
Wydawnictwa Wydziału Nauk Humanistycznych  

i Społecznych znajdujące się w zasobach  

Dolnośląskiej Biblioteki Cyfrowej 

Adres strony www 

1.  

 

Bajki całkiem nowe. Opowieści terapeutyczne studentów 

filologii polskiej. Redakcja Maria Leszczawskiej.  
http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=2449&from=pubstats 

2.  

 

Brzeg Myśli. Pierwszy tomik twórczości studentów filologii 

angielskiej i germańskiej Wydziału Humanistycznego. Redakcja 

Monika Pluszczewicz. 

http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=4225&from=pubstats 

3.  

 

Mirosław Zdulski, Ida Wrzesień, Tomasz Zdulski: Ciernie 

Miasta: skinheadzi a ultraprawica w krajach Europy 

Środkowej.  

http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=10099&from=pubstats 

4.  

 

Henryk Gradkowski: Czym jest literatura dziecięca? (Poradnik 

metodyczny).  
http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=22939&from=pubstats 

5.  

 

Jerzy Widerski: Komunikacja językowa w public relations.  http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=26701&from=pubstats 
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6.  

 

Anna Poznańska: Komunikacja medialna a sfera publiczna. 

Szanse i zagrożenia.  
http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=17743&from=pubstats 

7.  

 

Henryk Gradkowski: Krasiński w podręcznikach szkolnych: 

zarys.  
http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=1574&from=pubstats 

8.  

 

Józef Zaprucki: Kultura reminiscencji - reminiscencje kultury: 

motyw małej ojczyzny w twórczości Siegfrieda Lenza, Horsta 

Bienka i Johannesa Bobrowskiego.  

http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=1573&from=pubstats 

9.  

 

Mariola Szybalska-Taraszkiewicz: Kulturowo-społeczny obraz 

rodziny w gimnazjalnych podręcznikach przedmiotu 

„Wychowanie do życia w rodzinie” oraz w wybranych polskich 

czasopismach młodzieżowych (1999-2007).   

http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=14497&from=pubstats 

10.  

 

Media między przeszłością a teraźniejszością. Redakcja 

Mirosław Zdulski. 
http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=15896&from=pubstats 
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11.  

 

Media w regionach - regiony w mediach. Redakcja Marian 

Ursel i Aleksander Woźny.  
http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=23843&from=pubstats 

12.  

 

Henryk Gradkowski: Mickiewicz w polskiej szkole XIX i 

pierwszej połowie XX wieku: strategie lektury i style odbioru.  
http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=1702&from=pubstats 

13.  

 

Marzena Staliś: Moja poezja.  http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=26702&from=pubstats 

14.  

 

Edyta Tuz-Jurecka: Natura w poezji Czesława Miłosza.  http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=1818&from=pubstats 

15.  

 

Adolf Stachula: Obrona powietrzna Polski 1918-1939. Część 1.  http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=3452&from=pubstats 
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16.  

 

Beata Miedzińska: Podstawy psychologii.  http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=5733&from=pubstats 

17.  

 

Poradnik metodyczny dla wychowawców. Redakcja Zenon 

Zieja. 
http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=1648&from=pubstats 

18.  

 

Profilaktyka i wspomaganie pedagogiczne rodziny: wybrane 

zagadnienia. Redakcja Leszek Albański. 
http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=1744&from=pubstats 

19.  

 

Daniela Becelewska: Repetytorium z rozwoju człowieka  http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=1570&from=pubstats 

20.  

 

Fedor Sommer: Rokokowy sekretarzyk i inne opowiadania.  http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=6424&from=pubstats 
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21.  

 

Szuflada z bajkami. Opowieści terapeutyczne studentów 

pedagogiki i filologii polskiej. Redakcja Maria Leszczawska.  
http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=3913&from=pubstats 

22.  

 

Leon Zarzecki: Teoretyczne podstawy wychowania. Teoria i 

praktyka w zarysie.  
http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=15404&from=pubstats 

23.  

 

Henryk Gradkowski: W poszukiwaniu 

tożsamości…(pedagogika-filozofia-literatura). 
http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=25168&from=pubstats 

24.  

 

Franciszek Mroczko: Warunki funkcjonowania przedsiębiorstw 

na rynku.  
http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=24215&from=pubstats 

25.  

 

Leon Zarzecki: Wybrane problemy dydaktyki ogólnej.  http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=2510&from=pubstats 
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26.  

 

Leszek Albański: Wybrane zagadnienia z patologii społecznej.  http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=4052&from=pubstats 

27.  

 

Leszek Albański i Stanisław Gola: Wybrane zagadnienia z 

pedagogiki opiekuńczej.  
http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=23690&from=pubstats 

28.  

 

Fryderyk Drejer: Wychowanie do techniki dzieci w młodszym 

wieku szkolnym.  
http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=4240&from=pubstats 

29.  

 

Fryderyk Drejer: Wychowanie dzieci do kultury regionalnej w 

edukacji wczesnoszkolnej: teoria i praktyka.  
http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=23423&from=pubstats 

30.  

 

Karol Maliszewski Z dolnośląskiej półki: szkice o literaturze 

regionalnej.  
http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=2478&from=pubstats 
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31.  

 

Henryk Gradkowski: Zygmunt Krasiński - dzieje recepcji (na 

podstawie dzieł literaturoznawców i autorów podręczników 

szkolnych).  

http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=4782&from=pubstats 
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