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Książki 

1. Człowiek i edukacja wobec przemian globalnych / Zygmunt Łomny. - Wyd. 

2.  - Radom : ITE, 1996. -227 s. 

sygnatura 129662 M, 129661 / 37 p 

Zawiera: Kultura i wychowanie. Wokół istoty kultury i jej funkcji. Kulturowe i 

moralne podstawy edukacji. Animacja kulturalna instrumentem 

humanistycznego i tożsamościowego wzbogacania ludzi. Wyjątkowość 

przemian współczesnej cywilizacji. O prymat etycznej opcji uniwersalizmu w 

całożyciowej edukacji. Ewolucja systemu pracy dyrektywą dla edukacji. 

Globalne zagrożenia świata wyzwaniem dla edukacji. Ważne idee edukacyjne 

w świetle raportów Klubu Rzymskiego. Aktualność Deklaracji Organizacji 

Narodów Zjednoczonych O wychowaniu społeczeństw w duchu pokoju. 

Rozwój zaufania miedzy narodami i państwami szansą dla ludzkości. Homo 

fidens – postulowany człowiek pokojowego świata. Nowa świadomość 

ekologiczną nadzieją dla ludzkości. 

 

2. Dziennikarz w globalnej wiosce / Krzysztof Mroziewicz.  - Warszawa : 

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna, 2004. - 216 s. 

sygnatura 142143 M 

 

3. Edukacja międzykulturowa na rzecz zrównoważonego rozwoju / Aneta 

Rogalska-Marasińska.  - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017. - 

528 s. 

sygnatura 164381 M 

Zawiera: Diagnoza rozchwianego świata w świetle wybranych głosów 

intelektualistów. Idea zrównoważonego rozwoju w społeczeństwach 

wielokulturowych. Międzykulturowość w edukacji na rzecz zrównoważonego 

rozwoju. 

 

4. Edukacja w warunkach globalnych i lokalnych : konteksty i 

egzemplifikacje / red. Aleksandra Boroń, Anna Mańkowska, Celina Czech-

Włodarczyk, Paulina Peret-Drążewska.  - Poznań : Wydawnictwo Naukowe 

UAM, 2018. - 192 s. 

sygnatura 167542 M 

Zawiera m. in.: Pedagogika międzykulturowej komunikacji Muzyka jako 

płaszczyzna integracji kulturowej imigrantów. Procesy selekcji, awansu i 

rozwoju w zawodzie nauczyciela w Kanadzie. . Wybrane konteksty edukacji 

religijnej w Anglii, Norwegii i Polsce – próba porównania. Edukacja w Maroku 

w kontekście różnorodności społecznej i językowej. Specyfika kształcenia 

matematycznego uczniów szkół ogólnokształcących w kontekście 

reformowania systemu oświaty Ukrainy. Wybrane aspekty realizacji edukacji 

szkolnej w Polsce i Australii. 

 



5. Edukacja wobec ładu globalnego / red. Tadeusz Lewowicki ; Wyższa 

Szkoła Pedagogiczna Związku Nauczycielstwa Polskiego. - Warszawa : "Żak", 

2002. – 452 s. 

sygnatura 138908 M, 137929 / 37.01 p 

Zawiera: Edukacja międzykulturowa – tradycje, współczesność, nowe 

wyzwania. Edukacja międzykulturowa – konteksty polityczne, społeczne i 

ogólnopedagogiczne. Procesy globalizacji i przemiany kulturowe a 

wychowanie i style życia. 

 

6. Edukacyjne konteksty procesów globalizacji / red. Wojciech Kojsa. - 

Katowice : Uniwersytet Śląski, 2001. - 212 s. 

sygnatura 140515 M 

Zawiera m. in.: Nauki pedagogiczne a sytuacja szkoły w dobie globalizacji. 

Globalizacja wyzwaniem do kreowania tożsamości w procesie edukacji. . 

Wychowanie dziecka do wielokulturowości – edukacyjne konteksty kultury 

regionalnej i globalnej. . Edukacja podmiotowa czy edukacja globalna – nowe 

wyzwanie dla szkoły XXI wieku. Wychowanie obywatelskie w dobie 

globalizacji, czyli o roli szkoły w kształtowaniu postaw obywatelskich. W 

kierunku globalizacji opartej na wiedzy. Globalizacja jako wyzwanie dla 

edukacji a problem unifikacji wymagań dydaktycznych nauczycieli. 

Innowacyjne organizacje edukacyjne w dobie globalizacji. 

 

7. Globalne ocieplenie i kryzys żywnościowy /  red. Wojciech Wilk ; Fundacja 

Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej. - Warszawa : Fundacja Polskie 

Centrum Pomocy Międzynarodowej, 2008. - 80 s. 

sygnatura 150747 M 

Zawiera artykuły: Globalne ocieplenie czyli realne zagrożenie. Skutki zmian 

klimatycznych dla najbiedniejszych krajów świata. Przyczyny światowego 

kryzysu żywnościowego oraz jego wpływ na najbiedniejsze kraje świata. 

Milenijne cele rozwoju – wizja w niebezpieczeństwie. Kraje rozwijające się a 

polska opinia publiczna.  

 

8. Globalistyka / Janusz Gnitecki. - Wydanie III.  - Poznań : Wydawnictwo 

Naukowe Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego. Oddział, 2002. - 271 s. 

sygnatura 165965 M 

Zawiera m. in.: Geneza, etapy rozwoju i teoretyczne podstawy globalistyki. 

Globalne przewartościowania we współczesnym świecie. Globalistyka wobec 

przeobrażeń i perspektyw współczesnego świata. Globalistyka wobec nadziei i 

zagrożeń współczesnego świata. Globalistyka wobec nadziei i zagrożeń 

współczesnej edukacji. Globalistyka wobec przemian oświatowych. 

Globalistyka wobec zagrożeń ekologicznych. Globalistyka wobec wyzwań 

integracyjnych współczesnego świata. 

 



9. Globalnie - odpowiedzialnie : materiały dla nauczycieli / Magdalena 

Noszczyk et al.. - Kraków : Fundacja Kultury Chrześcijańskiej Znak, 2011. – 

94 s. 

sygnatura 26593 M2, 155371 / 37 p 

Zawiera artykuły: Milenijne cele rozwoju. Prawa człowieka w rozwoju. 

Zmęczona planeta. Woda. Odpowiedzialny handel. Etyczna moda. 

 

10. Kategorie (nie)obecne w edukacji / red. Agnieszka Domagała-Kręcioch, 

Bożena Majerek.  - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2017. - 290 s. 

sygnatura 163496 M 

 

11. Kultury tradycyjne a kultura globalna : konteksty edukacji 

międzykulturowej. T. 1 / red. Jerzego Nikitorowicz, Mirosław Sobecki, Dorota 

Misiejuk. - Białystok : "Trans Humana", 2001. - 289 s. 

sygnatura 137413 M 

Zawiera części: Globalizacja a tożsamość jednostki. Globalne i lokalne 

konteksty edukacji. Media globalne w społeczeństwie wielokulturowym.  

 

12. Kultury tradycyjne a kultura globalna : konteksty edukacji 

międzykulturowej. T. 2 /  red. Jerzy Nikitorowicza, Mirosław Sobecki, Dorota 

Misiejuk. - Białystok : "Trans Humana", 2001. - 243 s. 

sygnatura 137413 M 

Zawiera części: Globalizacja a integracja społeczności pogranicza. 

Globalizacja a marginalizacja mniejszości. Wątki globalne i lokalne w praktyce 

edukacji międzykulturowej. 

 

13. Lekcje dla świata : scenariusze zajęć z edukacji globalnej / [aut. 

scenariuszy Katarzyna Polewczak-Beznosik et al. ; red. Joanna Żepielska]. - 

Warszawa : Polska Akcja Humanitarna,  2008. - 145 s. 

sygnatura 150721 / 37.016:3 p 

 

14. Międzygeneracyjna transmisja dziedzictwa kulturowego : globalizm 

versus regionalizm / red. Jerzy Nikitorowicz. - Białystok : "Trans Humana", 

2003. - 238 s. 

sygnatura 140802 M, 140803 M 

Zawiera rozdziały: Społeczeństwo globalne a społeczeństwo regionalne. 

Współdziałanie i konkurencja w przekazie dziedzictwa kulturowego. Przekaz 

międzypokoleniowy. Transmisja wartości w przestrzeni kultury regionalnej. 

 

15. Młodzież w społeczeństwie wielokulturowym : od małej ojczyzny do 

globalnego świata / red. Daniel Wiśniewski. - Warszawa : Difin, 2015. -  

196 s. 

sygnatura 159659 M 

Zawiera m. in.: Problemy mniejszości narodowych i etnicznych w 



społeczeństwie obywatelskim UE. Nowe zadania szkoły i nauczycieli w 

społeczeństwach wielokulturowych. Miejsce wielo- i międzykulturowości w 

edukacji. Kultura neoliberalna a zapatrywania na edukację – kontekst 

globalizacji. Problemy pracy nauczyciela-wychowawcy w społeczeństwie 

wielokulturowym i konsupcyjnym. Transmisja potrzeb kulturowych. Muzyka i 

internet, czyli młodość w czasach globalizacji. 

 

16. Młodzież we współczesnej przestrzeni społeczno-kulturowej : wybrane 

aspekty zdrowotne i pedagogiczne / Karina Leksy.  - Warszawa : Difin, 

2020. - 251 s. 

sygnatura 168545 M, 168546 M 

Zawiera: Zdrowotne konsekwencje przemian społeczno-kulturowych w 

zglobalizowanym świecie. Globalny nastolatek wobec wartości. W sidłach 

konsumpcji – znaczenie mody i konsumpcji dla zdrowia i jakości życia 

młodego pokolenia. Nowe media a styl i jakość życia współczesnych 

nastolatków. Pokolenie „lubię to”, czyli ekshibicjonizm społeczny w wirtualnym 

świecie. Somatyzacja tożsamości – konsekwencje psychospołeczne i 

zdrowotne. Seksualizacja kultury współczesnej – znaczenie dla 

funkcjonowania młodzieży. Zdrowie, kształcenie i wychowanie 

(pop)nastolatków – perspektywa edukacyjna.  

 

17. Nauczyciel wobec problemów globalnego nastolatka / red. Katarzyna 

Stępień, Barbara Kiereś . - Lublin : Fundacja Servire Veritati Instytut Edukacji 

Narodowej : Wydawnictwo KUL, 2012. - 318 s. 

sygnatura 157811 M, 157647 / 316 p 

Zawiera m. in.: Dojrzałość i dojrzewanie. Psychopedagogiczna 

charakterystyka globalnego nastolatka. Świat globalnego nastolatka. E-

pokolenie wyzwaniem dla wychowania. Globalny nastolatek w świecie 

internetu. Współczesny nastolatek: miedzy patriotyzmem a globalizmem. 

Młodzi wobec globalnego świata. Wolontariat jako odpowiedź na potrzeby 

współczesnego nastolatka. Młodzi wobec chaosu kulturowego. 

 

18. Niepewność w społeczeństwie współczesnym : studium 

socjopedagogiczne / Bożena Majerek.  - Kraków : Oficyna Wydawnicza 

"Impuls", 2018. - 350 s. 

sygnatura 164254 M, 164470 M 

Zawiera m. in.: Niepewność jako kategoria społeczna. Źródła niepewności. 

Działania w obliczu niepewności. Edukacja wobec niepewności i 

wieloznaczności. Edukacja na rzecz tolerancji niepewności. Edukacja dla 

dialogu i porozumienia. Edukacja obywatelska. Edukacja wobec 

różnorodności i nadmiaru. Lokalna edukacja globalna. Edukacja na rzecz 

ekologii czasu i przestrzeni.  

 



19. Poradnik instruktora szkolnych działań ekologicznych / Zdzisław Stan 

Nitak, Alicja Szarzyńska. - Podkowa Leśna : Fundacja GAP Polska-Plan 

Globalnego Działania na rzecz Ziemi [etc.], 2002. - 230 s. 

sygnatura 150722 M 

Zawiera: Program ekozespołów – szkolne działania ekologiczne. Jak tworzyć 

szkolne zespoły działań ekologicznych, czyli ekozespoły? Jak zaplanować 

ekologiczną kampanię w szkole i srodowisku lokalnym? Jak opracować plan 

realizacji Programu ekozespołów? Jak prowadzić zajęcia związane z 

poszanowaniem zasobów naturalnych? Formy prezentacji i dokumentacji 

działań szkolnych ekozespołów. 

 

20. 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 m. in.: Międzynarodowy system ochrony praw człowieka. Ochrona 

praw człowieka w europejskiej przestrzeni prawnej. Krajowe organy ochrony  

 

21. Problemy edukacji jutra w dobie globalizacji / red. Kazimierz Denek, 

Aleksandra Kamińska, Piotr Oleśniewicz. - Sosnowiec : Wyższa Szkoła 

Humanitas. Oficyna Wydawnicza "Humanitas", 2012. - 327 s. 

sygnatura 161861 M 

Zawiera części: Kapitał ludzki a edukacja jutra. Aktualne i perspektywiczne 

problemy edukacji prozawodowej i zawodowej. Edukacja a nowe technologie. 

Edukacja rodzinna i aktywność pozalekcyjna. Edukacja otwarta.  

 

22. Społeczno-pedagogiczne i kulturowe konteksty migracji dzieci : między 

globalnym wykluczeniem a walka o godność / Łukasz AlbańskiI.  - Kraków 

: Impuls, 2020. - 231 s. 

sygnatura 168817 M, 168818 M 

Zawiera: Przywiązanie i przynależność jako dwa fundamenty myślenia o 

dzieciństwie. Dziecko jako aktor społeczny. Dziecko jako migrant. 

Obywatelstwo dziecka. Samodzielnie migrujące osoby małoletnie: 

wiktymizacja i zagrożenie wykluczeniem. Szkoła jako przestrzeń 

przynależności i wykluczenia. Adopcja międzynarodowa, usługi reprodukcyjne 

i handel dziećmi. Meandry sprawiedliwości społecznej: dzieci żołnierze. 

Śmierć małego migranta.  

 

23. Śmieci - globalne wyzwania [Film]. - Żywiec : Żywiecka Fundacja Rozwoju, 

2011. - 1 dysk optyczny (25 min.) 

sygnatura 259 DVD Og 

 

24. Teorie kształcenia w świecie cyfrowym / Dorota Siemieniecka, Bronisław 

Siemieniecki.  - Kraków : Impuls, 2019. - 315 s. 



sygnatura 168256 M, 168257 M, 168359 M, 168360 M 

Zawiera: Tendencje zmian we współczesnej dydaktyce. Paradygmaty w 

dydaktyce. Humanistyczne teorie kształcenia na przełomie wieków i ich 

współczesne odniesienia. Behawioralne teorie kształcenia. Teorie kształcenia 

na odległość ( nauczanie on-line, e-learning). 

 

25. Uczeń i nauczyciel jako główne podmioty edukacji jutra / red. Kazimierz 

Denek . - Sosnowiec : Wyższa Szkoła Humanitas. Oficyna Wydawnicza 

"Humanitas", 2012. - 336 s. 

sygnatura 157313 M 

Zawiera części: Znaczenie autorytetu nauczyciela w edukacji. Zagrożenia 

wychowawcze i specjalne potrzeby edukacyjne wyzwaniem dla szkoły jutra. 

Wychowanie przedszkolne, wczesnoszkolne potrzeby edukacyjne wyzwaniem 

dla szkoły jutra. Wychowanie przedszkolne, wczesnoszkolne i szkolne w 

perspektywie jutra. Różnorodność w aspekcie płci i wieku wyzwaniem dla 

edukacji jutra.. Uwarunkowania edukacji. 

 

26. Wartości - edukacja - globalizacja : wybrane zagadnienia / red. Wojciech 

Kojsa. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2002. - 189 s. 

sygnatura 140539 M 

Zawiera części: Aksjologiczne perspektywy edukacji u progu globalizacyjnych 

przemian. Otwartość – dialog -  tolerancja w wychowaniu człowieka. 

Aksjologiczne i globalizacyjne konteksty procesów edukacyjnych. 

 

27. Wiem. Czuję... Pomagam! : inspiracje do zajęć z dziećmi i młodzieżą : 13-

16 lat / [autorzy scenariuszy: Kinga Kuszak, Katarzyna Sadowska, Tomasz 

Sadowski, Kamila Słupska ; opisy krajów Anna Cichecka ; projekt i 

opracowanie graficzne Łukasz Kiljański]. - Warszawa : Kulczyk Foundation, 

[201-]. - 50 s. 

sygnatura 163028 + CD M 

 

28. Wiem, rozumiem, działam [Dokument elektroniczny] : edukacja 

rozwojowa w polskiej szkole : scenariusze zajęć. - Warszawa : Ośrodek 

Rozwoju Edukacji, [2010]. - 1 dysk optyczny (CD-ROM) 

sygnatura 146 CD-ROM Og, 147 CD-ROM Og, 148 CD-ROM Og, 149 CD-

ROM Og, 150 CD-ROM Og 

 

29. Współczesna szkoła wyższa świątynią konsumpcji? : szkolnictwo 

wyższe na tle przeobrażeń społeczno-politycznych w zglobalizowanym 

świecie / Wojciech Welskop. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2019. - 

245 s. 

sygnatura 166655 M 

Zawiera: Od globalizacji do glokalizacji. Społeczeństwo konsumpcyjne w 

epoce globalnego kapitalizmu. Polityka edukacyjna na tle procesów 



globalizacyjnych. Polityka edukacyjna w Polsce po 1989 roku w obszarze 

szkolnictwa. Komercjalizacja szkolnictwa w Polsce. 

 

30. Zapomniany świat : klęska głodu w świecie konsumpcjonizmu : czy 

jesteśmy skazani na bezradność? / Tomasz Trzciński ; scenariusze lekcji 

Małgorzata Szczecina.  - Kraków : Wydawnictwo Leaderheart Publishing 

Tomasz Trzciński, 2018. - 354 s. 

sygnatura 166504 M 

Zawiera m. in.: Dane statystyczne na temat głodu na świecie. Wojny i konflikty 

zbrojne a problem głodu. Brak wody i infrastruktury sanitarnej w krajach 

rozwijających się. Dyskryminacja kobiet a problem głodu na świecie. Wielkie 

korporacje żywnościowe i maklerzy giełdowi – władcy jedzenia, panowie życia 

milionów. Problem głodu i nędzy a degradacja przyrody na świecie. 

Biotechnologia – wielka szansa czy wielkie zagrożenie? Czas na nowe 

rolnictwo i ekologię. Czy filantrokapitalizm może uratować świat? Scenariusze 

lekcji dotyczących problemu głodu adresowanych do przedszkolaków oraz 

uczniów: szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich.  

 

31. Zmieniając świat! : edukacja globalna między zyskiem a zbawieniem / 

Katarzyna Jasikowska. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2018. -  

283 s. 

sygnatura 165194 M 

Zawiera: Edukacja globalna a współczesny świat. Współczesny świat w 

pułapce logiki zysku. Edukacja globalna jako odpowiedź na kryzysy. 

Narzędzia edukacji globalnej. Światowe Forum Społeczne – w kierunku 

godności. Edukacja globalna w Polsce. Doświadczenia kolonializmu i 

neokolonializmu. Początki edukacji globalnej. Międzysektorowy tłum edukacji 

globalnej. Krytyczna analiza działania tłumu. Ludzie tworzący edukację 

globalną o sobie.  

Artykuły z czasopism 

1. Dlaczego przestrzeganie praw dziecka jest ważne : praca z tekstem 

noweli "Janko Muzykant" Henryka Sienkiewicza / Joanna Kostrzewa // 

Polonistyka : czasopismo dla nauczycieli. - 2020, nr 6, s. 56-58 

 

2. Edukacja globalna - Czym skorupka za młodu... : Pożytki edukacyjne  

i wychowawcze alcji "Sprzątanie świata" / Joanna Obuchowska // Życie 

Szkoły : edukacja wczesnoszkolna. - 2020, nr 7, s. 46-50 

  

3. Edukacja globalna : klucz do zrozumienia i akceptacji / Piotr Bińczak // 

Edukacja i Dialog. - 2013, nr 9/10, s. 66-69  



4. Edukacja globalna / Marta Kałużyńska, Weronika Rzeżutka, Anna Wojtych // 

Dyrektor Szkoły : miesięcznik kierowniczej kadry oświatowej. - 2020, nr 11,  

s. 53-54 

 

5. Edukacja globalna : wyzwanie niepospolite / Agnieszka Kowalczyk-Czerep 

// Bliżej Przedszkola. - 2016, nr 7-8, s. 12-14 

 

6. Edukacyjne przygotowanie do etycznego działania na rzecz 

zrównoważonego rozwoju / Ewa Szadzińska // Chowanna. - 2016, t. 1,  

s. 117-131 

 

7. Globalne klimaty w polskiej szkole / Agata Świdzińska // Dyrektor Szkoły : 

miesięcznik kierowniczej kadry oświatowej. - 2014, nr 11, dod. Niezbędnik 

Dyrektora, s. 70-72 

 

8. Globalne wątki / Marta Kałużynska, Weronika Rzeżutka, Anna Wojtych // 

Dyrektor Szkoły : miesięcznik kierowniczej kadry oświatowej. - 2020, nr 11,  

s. 56 

  

9.  Globalny apel o zmianę w edukacji / Adam Kalbarczyk // Dyrektor Szkoły : 

miesięcznik kierowniczej kadry oświatowej. - 2015, nr 1, s. 16-19 

  

10.  Jak uczyć dbania o Ziemię / Danuta Elsner.// Dyrektor Szkoły : miesięcznik 

kierowniczej kadry oświatowej. - 2015, nr 11, dod. Niezbędnik Dyrektora,  

s. 82-85 

  

11.  Kompetencje potrzebne światu / Marta Kałużyńska, Anna Wojtych // 
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