CZYTELNIKU! TO JEST DLA CIEBIE!
Cenne źródło informacji w naszej bibliotece:

KARTOTEKA ZAGADNIENIOWA
(znajduje się w holu przed Czytelnią)

ZAPYTAJ O NIĄ BIBLIOTEKARZA ☺
DZIEDZINA
Pedagogika

DZIAŁY ZAGADNIEŃ
Metodyka nauczania –
materiały wzbogacające
warsztat pracy nauczyciela

GRUPY ZAGADNIEŃ
Nauczanie początkowe – nauczanie zintegrowane
Nauczanie przedmiotów (w alfabetycznym układzie
przedmiotów)
Scenariusze imprez okolicznościowych (w układzie
alfabetycznym)
Przedszkola, wychowanie przedszkolne
Szkolnictwo specjalne
Szkolnictwo zawodowe
Szkolnictwo wyższe
Oświata dorosłych
Teoria nauczania
Pedagogika jako nauka, efektywność nauczania, podstawa
i wychowania
programowa
Pedagogika - teoria
Wychowanie
Szkoła jako instytucja
Szkolnictwo i oświata
Pozaszkolne formy opieki
Pedagogika opiekuńcza, placówki opiekuńczonad dzieckiem
wychowawcze
Rodzina, małżeństwo, macierzyństwo, ojcostwo
Pedagogika pracy
Praca, mobbing, wypalenie zawodowe
Poradnictwo zawodowe, biura karier
Oświata w Unii Europejskiej, programy i fundusze
wspólnotowe, szkolnictwo i oświata za granicą (w układzie
alfabet.), historia oświaty i wychowania
Antropologia, globalizacja, zarządzanie, Nagrody Nobla
Pedagodzy i psycholodzy (układ osobowy – alfabetyczny)
Pedagogika
Pedeutologia
Nauczyciele – awans zawodowy
Zawód nauczyciela; doskonalenie zawodowe i szkolenie
nauczycieli
Nauczyciele przedmiotów, nauczyciele-bibliotekarze,
pedagodzy specjalni
Innowacje w nauczaniu, organizacje nauczycielskie
Przestępczość, przestępczość nieletnich i młodocianych,
Więziennictwo i przestępczość
więziennictwo, kara śmierci
Unia Europejska, Unia Europejska a Polska
Unia Europejska
Religie chrześcijańskie i niechrześcijańskie
Religioznawstwo
Jan Paweł II, Biblia
Internet, blogi, komputery, telewizja
Media
Media, reklama
Psychologia – metodologia, metody badań, psychoanaliza
Psychologia
Psychoterapia, arteterapia, animaloterapia
Agresywność, samookaleczenie
Przemoc, przemoc w szkole, pedofilia, dzieciobójstwo
Zagadnienia psychologiczne w układzie alfabetycznym
Młodzież, młodzież niepełnosprawna, dziecko, dziecko
niepełnosprawne
Niepełnosprawni
Ludzie starzy, domy opieki społecznej
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Zdrowie publiczne, chorzy, choroby dziecięce
Choroby i zespoły chorobowe w układzie alfabetycznym
Logopedia
Mowa – zaburzenia, mowa – psychologia rozwojowa,
dziecko - język
Komunikacja społeczna
Komunikacja interpersonalna, niewerbalna, społeczna;
Socjologia
stosunki interpersonalne, mediacja, perswazja
Patologia społeczna
Niedostosowanie społeczne, patologia społeczna,
pornografia, dziecko ulicy
Uzależnienia
Uzależnienia, współuzależnienie
Alkoholizm
Narkomania
Więź społeczna, socjalizacja, socjoterapia, konsumenci,
Socjologia
społeczeństwo obywatelskie
Socjologia kultury, wielokulturowość, subkultura, sekty i
ruchy religijne, migracje, zmiana społeczna, stereotyp
Miasta - socjologia, wieś - socjologia, cudzoziemcy,
mniejszości narodowe, Polacy za granicą, bezdomność,
nierówności społeczne
Bezrobocie, ubóstwo, marginalizacja społeczna,
wykluczenie społeczne
Polityka społeczna, opieka społeczna, pracownicy socjalni,
wsparcie społeczne, instytucje nonprofit
Eutanazja, samobójstwo, śmierć, żałoba, aborcja, opieka
paliatywna, kryzys (psychol.)
Pisarze polscy i obcy (w tym pisarze literatury dla dzieci)
Literaturoznawstwo
oraz utwory anonimowe polskie
Motywy literackie i filmowe, teoria literatury
Płeć
Kobieta, mężczyzna
Socjologia
Płeć, seksizm, równouprawnienie płci, tożsamość płciowa,
stereotypy płciowe, homoseksualizm
Śląsk
Śląsk
(w alfabet. układzie określników): budownictwo,
Kartoteka regionalna
ludność, socjologia, szkolnictwo i oświata
Biografie Ślązaków (układ osobowy – alfabetyczny)
Miasta na Śląsku; Katowice
Bibliotekarstwo i bibliotekoznawstwo
Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa
Zbiory biblioteczne: ewidencja, kontrola, opracowanie,
udostępnianie, wystawy
Biblioteki poszczególnych typów (w układzie
alfabetycznym)
Bibliotekarze (zawód) oraz bibliotekarze i ludzie książki
(osobowy układ alfabet.)
Informacja, informacja naukowa, języki informacyjne,
wyszukiwanie informacji, źródła informacji; asystenci
informacji naukowej, infobrokerzy; nauka; społeczeństwo
informacyjne
Bibliofilstwo, bibliologia, książka, księgarstwo, pismo,
biblioterapia, bajkoterapia
Czasopisma (wg typów): bibliotekarskie, dziecięce,
fachowe, naukowe; czytelnictwo dziecięce, młodzieżowe,
ludzi starych, nauczycieli, więźniów
Bibliografie, słowniki i encyklopedie dostępne w czytelni
Choroby

Jakość życia

Wydział Informacji Bibliograficznej czynny codziennie
w godz. 8:00-15:00
Kontakt telefoniczny:
(32) 258 57 84 w. 21
e-mail: bibliografia@pbw.katowice.pl
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