura 141913 M
Zawiera rozdziały: Prawna problematyka kary śmierci. Prawo do ochrony życia
w kontekście obrony koniecznej. Prawna ochrona życia poczętego. Prawo
wobec nowonarodzonego życia. Ochrona życia człowieka w świetle prawnych
regulacji eutanazji. Prawne aspekty pozbawienia się życia.
42. Prawo międzynarodowe praw człowieka / Krzysztof Orzeszyna, Michał
Skwarzyński, Robert Tabaszewski. - Stan prawny na 15.6.2020 r. - Warszawa
: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - 355 s.
sygnatura 169708 M
Zawiera rozdziały: Siatka pojęć i ogólne zasady praw człowieka. Normatywny
system ochrony praw człowieka. Organy i środki ochrony praw człowieka.
Międzynarodowe prawo humanitarne. Ochrona praw mniejszości narodowych,
migrantów i uchodźców jako realizacja ochrony praw człowieka. Prawa
człowieka – część szczegółowa.

43. Równe prawa i nierówne szanse kobiety w Polsce międzywojennej :
zbiór studiów / red. Anna Żarnowska ; Instytut Historyczny Uniwersytetu
Warszawskiego. - Warszawa : "DiG", 2000. - 350 s.
sygnatura p 140907 / 316 p
Zawiera m. in.: Przegląd piśmiennictwa poświęconego dziejom kobiet w
Polsce międzywojennej. Kobiety i życie publiczne – przemiany pokoleniowe.
Udział kobiet w wyborach i ich działalność parlamentarna. Sytuacja prawna
kobiet e II Rzeczypospolitej. Pisarki międzywojennego dwudziestolecia.
Malarki polskie miedzy wojnami. Kobiety na uniwersytetach. Obywatelki II
Rzeczypospolitej.
44. Regionalne systemy ochrony praw człowieka w dobie kryzysu
demokracji liberalnej. 2 / red. Jerzy Jaskiernia, Kamil Spryszak. - Toruń :
Wydawnictwo Adam Marszałek, 2020. - 618 s.
sygnatura 168897 M
Zawiera: Aksjologia europejskiego systemu ochrony praw człowieka w dobie
kryzysu demokracji liberalnej. Ochrona praw człowieka w systemie Rady
Europy. Ochrona człowieka w systemie Unii Europejskiej. Ochrona praw
człowieka w praktyce ustrojowej państw europejskich. Ochrona praw
człowieka w praktyce ustrojowej państw pozaeuropejskich.
45. Test legalności w systemie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka /
Rafał Mizerski. - Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2009. – 290 s.
sygnatura 26977 M2
Zawiera rozdziały: Aspekt historycznoprawny testu legalności. Aspekt
aksjologiczny testu legalności. Aspekt instytucjonalny testu legalności. Aspekt
proceduralny testu legalności. Aspekt substancjalny testu legalności.
46. Tybet : zamiast nadziei i błogosławieństw / [tekst, przekł. Adam Kozieł]. Warszawa : Stowarzyszenie Studenci Dla Wolnego Tybetu, 2008. - 650 s.
sygnatura 29102 P M1, 149875 M
Zawiera materiały poświęcone Tybetowi w języku polskim. Jest bogatym
naświetleniem najważniejszych problemów współczesnego Tybetu,
przedstawia losy Tybetańczyków żyjących w swojej zniewolonej ojczyźnie lub
na wygnaniu.

47. Uniwersalny i regionalny wymiar ochrony praw człowieka : nowe
wyzwania - nowe rozwiązania. T. 1 / red. nauk. Jerzy Jaskiernia ; Sejm
Rzeczypospolitej Polskiej. Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka,
Uniwersytet Jana Kochanowskiego. Instytut Ekonomii i Administracji. Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe : OWG, 2014. - 848 s.
sygnatura 167926 / T. 1 M

http://polona.pl/item/21034305
Zawiera: Nowe wyzwania w systemie ochrony praw człowieka. Poszukiwanie
sposobów reagowania na nowe wyzwania w sferze ochrony praw człowieka
o wymiarze uniwersalnym. Poszukiwanie sposobów reagowania na nowe
wyzwania w sferze ochrony praw człowieka o wymiarze europejskim. Kierunki
reformowania Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w odpowiedzi
na nowe wyzwania w sferze ochrony praw człowieka. Problemy wdrażania
standardów ochrony praw człowieka w państwach Europy Środkowej
i Wschodniej.
48. Uniwersalny i regionalny wymiar ochrony praw człowieka : nowe
wyzwania - nowe rozwiązania. T. 2 / red. nauk. Jerzy Jaskiernia ; Sejm
Rzeczypospolitej Polskiej. Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka,
Uniwersytet Jana Kochanowskiego. Instytut Ekonomii i Administracji. Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe : OWG, 2014. - 775 s.
sygnatura 167926 / T. 2 M
http://polona.pl/item/21034315
Zawiera rozdziały: Nowe wyzwania i rozwiązania w sferze demokracji i praw
politycznych. Nowe wyzwania i rozwiązania w sferze wolności słowa i prawa
do informacji. Nowe wyzwania i rozwiązania w sferze wolności sumienia
i wyznania. Nowe wyzwania i rozwiązania w odniesieniu do praw i wolności
w związku z ochrona bezpieczeństwa. Nowe wyzwania i rozwiązania w sferze
prawa do sądu. Nowe wyzwania i rozwiązania w sferze ochrony praw
i wolności w związku z rozliczaniem z przeszłością.
49. Uniwersalny i regionalny wymiar ochrony praw człowieka : nowe
wyzwania - nowe rozwiązania. T. 3 / red. nauk. Jerzy Jaskiernia ; Sejm
Rzeczypospolitej Polskiej. Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka,
Uniwersytet Jana Kochanowskiego. Instytut Ekonomii i Administracji. Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe : OWG, 2014. - 809 s.
sygnatura 167926 / T. 3 M
http://polona.pl/item/21034323
Zawiera rozdziały: Nowe wyzwania i rozwiązania w sferze prawa do życia,
zdrowia i ochrony środowiska. Nowe wyzwania i rozwiązania w sferze ochrony
praw dzieci i młodzieży. Nowe wyzwania i rozwiązania w sferze prawa
do nauki, oświaty i kultury. Nowe wyzwania i rozwiązania w sferze zakazu
dyskryminacji. Nowe wyzwania i rozwiązania w sferze ochrony praw człowieka
w postepowaniach przed organami władzy publicznej. Nowe wyzwania
i rozwiązania w sferze ochrony praw w obszarze działalności gospodarczej
i ochrony praw pracowniczych.
50. Wokół Konwencji Europejskiej : krótki komentarz do Europejskiej
Konwencji Praw Człowieka / Marek Antoni Nowicki. - Kraków :
"ZAKAMYCZE", 2000. - 512 s.

sygnatura M 133570 M
Zawiera części: Europejska Konwencja Praw Człowieka. Mechanizm
kontrolny. Prawa i ich gwarancje. Varia. Dokumentacja.
51. Wolności i prawa socjalne oraz orzecznictwo konstytucyjne / Jerzy
Oniszczuk. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza,
2005. - 376 s.
sygnatura 149579 M
Zawiera rozdziały: Ogólna charakterystyka wolności i praw socjalnych. Zasady
ogólne dotyczące wolności i praw socjalnych. Wolność pracy, prawo
do wynagrodzenia i obowiązek prowadzenia polityki pełnego zatrudnienia.
Bezpieczeństwo i zdrowie pracowników. Prawo pracownika do dni wolnych
i płatnych urlopów. Normy czasu pracy. Prawo do zabezpieczenia
społecznego. Prawo obywateli do ochrony zdrowia. Pomoc
niepełnosprawnym. Obowiązek władz publicznych zapewnienia dostępu
do wykształcenia. Ochrona praw rodziny i dziecka. Opieka państwa nad
weteranami. Sprzyjanie zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych obywateli.
Ochrona konsumentów i użytkowników przed nieuczciwymi praktykami
rynkowymi. Wolność i prawa socjalne w Konstytucji dla Europy.
52. Wolność badań naukowych w świetle prawa międzynarodowego / Joanna
Rezmer. - Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika,
2015. - 378 s.
sygnatura 163013 M
Zawiera: Zagadnienia wprowadzające. Wolność badań naukowych w świetle
prawa międzynarodowego praw człowieka oraz międzynarodowych regulacji
bioetycznych Badania naukowe w świetle prawa morza. Wolność badań
naukowych w Antarktyce. Wolność badań naukowych w przestrzeni
kosmicznej.
53. Wymuszone zaginięcia : wybrane zagadnienia / Agnieszka Szpak. - Toruń :
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2009. - 220 s.
sygnatura 161809 M
Zawiera rozdziały: Wymuszone zaginięcia – kwalifikacja prawna. Działalność
Grupy Roboczej ds. Wymuszonych Zaginięć. Wymuszone zaginięcia –
wybrane przypadki. Wymuszone zaginięcia – przegląd orzecznictwa
międzynarodowego.

