PEDAGOGIKA
KSIĘGOZBIÓR

01. Filozofia. Psychologia. Pedagogika.
01.A Psychologia
01.B Komunikacja interpersonalna
01.C Poradniki
01.D Pedagogika ogólna
01.E Pedagogiki specjalne
01.F Oświata

CZASOPISMA

1. Edukacja i Dialog
2. Nowa Szkoła
3. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze
4. Forum Akademickie

BAZY DANYCH

Academica

BazEkon

BazHum

Cyfrowa wypożyczalnia materiałów udostępnianych przez Bibliotekę Narodową,
zawierająca ponad 10 tysięcy różnego rodzaju publikacji o tematyce związanej
z pedagogiką, w tym około 600 książek. Część zasobów dostępna jest bez ograniczeń,
pozostałe udostępniane są na miejscu w Bibliotece WSB w Chorzowie na specjalnie w tym
celu stworzonym stanowisku komputerowym. Zasoby bazy stale się powiększają.

Ogólnodostępna baza bibliograficzno-pełnotekstowa zawierająca ponad 2 tysiące
artykułów z zakresu pedagogiki i edukacji, wiele w pełnym dostępie.

Ogólnodostępna baza bibliograficzno-pełnotekstowa z zakresu nauk humanistycznych.
W wolnym dostępie znajduje się ponad 3 tysiące artykułów z zakresu pedagogiki i edukacji
oraz archiwum 284 czasopism, m.in.:
• Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria
• Cieszyński Almanach Pedagogiczny,
• Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce: kwartalnik dla nauczycieli,
• Forum Oświatowe,
• Forum Pedagogiczne,
• Kultura i Wychowanie,
• Nauczyciel i Szkoła,
• Pedagogika Rodziny,
• Podstawy Edukacji,
• Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pedagogika,
• Prace Naukowe. Pedagogika,
• Studia Pedagogiczne. Problemy Społeczne, Edukacyjne i Artystyczne,
• Studia z Teorii Wychowania: półrocznik Zespołu Teorii Wychowania Komitetu Nauk
Pedagogicznych PAN,
• Teraźniejszość -Człowiek -Edukacja: kwartalnik myśli społeczno-pedagogicznej.

DOAB

EBSCO

EconBiz

Elsevier
Science Direct

Katalog książek w wolnym dostępie zawierający 34 tytuły ebooków z pedagogiki oraz
284 pozycje z zakresu edukacji w różnych językach: angielskim, francuskim, niemieckim,
włoskim. Baza ogólnodostępna.

W bazach z pakietu podstawowego EBSCO można znaleźć ok. 100 publikacji o tematyce
edukacji w języku polskim w pełnym dostępie, a także bardzo obszerny zasób materiałów
w języku angielskim – ponad 7milionów artykułów, raportów, nagrań itp. (ponad 3,5 mln
w pełnym dostępie). Ponadto w bazie znaleźć można prawie 60 tysięcy anglojęzycznych
materiałów z zakresu pedagogiki, z których połowa to pełne teksty. Dodatkowo baza
zapewnia pełny dostęp do recenzowanych czasopism anglojęzycznych takich jak:
• Pedagogy,
• Education,
• Education Digest,
• Education Journal,
• Education Quarterly Review,
• Education Review.
Baza dostępna na terenie Uczelni lub w dowolnym miejscu za pośrednictwem platformy
HAN z poziomu Extranetu.

Serwis prowadzony przez ZBW – Leibniz Information Centre for Economics będący
wyszukiwarką literatury głównie z zakresu ekonomii i biznesu oraz nauk pokrewnych.
Zawiera teksty w pełnym wolnym dostępie – artykuły, czasopisma, rozdziały i książki.
Za pomocą wyszukiwarki można znaleźć kilkaset materiałów dotyczących pedagogiki
i edukacji głównie w języku angielskim i niemieckim. Zawiera pełny dostęp do czasopisma
International Journal of Social Pedagogy. Baza ogólnodostępna.

Obszerna baza zawierająca ponad 1,5miliona artykułów z czasopism o tematyce związanej
z edukacją i pedagogiką, ponad 60 tysięcy z pełnym dostępem do treści. Zdecydowana
większość materiałów w języku angielskim, pojedyncze także po polsku.
Zawiera dostęp do pełnych wersji czasopism, m.in.:
• Educational Research Review,
• European Journal of Education and Psychology,
• International Journal of Educational Development,
• International Journal of Educational Research,
• Teaching and Teacher Education,
• The Internet and Higher Education,
A także książek, m.in.:
• Mota R., Scott D., Education for Innovation and Independent Learning, Elsevier 2014
• Stocum D. L., Killing Public Higher Education, Elsevier 2013
• Benson R., [i inni], Managing and Supporting Student Diversity in Higher Education:
aCasebook, Chandos Publishing 2013.
• Benson R., Brack C., Online Learning and Assessment in Higher Education: A Planning
Guide, Chandos Publishing 2010
Baza dostępna na terenie Uczelni lub w dowolnym miejscu za pośrednictwem platformy
HAN z poziomu Extranetu.

IBUK

IBUK Baza zawiera elektroniczne wersje książek czołowych polskich wydawnictw
naukowych w pełnym dostępie. Tematykę pedagogiczną porusza około100 tytułów z ponad
tysiąca dostępnych dla naszej Uczelni, wiele z nich wykorzystywanych jest jako
podstawowa literatura do zajęć. Przykładowe tytuły w bazie:
• Współczesna myśl pedagogiczna / Śliwerski B. Impuls 2011
• Biomedyczne podstawy kształcenia i wychowania / Woynarowska B., Izdebski Z.,
Kowalewska A., Komosińska K. PWN 2010
• Pedagogika ogólna a teoria i praktyka dydaktyczna / Myszkowska-Litwa M. (red.).
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2011
• Pedagogika. Podręcznik akademicki: t. 1 / Kwieciński Z., Śliwerski B. (red.). PWN 2008
• Pedagogika. Podręcznik akademicki: t. 2 / Kwieciński Z., Śliwerski B. (red.). PWN 2007
• Elementy pedagogiki specjalnej / Szczepanik R. Akad. Humanistyczno-Ekonomiczna 2011
• Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych / Sobocki M. Impuls 2013
Baza dostępna na terenie Uczelni lub w dowolnym miejscu za pośrednictwem platformy
HAN z poziomu Extranetu.

INFORLEX

Baza z dostępem do 30 tytułów czasopism, głównie z zakresu prawa i rachunkowości, ale
również takie tytuły jak Poradnik Oświatowy czy Sekretariat. W bazie można również
znaleźć artykuły o tematyce powiązanej z edukacją, głównie z zakresu prawa oświatowego,
nauczycieli a także Kartę Nauczyciela z komentarzem. Baza dostępna na terenie Uczelni lub
w dowolnym miejscu za pośrednictwem platformy HAN z poziomu Extranetu.

LEX Omega

Baza należąca do wydawnictwa Wolters Kluwer obejmująca różnego rodzaju akty prawa,
w tym związane z pedagogiką i oświatą. Baza dostępna na terenie Uczelni lub w dowolnym
miejscu za pośrednictwem platformy HAN z poziomu Extranetu.

ProQuest

Pełnotekstowa baza zawierająca około 4 milionów materiałów o tematyce dotyczącej
pedagogiki i edukacji w języku angielskim oraz około 300 w języku polskim, m.in. artykuły
z czasopism branżowych i naukowych a także raporty itp. Ponadto baza udostępnia pełne
archiwa czasopism, takich jak: • Contemporary Issues in Education Research,• The EJournal of Business Education & Scholarship of Teaching,• Education & Training,• Higher
Education,I wiele innych, w sumie prawie 50 pełnych tytułów dziedzinowych. Baza
dostępna na terenie Uczelni lub w dowolnym miejscu za pośrednictwem platformy HAN
z poziomu Extranetu.

SCOPUS

Baza wydawnictwa Elsevier udostępniająca głównie abstrakty i cytowania, w której znaleźć
można również pojedyncze artykuły w wolnym dostępie. Ponad 60 tysięcy cytowań dotyczy
tematyki związanej z pedagogiką i edukacją. Większość materiałów w języku angielskim.
Baza dostępna na terenie Uczelni lub w dowolnym miejscu za pośrednictwem platformy
HAN z poziomu Extranetu.

SpringerLink

Pełnotekstowa baza wydawnictwa Springer udostępniająca czasopisma i książki
z różnorodnych dziedzin. Jeden z działów poświęcony jest w całości zagadnieniom
związanym z edukacją (ponad 150 tysięcy materiałów - artykułów, rozdziałów oraz pełnych
książek i archiwów czasopism). Większość publikacji dostępnych jest w języku angielskim,
część również w języku niemieckim, francuskim oraz włoskim. Baza dostępna na terenie
Uczelni lub w dowolnym miejscu za pośrednictwem platformy HAN z poziomu Extranetu.

Taylor &
Francis

Baza zawierająca tytuły czasopism wydawnictwa Taylor & Francis Group, obejmujących
tematycznie wszystkie dziedziny nauk humanistycznych, medycznych, przyrodniczych,
matematycznych, inżynieryjnych oraz technicznych. Ponad 200 tysięcy artykułów w bazie
dotyczy zagadnień pedagogicznych.

WEB OF
SCIENCE

Platforma pozwalająca na przeglądanie baz danych tworzonych przez firmę Clarivate
Analytics zawierająca cytowania, abstrakty oraz pełne teksty artykułów. Ponad 600 tysięcy
dokumentów dotyczy edukacji i pedagogiki, z czego ponad 30 tysięcy w pełnym dostępie.
Baza stale się powiększa. Materiały w języku angielskim. Baza dostępna na terenie Uczelni
lub w dowolnym miejscu za pośrednictwem platformy HAN z poziomu Extranetu.

WileyBlackwell

Baza wydawnictwa Wiley-Blackwell zawierająca czasopisma i książki z pełnym lub
ograniczonym dostępem. Udostępnia pełne archiwa ponad 100 tytułów czasopism
podejmujących tematykę edukacyjną, np.: Anthropology & Education Quarterly,
Educational Measurement: Issues and Practice, Educational Philosophy and Theory,
Educational Theory, English in Education, I wiele innych tytułow. A także wiele książek,
m.in. tytuły takie jak: Distance and E-Learning in Transition / Ulrich Bernath, András Szücs,
Alan Tait, Martine Vidal. John Wiley & Sons, Inc. 2009 czy Dyslexia: A Practitioner's
Handbook / Gavin Reid. John Wiley & Sons, Inc. 2009.Publikacje w języku angielskim. Baza
dostępna na terenie Uczelni lub w dowolnym miejscu za pośrednictwem platformy HAN
z poziomu Extranetu.

INNE ŹRÓDŁA INTERNETOWE
BASE - internetowa wyszukiwarka dokumentów naukowych wolno dostępnych w Internecie, tworzona przez
Bibliotekę Uniwersytecką w Bielefeldzie. Na chwilę obecną indeksuje ponad 160 milionów dokumentów z około
8 tysięcy źródeł, w tym ponad 60% z nich jest dostępnych w formie Open Access.

EDUKACJA – Dziedzinowe Bazy Wiedzy - baza obejmuje dane z obszaru szkolnictwa wyższego oraz oświaty.
W zakresie szkolnictwa wyższego prezentowane informacje dotyczą: szkół wyższych, studiów podyplomowych
i doktoranckich, personelu szkół wyższych, stypendiów, a także domów i stołówek studenckich. W obszarze
oświaty prezentowane są dane w zakresie: wychowania przedszkolnego, poszczególnych typów szkół, zajęć
dodatkowych oraz nauczania języków obcych, nauczycieli w placówkach wychowania przedszkolnego i szkołach
oraz współczynników oświatowych.

Edunews.pl - portal o nowoczesnej edukacji; informacje, materiały do ściągnięcia, dydaktyka.

e-mentor - czasopismo Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie poświęcone m. in. edukacji, zarządzaniu wiedzą,
kształceniu ustawicznemu.

Federacja Bibliotek Cyfrowych - multiwyszukiwarka zbiorów polskich bibliotek cyfrowych pozwalająca na łatwe
odnalezienie elektronicznych wersji książek i dokumentów z wielu dziedzin udostępnianych przez instytucje
kultury i nauki w Polsce.

Forum Logopedyczne - czasopismo naukowe o logopedii oraz o dziedzinach współpracujących. Poza artykułami
na łamach czasopisma ukazują się również recenzje, sprawozdania czy materiały z konferencji naukowych.

Google Scholar - wyszukiwarka zasobów naukowych z różnych dziedzin z całego świata. Indeksuje materiały
z wolnego dostępu w wersji pełnotekstowej, jak również wskazuje cytowania.

Ośrodek Rozwoju Edukacji - portal zawierający nowości branżowe, informacje o formach doskonalenia, studia dla
nauczycieli, publikacje oświatowe, organizacje oświatowe, programy i projekty, sklep, placówki, linki a także bazę
materiałów do pobrania (pomoce do zajęć –piosenki, ćwiczenia itp.) Ośrodek posiada również bibliotekę cyfrową
z mnóstwem materiałów pomocnych w edukacji i pracy nauczyciela. http://www.bc.ore.edu.pl/dlibra.

OśŚwiata.pl - blog edukacyjny autorstwa Danuty Sterny specjalistki merytoryczne pracującej przy programie
“Szkoła Ucząca Się”. Ukazują się na nim najnowsze wieści dotyczące edukacji w Polsce.

Pedagog - Blog Prof. dr hab. Bogusława Śliwerskiego - prowadzony na bieżąco dziennik poruszający tematykę
zawodową bliską Profesorowi.

Pedagogia - serwis zawierający gotową do wykorzystania dokumentację dla dyrektorów szkół, koordynatorów
oraz członków zespołów zaangażowanych w pomoc uczniom. Zamieszczone są również wszelkie aktualne
informacje dotyczące reformy pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Pedagogika Rodziny - czasopismo Pełne wydania recenzowanego czasopisma Pedagogika Rodziny wydawanego
przez Społeczną Akademię Nauk. Poruszane tematy dotyczą zagadnień związanych z szeroko rozumianą rodziną,
pedagogiką opiekuńczą, społeczną czy resocjalizacyjną.

Publikacje Głównego Urzędu Statystycznego - znaleźć można różnego rodzaju raporty i statystyki z wielu dziedzin,
w tym dotyczące edukacji: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/edukacja/ dane dotyczące oświaty, kształcenia
dorosłych, szkolnictwa wyższego itp.

Problemy Wczesnej Edukacji - czasopismo wydawane przez Uniwersytet Gdański we współpracy z Instytutem
Pedagogiki Wydziału Nauk Społecznych. Poszczególne numery kwartalnika mają charakter monotematyczny tzn.
ściśle związany z tytułowymi problemami wczesnej edukacji.

Przyjaciel Dziecka - czasopismo wydawane przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Porusza głównie tematykę
nauczania, wychowania oraz edukacji dzieci niepełnosprawnych.

Scholaris - portal wiedzy dla nauczycieli każdego stopnia, wykazy podręczników, podstawy programowe,
scenariusze zajęć, pomoce naukowe z podziałem na przedmioty.

Studia Pedagogiczne - czasopismo poruszające zagadnienia z tematyki pedagogicznej, a także licznych dziedzin
pokrewnych między innymi filozofii czy psychologii.

Wychowanie w Rodzinie - półrocznik poświęcony wychowaniu w rodzinie, w ujęciu współczesnym oraz
historycznym.

