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Psychologia i publikacje z zakresu psychologii



Psychologia

§ Nauka zajmująca się ludzkimi czynnościami lub zachowaniami, które składają się zarówno z 
subiektywnych procesów umysłowych, jak i z zewnętrznych, obiektywnych i fizycznych reakcji1.

§ Przedmiotem zainteresowań psychologii jest badanie mechanizmów sterujących zachowaniem2.

nauka

1. Encyklopedia PWN - https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/psychologia;3964141.html
[14.06.2021].
2. E. Nęcka,  J. Orzechowski, B. Szymura, Psychologia poznawcza, Warszawa 2013.

https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/psychologia;3964141.html


Psychologia popularna

§ Wiedza psychologiczna w rozumieniu ogółu społeczeństwa, która może być nadmiernie 
uproszczona, nieaktualna, błędnie zinterpretowana1.

Popular psychology

1. APA Dictionary of Psychology - https://dictionary.apa.org/popular-psychology [14.06.2021].

https://dictionary.apa.org/popular-psychology


Publikacje z zakresu psychologii

§ Publikacje z zakresu psychologii (nauki)

§ Publikacje z zakresu psychologii popularnej



Część I



Deskryptory Biblioteki Narodowej –
przykłady, stosowanie



Deskryptory przedmiotowe - przykłady



Deskryptory kierunków psychologii

§ Behawioryzm

§ Lewinowska teoria pola

§ Psychologia archetypowa

§ Psychologia egzystencjalna

§ Psychologia głębi
§ Psychoanaliza

- Teoria relacji z obiektem

§ Psychologia indywidualna

§ Psychologia jungowska

§ Psychologia humanistyczna

§ Psychologia narracyjna

§ Psychologia postaci

§ Psychologia pozytywna

§ Psychologia transpersonalna

§ Psychologia zorientowana na proces

§ Psychologia poznawcza 

§ Psychotransgresjonizm



Psychologia głębi

072 __ |a 28 

150 __ |a Psychologia głębi 

450 __ |a Depth psychology

550 __ |w g |a Psychologia 

550 __ |a Nieświadomość 

550 __ |a Terapia psychodynamiczna

550 __ |w h |a Psychoanaliza

550 __ |w h |a Psychologia indywidualna 

550 __ |w h |a Psychologia jungowska

072 kod kategorii tematycznej
• psychologia - 28



Testy psychologiczne

072 __ |a 28
150 __ |a Testy psychologiczne
450 __ |a Arkusze obserwacyjne (psychologia)
450 __ |a Test psychologiczny
550 __ |a Diagnoza psychologiczna
550 __ |a Konstruowanie testów psychologicznych
550 __ |a Psychometria
550 __ |a Teoria odpowiedzi na pozycje testu (IRT)
550 __ |w h |a Animowany Kwestionariusz Najbardziej - Najmniej 
Ważne

550 __ |w h |a Bateria Testów do Badania Reprezentacji Ja 
Cielesnego

550 __ |w h |a Body and Appearance Self-conscious Emotions Scale
550 __ |w h |a Conditional Respect for Persons with Disabilities
Questionnaire

550 __ |w h |a Conservation of Resources Evaluation

550 __ |w h |a Drabina Cantrila
550 __ |w h |a Ego-Resiliency Scale
550 __ |w h |a Free Will and Determinism Plus Scale
550 __ |w h |a Fryburski Inwentarz Uważności (FIU-14)
550 __ |w h |a GRAT (kwestionariusz)
550 __ |w h |a Inwentarz Dyskontowania
550 __ |w h |a Inwentarz Wrażliwości Duchowej
550 __ |w h |a Inwentarz Zdrowia Psychicznego (IZP)
550 __ |w h |a Implicit Relational Assessment
Procedure

550 __ |w h |a Kompetencyjne testy sytuacyjne
550 __ |w h |a Kopenhaski Kwestionariusz 
Psychospołeczny

550 __ |w h |a […]



Skala Gerotranscendencji Typu 1

072 __ |a 28 

150 __ |a Skala Gerotranscendencji Typu 1 

450 __ |a Gerotranscendence Scale Type 1 

450 __ |a GST-1, skala

450 __ |a Skala GST-1 

550 __ |w g |a Testy psychologiczne 

550 __ |a Gerotranscendencja



Rozwój psychiczny

072 __ |a 28 
150 __ |a Rozwój psychiczny 
450 __ |a Psychological development 
450 __ |a Rozwój psychologiczny 
550 __ |a Asynchronia rozwojowa 
550 __ |a Dojrzałość psychiczna 
550 __ |a Kryzys rozwojowy 
550 __ |a Niedojrzałość psychiczna 
550 __ |a Psychologia rozwojowa 
550 __ |a Skala Pozytywnego Rozwoju 
Młodzieży 
550 __ |a Zadania rozwojowe 

550 __ |w h |a Rozwój emocjonalny 

550 __ |w h |a Rozwój moralny 

550 __ |w h |a Rozwój osobowości 

550 __ |w h |a Rozwój poznawczy 

550 __ |w h |a Rozwój psychofizyczny dziecka 

550 __ |w h |a Rozwój psychofizyczny 
młodzieży 

550 __ |w h |a Rozwój psychospołeczny 

550 __ |w h |a Rozwój tożsamości 

550 __ |w h |a Separacja-indywiduacja



Rozwój poznawczy

072 __ |a 28 

150 __ |a Rozwój poznawczy 

450 __ |a Cognitive development

450 __ |a Rozwój intelektualny 

500 1_ |a Piaget, Jean |d (1896-1980) 

550 __ |w g |a Rozwój psychiczny 

550 __ |a Inteligencja (psychologia) 

550 __ |a Myślenie 

550 __ |a Pojęcia

550 __ |a Poznanie

550 __ |a Przyjmowanie perspektywy

550 __ |a Rozwój moralny

550 __ |a Schematy poznawcze

550 __ |a Terapia dydaktyczna



Pomoc psychologiczna

072 __ |a 28 
150 __ |a Pomoc psychologiczna 
450 __ |a Profesjonalna pomoc psychologiczna 
450 __ |a Wsparcie psychologiczne 
550 __ |a Diagnoza psychologiczna
550 __ |a Komunikacja terapeutyczna 
550 __ |a Macierzyństwo krok po kroku 
(program) 
550 __ |a Praktyka psychologiczna oparta na 
dowodach empirycznych 
550 __ |a Promocja zdrowia 
550 __ |a Psychologia stosowana 
550 __ |a Wsparcie społeczne 

550 __ |w h |a Coaching 
550 __ |w h |a Grupy samopomocowe 
550 __ |w h |a Interwencja kryzysowa (psychologia) 
550 __ |w h |a Pomoc psychologiczna online 
550 __ |w h |a Pomoc psychologiczno-pedagogiczna 
550 __ |w h |a Poradnictwo psychologiczne 
550 __ |w h |a Psychoedukacja 
550 __ |w h |a Psychokorekcja
550 __ |w h |a Psychoprofilaktyka 
550 __ |w h |a Psychoterapia 
550 __ |w h |a Trening grupowy (psychologia) 
550 __ |w h |a Trening twórczości
550 __ |w h |a Trening umiejętności społecznych



Psychoterapia

072 __ |a 22

072 __ |a 28

150 __ |a Psychoterapia

550 __ |w g |a Leczenie

550 __ |w g |a Pomoc psychologiczna

550 __ |a […]

550 __ |w h |a Analiza bioenergetyczna (psychoterapia)

550 __ |w h |a […]

072 kod kategorii tematycznej
• medycyna i zdrowie - 22
• psychologia - 28



Terapia skoncentrowana na osobie

072 __ |a 28 
150 __ |a Terapia skoncentrowana na osobie
450 __ |a Client-centered psychotherapy
450 __ |a Client-centered therapy
450 __ |a Client-oriented psychoterapy
450 __ |a Podejście nastawione na klienta (psychoterapia)
450 __ |a Podejście skoncentrowane na kliencie (psychoterapia)
450 __ |a Psychoterapia nastawiona na klienta
450 __ |a Psychoterapia rogeriańska
450 __ |a Psychoterapia skoncentrowana na kliencie
450 __ |a Psychoterapia zorientowana na klienta
450 __ |a Rogerian psychotherapy
450 __ |a Terapia niedyrektywna Carla Rogersa
450 __ |a Terapia skoncentrowana na kliencie
450 __ |a Terapia skoncentrowana na pacjencie
500 1_ |a Rogers, Carl R. |d (1902-1987)
550 __ |w g |a Psychoterapia 
550 __ |a Psychoterapia oparta na doświadczaniu
550 __ |a Psychologia humanistyczna 
550 __ |a Samoakceptacja 
550 __ |a Samorealizacja

Nazwa najbardziej 
rozpowszechniona wśród 
użytkowników języka polskiego.
2 610 wyników w Google.
Zawarta także w tytule polskiego 
przekładu.

13 odsyłaczy całkowitych w języku 
polskim i angielskim

Twórca metody w odsyłaczu 
uzupełniającym



Trzecia fala CBT

072 __ |a 28

150 __ |a Trzecia fala CBT

450 __ |a Trzecia fala psychoterapii behawioralno-poznawczej

450 __ |a Trzecia fala psychoterapii poznawczo-behawioralnej

450 __ |a Trzecia fala terapii behawioralno-poznawczej

450 __ |a Trzecia fala terapii behawioralnych i poznawczych

450 __ |a Trzecia fala terapii poznawczo-behawioralnej

450 __ |a Trzecia fala terapii poznawczo-behawioralnych

450 __ |a Trzecia generacja CBT

450 __ |a Trzecia generacja terapii poznawczo-behawioralnej

450 __ |a Trzecia generacja terapii poznawczo-behawioralnych

450 __ |a Third wave of CBT

450 __ |a Third wave CBT therapies

450 __ |a Third wave of cognitive behavioral therapies

550 __ |w g |a Terapia poznawczo-behawioralna (CBT)

550 __ |a Mindfulness

550 __ |a Terapia behawioralna

550 __ |a Terapia poznawcza

550 __ |w h |a Terapia Akceptacji i Zaangażowania (ACT)

550 __ |w h |a Terapia dialektyczno-behawioralna (DBT)

550 __ |w h |a Terapia poznawcza oparta na uważności



Internalizacja

072 __ |a 28 
150 __ |a Internalizacja 
450 __ |a Internalisation
450 __ |a Internalization
450 __ |a Uwewnętrznienie 
550 __ |a Psychoanaliza 
550 __ |a Rozwój psychospołeczny 
550 __ |a Socjalizacja 
680 __ |i deskryptor |a Internalizacja |i stosuje się do prac dotyczących akceptacji lub przyjmowania 
pewnych przekonań, wartości, poglądów, zwyczajów, standardów, itp. za własne

Internalizacja, w: Słownik psychologii, A. S. Reber, pod red. I. Kurcz, K. Skarżyńskiej, [tłum. B. Janasiewicz-Kruszyńska, J. Kowalczewska, J. Kubicka-Daab, P. Matyja, 
G. Mizera, J. Rączaszek, J. Suchecki, M. Zagrodzki, J. Zychowicz, P. Żylicz], Warszawa 2011, s. 276.



Deskryptory osobowe, korporatywne, 
imprezy - przykłady



Rogers, Carl R. (1902-1987)

§ 043 __ |c US 
§ 046 __ |f 1902 |g 1987 
§ 100 1_ |a Rogers, Carl R. |d (1902-1987) 
§ 370 __ |c Stany Zjednoczone (USA) 
§ 372 __ |a Psychologia humanistyczna 
§ 372 __ |a Psychoterapia 
§ 374 __ |a Psycholodzy 
§ 374 __ |a Psychoterapeuci 
§ 375 __ |a 1 |a 2iso5218 
§ 377 __ |a eng
§ 400 1_ |a Rogers, Carl Ransom
§ 550 __ |a Terapia skoncentrowana na osobie
§ 667 __ |a osobowe 
§ 667 __ |a Amerykański psycholog i psychoterapeuta
§ 670 __ |a Sposób bycia / Carl R. Rogers. - Poznań, 2002

Deskryptor osobowy. Odsyłacz uzupełniający
• C. R. Rogers twórcą terapii skoncentrowanej na osobie



Polska Rada Psychoterapii

043 __ |c PL 

046 __ |q 2006 

110 2_ |a Polska Rada Psychoterapii 

368 __ |a Organizacje zawodowe

370 __ |c Polska 

372 __ |a Psychoterapia 

377 __ |a pol

410 2_ |a PRP 

410 2_ |a Polish Psychotherapy Council

667 __ |a korporatywne

670 __ |a Psychoterapia / Renata Mizerska, Hanna Pinkowska-Zielińska, Agnieszka Jankiewicz, Dorota Modrzyńska, Michał 
Kostrzewski, Sylwia Wojtysiak. - Warszawa, 2018. |b Instytucja sprawcza

Deskryptor korporatywny



Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej (26 ; 2017 ; Szczecin)

043 __ |c PL
046 __ |q 20170601 |r 20170603
111 2_ |a Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej |n (26 ; |d 2017 ; |c Szczecin)
368 __ |a Zjazdy i konferencje
370 __ |c Polska
370 __ |e Szczecin (woj. zachodniopomorskie)
372 __ |a Psychologia rozwojowa
377 __ |a pol
411 2_ |a XXVI OKPR
411 2_ |a 26 Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej |c (Szczecin)
411 2_ |a XXVI Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej |c (Szczecin)
411 2_ |a 26. Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej
411 2_ |a OKPR |n (26 ; |d 2017 ; |c Szczecin)
667 __ |a impreza

Deskryptor imprezy



Deskryptor ujęciowy Psychologia -
stosowanie 



Deskryptory ujęciowe

§ służą przypisaniu treści materiału bibliotecznego do wybranych dziedzin nauki i sztuki oraz 
poszczególnych sfer aktywności człowieka.

Biblioteka Narodowa. Przepisy katalogowania – http://przepisy.bn.org.pl/deskryptory/zasady-tworzenia-deskryptorow-bn [15.02.2021].

http://przepisy.bn.org.pl/deskryptory/zasady-tworzenia-deskryptorow-bn


Deskryptor ujęciowy Psychologia...

§ stosuje się do wszystkich działów psychologii (w tym: psychologii poznawczej, społecznej, 
wychowawczej, rozwojowej, uczenia się, emocji, motywacji, osobowości, różnic indywidualnych, 
psychopatologii i psychoterapii).

§ nie stosuje się do popularnych poradników, nie odwołujących się wyraźnie do teorii 
psychologicznych, nie posiadających bibliografii i obszernych partii analitycznych.

Biblioteka Narodowa. Przepisy katalogowania – http://przepisy.bn.org.pl/materialy-metodyczne/deskryptory-ujeciowe#228-psychologia
[05.02.2021]

http://przepisy.bn.org.pl/materialy-metodyczne/deskryptory-ujeciowe


Deskryptor ujęciowy Psychologia...

§ nie stosuje się do popularnych poradników, nie odwołujących się wyraźnie do teorii 
psychologicznych, nie posiadających bibliografii i obszernych partii analitycznych.

§ Otrzymują one jeden, lub więcej, z następujących deskryptorów:

§ Rozwój osobisty

§ Rodzina, relacje międzyludzkie

§ Praca, kariera, pieniądze

Biblioteka Narodowa. Przepisy katalogowania – http://przepisy.bn.org.pl/materialy-metodyczne/deskryptory-ujeciowe#228-psychologia [15.02.2021].

http://przepisy.bn.org.pl/materialy-metodyczne/deskryptory-ujeciowe


Deskryptor ujęciowy Psychologia...

§ publikacje dotyczące zaburzeń psychicznych omawianych w kategoriach psychologicznych 
otrzymują deskryptor Psychologia.

§ publikacje dotyczące oddziaływania farmakologicznego i zaburzeń na poziomie neuronalnym 
otrzymują dwa deskryptory Medycyna i zdrowie oraz Psychologia.

§ nie stosuje się do publikacji dotyczących zaburzeń psychicznych, rozpatrywanych wyłącznie z 
perspektywy psychiatrycznej i neurologicznej.

Biblioteka Narodowa. Przepisy katalogowania – http://przepisy.bn.org.pl/materialy-metodyczne/deskryptory-ujeciowe#228-psychologia [15.02.2021].

http://przepisy.bn.org.pl/materialy-metodyczne/deskryptory-ujeciowe


Publikacje dotyczące zaburzeń psychicznych

§ Publikacje, w których wykorzystuje się testy psychologiczne

§ Publikacje odwołujące się do teorii psychologicznych

§ Publikacje dotyczące psychoterapii (szkół, metod) i szeroko rozumianej pomocy psychologicznej 
(psychoprofilaktyki, psychoedukacji, poradnictwa psychologicznego, grup wsparcia itp.)

Psychologia



Publikacje dotyczące zaburzeń psychicznych

§ Publikacje dotyczące skuteczności psychoterapii

§ Publikacje dotyczące rehabilitacji neuropsychologicznej

§ Publikacje dotyczące diagnozy psychologicznej

Psychologia



Publikacje dotyczące zaburzeń psychicznych

§ Publikacje dotyczące klinicznej psychologii sądowej, pracy biegłego psychologa.

§ Publikacje z zakresu psychopatologii ogólnej, rozwojowej (psychologia lub/i Medycyna i zdrowie).

Psychologia



Deskryptor ujęciowy Psychologia...

§ biografie psychologów otrzymują dwa deskryptory Historia oraz Psychologia

Biblioteka Narodowa. Przepisy katalogowania – http://przepisy.bn.org.pl/materialy-metodyczne/deskryptory-ujeciowe#228-psychologia [15.02.2021].

http://przepisy.bn.org.pl/materialy-metodyczne/deskryptory-ujeciowe


Psychologia stosowana a deskryptory ujęciowe
Zastosowanie kilku deskryptorów ujęciowych zależy do danej publikacji

Dział psychologii stosowanej Deskryptor ujęciowy 1. Deskryptor ujęciowy 2.

Cyberpsychologia Psychologia Informatyka i technologie 
informacyjne

Psychologia architektury Psychologia Architektura i budownictwo
Psychologia kryminalistyczna Psychologia Prawo i wymiar sprawiedliwości
Psychologia nauczania Psychologia Edukacja i pedagogika
Psychologia sądowa Psychologia Prawo i wymiar sprawiedliwości
Psychologia wojskowa Psychologia Bezpieczeństwo i wojskowość
Psychologia wychowawcza Psychologia Edukacja i pedagogika
Psychologia sportu Psychologia Kultura fizyczna i sport
Psychologia pastoralna Psychologia Religia i duchowość



Formy dzieła, typowe publikacje z 
zakresu psychologii



Formy dzieła

§ Literatura faktu, eseje, publicystyka

§ Poradniki i przewodniki

§ Publikacje dydaktyczne

§ Publikacje fachowe

§ Publikacje naukowe

§ Publikacje popularnonaukowe

najczęściej występujące - psychologia

Biblioteka Narodowa. Przepisy katalogowania – http://przepisy.bn.org.pl/aneksy#1-forma-dziela [18.06.2021].

http://przepisy.bn.org.pl/aneksy


Literatura faktu, eseje, publicystyka

§ Pamiętniki i wspomnienia, autobiografie, dzienniki

§ Psychoterapeutów, osób z zaburzeniami psychicznymi, itp.

§ Wywiady

§ Z psychologami, psychoterapeutami, itp.

§ Reportaże

§ Eseje

Psychologia



Poradniki

§ Opierają się na teoriach psychologicznych

§ Niekiedy posiadają bibliografię lub przypisy

§ Czasami dla osób z zaburzeniami psychicznymi

§ Mogą służyć profesjonalnej pomocy psychologicznej

658 Psychologia

§ Nie odwołują się wyraźnie do teorii psychologicznych

§ Mogą bazować na doświadczeniach osobistych autorów

§ Brak bibliografii, przypisów

§ Bibliografia, przypisy nie odnoszą się do tekstów naukowych

§ Parapsychologia

658 Rozwój osobisty,
658 Rodzina, relacje  międzyludzkie,
658 Praca, kariera, pieniądze

Publikacje, których celem jest udzielenie wskazówek osobom niebędącym specjalistami 
w danej dziedzinie.



Poradniki

§ Przeznaczone dla klientów/pacjentów 
uczestniczących w psychoterapii lub jako lektura 
samopomocowa.

§ Zawierają opisy zadań i ćwiczeń terapeutycznych oraz 
materiały o charakterze psychoedukacyjnym.

Poradniki dla klienta/pacjenta psychoterapii.



Publikacje dydaktyczne

§ Podręczniki akademickie

§ 650 często stosuje się deskryptory dziedzin psychologii

§ 658 Psychologia

§ Ćwiczenia i zadania służące treningowi umysłu

§ 650 Trening umysłu 

§ 658 Psychologia

Psychologia



Publikacje fachowe

§ Podręcznik

§ Poradnik

§ inne

§ 385 [grupa odbiorców]

§ 658 Psychologia

Psychologia



Publikacje fachowe

§ Zawierają omówienie programów 
terapeutycznych, technik psychoterapii, opisy 
(scenariusze) sesji terapeutycznych oraz materiały 
i ćwiczenia przeznaczone dla klienta/pacjenta.

§ Stanowią niekiedy uzupełnienie poradnika z ćwiczeniami dla 
klienta/ pacjenta psychoterapii.

§ Publikacja jako całość jest przeznaczona dla 
terapeuty/klinicysty.

Publikacje fachowe dla psychoterapeutów, psychologów.



Publikacje fachowe

§ Podręcznik testowy: „Publikacja (…), zawierająca informacje dotyczące procedury badania testem, oceniania wyników oraz ich 
interpretowania, a także dane techniczne dotyczące własności testu”1.

Książki fachowe poświęcone testom psychologicznym

1. American Educational Reasearch Association, American Psychological Association, National Council on Measurement in 
Education, Standardy dla testów stosowanych w psychologii i pedagogice, Gdańsk 2007, s. 293.



Publikacje naukowe

§ Raporty z badań

§ Opracowania / artykuły problemowe

§ Monografie / artykuły monograficzne

§ Case study (studium przypadku)

§ Biografie

Psychologia



Publikacje popularnonaukowe

§ Celem publikacji popularnonaukowych jest 
popularyzacja określonego zagadnienia lub 
dziedziny naukowej wśród osób niebędących 
specjalistami w tej dziedzinie.

§ Celem poradników jest udzielanie wskazówek osobom 
niebędącym specjalistami w danej dziedzinie.

Często należy rozstrzygnąć, czy książka stanowi publikację popularnonaukową czy też poradnik.

Psychologia



Część II
Przykłady opracowania przedmiotowego



Publikacje naukowe



Józefa Kozieleckiego życie z nauką splecione / esej biograficzny i redakcja 
Maryla Goszczyńska.
045 2_ |b d1936 |b d2017

380 __ |a Książki

380 __ |a Publikacje naukowe

600 17 |a Kozielecki, Józef |d (1936-2017) |2 DBN

610 27 |a Uniwersytet Warszawski |2 DBN

648 _7 |a 1901-2000 |2 DBN

648 _7 |a 2001- |2 DBN

650 _7 |a Profesorowie |2 DBN

650 _7 |a Psycholodzy |2 DBN

650 _7 |a Psychologia poznawcza |2 DBN

650 _7 |a Psychotransgresjonizm |2 DBN

651 _7 |a Polska |2 DBN

655 _7 |a Biografia |2 DBN

655 _7 |a Księga pamiątkowa |2 DBN 

658 __ |a Historia

658 __ |a Psychologia Opis bibliograficzny w Primo BN

Na okładce: Opowieść o pracy i życiu Józefa 
Kozieleckiego […] ważna publikacja z historii 
polskiej psychologii.

J. Kozielecki reprezentantem tej dziedziny i 
kierunku psychologii.

Biografia i księga 
pamiątkowa

Część I. Opowieść biograficzna

Część II. W oczach uczniów, 
współpracowników i przyjaciół

Biografia

Księga pamiątkowa

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052749167305066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,J%C3%B3zefa%20Kozieleckiego%20%C5%BCycie%20z%20nauk%C4%85%20splecione%20&sortby=date_d&facet=frbrgroupid,include,9069994015022827384&offset=0


Józefa Kozieleckiego życie z nauką splecione Esej biograficzny - ?

§ Biografie
§ Publikacje naukowe, popularnonaukowe lub utwory zaliczające się do literatury faktu opisujące w sposób 

całościowy i rozbudowany życie konkretnej osoby lub kilku osób.
§ Eseje
§ Szkice naukowe, filozoficzne, publicystyczne lub krytyczne, swobodnie rozwijające interpretację jakiegoś 

zjawiska lub dociekanie problemu, eksponujące punkt widzenia autora oraz napisane z dbałością o piękny i 
oryginalny sposób przekazu1.

Ø Informacja z wprowadzenia
§ Inspiracją autorki była biografia T. Tomaszewskiego, pt. Zachwyt i logika czynu. Zamiarem było stworzenie 

podobnego dzieła2.

✓

Publikacja eksponuje przede wszystkim życie J. 
Kozieleckiego.

1. Biblioteka Narodowa. Przepisy katalogowania – http://przepisy.bn.org.pl/aneksy#3-typy-publikacji-naukowych-i-publicystyki [15.02.2021].
2. M. Goszczyńska, Józefa Kozieleckiego życie z nauką splecione, Warszawa 2020.

http://przepisy.bn.org.pl/aneksy


Historia polskiego szaleństwa. T. 1, Słońce wśród czarnego nieba : 
studium melancholii / Mira Marcinów.

045 2_ |b d1771 |b d1900
380 __ |a Książki
380 __ |a Publikacje naukowe
648 _7 |a 1701-1800 |2 DBN
648 _7 |a 1801-1900 |2 DBN
650 _7 |a Melancholia |2 DBN
650 _7 |a Osoby z zaburzeniami psychicznymi |2 DBN
650 _7 |a Psychopatologia |2 DBN
650 _7 |a Zaburzenia psychiczne |2 DBN
651 _7 |a Polska |2 DBN
655 _7 |a Monografia |2 DBN
658 __ |a Filozofia i etyka
658 __ |a Historia
658 __ |a Medycyna i zdrowie
658 __ |a Psychologia

Na okładce: Książka zawierająca antologię rodzimych 
tekstów z dziedziny psychopatologii.

Str 11. : Podstawowym celem jest ukazanie jak polscy 
badacze konceptualizowali naturę, genezę, funkcje […] 
chorób umysłowych w kategoriach psychologicznych.

Str 11.: tematyka tej książki sytuuje się na pograniczu 
historii psychologii i psychopatologii oraz filozofii 
psychiatrii.

Monografia

Opis bibliograficzny w Primo BN

https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1aot9i7/alma991052902477005066


Schematy poznawcze a regulacja emocjonalna i radzenie sobie ze stresem u młodzieży i 
studentów uprawiających sport / Joanna Basiaga-Pasternak ; Akademia Wychowania Fizycznego 
im. Bronisława Czecha w Krakowie. Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu.

045 2_ |b d2013 |b d2014
380 __ |a Książki
380 __ |a Publikacje naukowe
648 _7 |a 2001- |2 DBN
650 _7 |a Młodzież |2 DBN
650 _7 |a Radzenie sobie ze stresem |2 DBN
650 _7 |a Regulacja emocji |2 DBN
650 _7 |a Schematy poznawcze |2 DBN
650 _7 |a Sport |2 DBN
650 _7 |a Sportowcy |2 DBN
650 _7 |a Studenci |2 DBN
651 _7 |a Polska |2 DBN
655 _7 |a Monografia |2 DBN
658 __ |a Kultura fizyczna i sport
658 __ |a Psychologia

Monografia

Opis bibliograficzny w Primo BN

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052516318405066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=MyInstitution1&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=BN&query=any,contains,Schematy%20poznawcze%20a%20regulacja%20emocjonalna%20i%20radzenie%20sobie%20ze%20stresem%20u%20m%C5%82odzie%C5%BCy%20i%20student%C3%B3w%20uprawiaj%C4%85cych%20sport


Percepcja Ja w relacjach interpersonalnych : o metapercepcji i poczuciu transparentności / 
Elżbieta Stojanowska.

380 __ |a Książki
380 __ |a Publikacje naukowe
650 _7 |a Iluzja transparentności |2 DBN
650 _7 |a Metapercepcja |2 DBN
650 _7 |a Relacje międzyludzkie |2 DBN
650 _7 |a Samowiedza |2 DBN
655 _7 |a Monografia |2 DBN
658 __ |a Psychologia

Monografia

Na okładce: Autorka przedstawia w 
monografii swoje badania dotyczące 
samowiedzy jednostki.

Opis bibliograficzny w Primo BN

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991030202969705066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=MyInstitution1&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=BN&query=any,contains,Percepcja%20ja%20w%20relacjach%20interpersonalnych&offset=0


Kiedy trauma innych staje się własną : negatywne i pozytywne konsekwencje pomagania osobom 
po doświadczeniach traumatycznych / Nina Ogińska-Bulik, Zygfryd Juczyński.

380 __ |a Książki
380 __ |a Publikacje naukowe
650 _7 |a Kuratorzy (prawo) |2 DBN
650 _7 |a Pielęgniarki i pielęgniarze |2 DBN
650 _7 |a Pracownicy socjalni |2 DBN
650 _7 |a Psychoterapeuci |2 DBN
650 _7 |a Ratownicy medyczni |2 DBN
650 _7 |a Stres zawodowy |2 DBN
650 _7 |a Wtórny stres traumatyczny |2 DBN
650 _7 |a Zastępczy wzrost po traumie |2 DBN
655 _7 |a Monografia |2 DBN
658 __ |a Psychologia

Z recenzji: „[…] pierwsza w Polsce 
monografia przedstawiająca zjawisko 
wtórnego stresu i wzrostu po traumie w 
różnych grupach zawodowych"

Monografia

Opis bibliograficzny w Primo BN

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052725895105066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=MyInstitution1&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=BN&query=any,contains,Kiedy%20trauma%20innych%20staje%20si%C4%99%20w%C5%82asn%C4%85&offset=0


Psychologiczne aspekty spostrzegania ekspertów i ich rekomendacji / Katarzyna Stasiuk.

380 __ |a Książki
380 __ |a Publikacje naukowe
650 _7 |a Eksperci |2 DBN
650 _7 |a Spostrzeganie społeczne |2 DBN
655 _7 |a Monografia |2 DBN
658 __ |a Psychologia

Spostrzeganie społeczne + kategoria osób 
"spostrzeganych".

Monografia

Opis bibliograficzny w Primo BN

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052824968205066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=MyInstitution1&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=BN&query=any,contains,Psychologiczne%20aspekty%20spostrzegania%20ekspert%C3%B3w%20i%20ich%20rekomendacji&offset=0


Postawa wobec śmierci w cyklu życia człowieka / Marcin Sękowski.

045 2_ |b d2014 |b d2017
380 __ |a Książki
380 __ |a Publikacje naukowe
600 17 |a Erikson, Erik H. |d (1902-1994) |2 DBN
648 _7 |a 2001- |2 DBN
650 _7 |a Dorośli |2 DBN
650 _7 |a Nastolatki |2 DBN
650 _7 |a Pomoc psychologiczna |2 DBN
650 _7 |a Postawa wobec śmierci |2 DBN
650 _7 |a Rozwój psychospołeczny |2 DBN
655 _7 |a Monografia |2 DBN
658 __ |a Psychologia

Cykl życia w teorii Eriksona - rozwój 
psychospołeczny.

Na okładce: Zawarte w książce studia 
teoretyczne i kliniczne oraz badania 
korelacyjne pozwoliły sformułować wnioski 
praktyczne odnoszące się do pomocy 
psychologicznej.

Monografia

Opis bibliograficzny w Primo BN

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052583979405066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=MyInstitution1&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=BN&query=any,contains,Postawa%20wobec%20%C5%9Bmierci%20w%20cyklu%20%C5%BCycia%20cz%C5%82owieka&offset=0


Styl wyjaśniania zdarzeń a płeć biologiczna i płeć psychologiczna / Konstantinos Tsirigotis.

380 __ |a Książki
380 __ |a Publikacje naukowe
650 _7 |a Optymizm |2 DBN
650 _7 |a Pesymizm |2 DBN
650 _7 |a Płeć |2 DBN
650 _7 |a Płeć psychologiczna |2 DBN
650 _7 |a Rozwój osobowości |2 DBN
650 _7 |a Styl wyjaśniania zdarzeń |2 DBN
655 _7 |a Opracowanie |2 DBN
655 _7 |a Raport z badań |2 DBN 
658 __ |a Psychologia

Streszczenie: Praca ta stanowi 
próbę syntetycznego ujęcia wyników 
badań nad optymizmem/pesymizmem w 
aspekcie płci biologicznej i psychologicznej.

Streszczenie: Celem pracy było zbadanie […]
stylu wyjaśniania zdarzeń włącznie z jego 
aspektem rozwojowym.

Opracowanie
Raport z badań

Opis bibliograficzny w Primo BN

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052876014405066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=MyInstitution1&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=BN&query=any,contains,Styl%20wyja%C5%9Bniania%20zdarze%C5%84%20a%20p%C5%82e%C4%87%20biologiczna%20i%20p%C5%82e%C4%87%20psychologiczna&offset=0


Dorosłe córki nadopiekuńczych rodziców / Dorota Ruszkiewicz, Katarzyna Szymczyk.

045 0_ |b d2018
380 __ |a Książki
380 __ |a Publikacje naukowe
648 _7 |a 2001- |2 DBN
650 _7 |a Dorosłe dzieci nadopiekuńczych rodziców |2 DBN
650 _7 |a Kobieta |2 DBN
650 _7 |a Nadopiekuńczość |2 DBN
650 _7 |a Postawy rodzicielskie |2 DBN
650 _7 |a Rozwój osobowości |2 DBN
650 _7 |a Wychowanie w rodzinie |2 DBN
655 _7 |a Opracowanie |2 DBN
655 _7 |a Raport z badań |2 DBN
658 __ |a Edukacja i pedagogika
658 __ |a Psychologia

Opracowanie
Raport z badań

Na okładce: niniejsze opracowanie.
Wstęp: opracowanie

Opis przeprowadzanych badań.

Na okładce: Przedmiotem analiz […] jest 
ukazanie (analiza) wpływu postaw 
wychowawczych nadopiekuńczych 
rodziców na rozwój osobowości ich córek 
oraz na późniejsze ich funkcjonowanie w 
dorosłości.

Opis bibliograficzny w Primo BN

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052875414105066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=MyInstitution1&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=BN&query=any,contains,Doros%C5%82e%20c%C3%B3rki%20nadopieku%C5%84czych%20rodzic%C3%B3w&offset=0


Metody badania emocji i motywacji / redakcja naukowa Henryk Gasiul.

380 __ |a Książki
380 __ |a Publikacje naukowe
650 _7 |a Metody badawcze |2 DBN
650 _7 |a Motywacja |2 DBN
650 _7 |a Uczucia |2 DBN
655 _7 |a Praca zbiorowa |2 DBN
658 __ |a Psychologia

Metody badawcze omówione w artykułach 
pracy zbiorowej.

Praca zbiorowa

Opis bibliograficzny w Primo BN

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052501000805066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=MyInstitution1&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=BN&query=any,contains,Metody%20badania%20emocji%20i%20motywacji&offset=0


Doświadczanie a psychoterapia / pod redakcją Marii Król-Fijewskiej.

380 __ |a Książki 
380 __ |a Publikacje naukowe 
650 _7 |a Psychoterapia oparta na doświadczaniu |2 DBN
655 _7 |a Praca zbiorowa |2 DBN
658 __ |a Psychologia

Praca zbiorowa

Opis bibliograficzny w Primo BN

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052570425805066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=MyInstitution1&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=BN&query=any,contains,Do%C5%9Bwiadczanie%20a%20psychoterapia&offset=0


Człowiek w sytuacji : nie tylko z perspektywy psychologa : studia inspirowane teorią Tadeusza 
Tomaszewskiego / redakcja naukowa Barbara Bokus, Ewa Kosowska ; [przekład tekstów 
zamieszczonych w języku angielskim Barbara Bokus].

380 __ |a Książki 
380 __ |a Publikacje naukowe
600 17 |a Tomaszewski, Tadeusz |d (1910-2000) |2 DBN
650 _7 |a Czynności |2 DBN
650 _7 |a Sytuacja (psychologia) |2 DBN
655 _7 |a Praca zbiorowa |2 DBN
658 __ |a Psychologia

Praca zbiorowa

Na okładce: Zbiór esejów z różnych dziedzin psychologii, 
a także antropologii kulturowej, paleogeografii i geologii, 
socjologii, filozofii politycznej, filozofii religii, teologii, 
historii, orientalistyki, kulturoznawstwa, leksykografii, 
pedagogiki, genetyki i archeologii, inspirowanych teorią 
czynności Profesora Tadeusza Tomaszewskiego i 
powiązanym z nią modelem sytuacji.

Artykuły w różnych ujęciach, nawiązujące 
do teorii psychologicznej T. 
Tomaszewskiego.

Opis bibliograficzny w Primo BN

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052517412005066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=MyInstitution1&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=BN&query=any,contains,Cz%C5%82owiek%20w%20sytuacji%20:%20nie%20tylko%20z%20perspektywy%20psychologa&offset=0


Psychospołeczny obraz pierwszej fali pandemii COVID-19 w Polsce / redakcja naukowa Władysław 
J. Paluchowski, Lucyna Bakiera.

045 2_ |b d2019 |b d2020
380 __ |a Książki
380 __ |a Publikacje naukowe
648 _7 |a 2001- |2 DBN
650 _7 |a COVID-19 |2 DBN
650 _7 |a Jakość życia |2 DBN
650 _7 |a Radzenie sobie ze stresem |2 DBN
650 _7 |a Stres |2 DBN
650 _7 |a Zachowanie |2 DBN
650 _7 |a Zdrowie psychiczne |2 DBN
651 _7 |a Polska |2 DBN
655 _7 |a Materiały konferencyjne |2 DBN
655 _7 |a Praca zbiorowa |2 DBN
658 __ |a Psychologia

Część 1. Stres pandemiczny i radzenie sobie

Część 2. Doświadczenie pandemii a jakość życia

Część 3. Zmiany wynikające z ogłoszenia pandemii

Spis treści:

Materiały konferencyjne
Praca zbiorowa

Opis bibliograficzny w Primo BN

Materiały z Ogólnopolskiej e-Konferencji Naukowej pt. 
Doświadczenie pandemii COVID-19 w Polsce, 16-17 
września 2020 r.

https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1aot9i7/alma991052977909705066


Symbol przemiany w mszy / C. G. Jung ; przełożył Robert Reszke.

380 __ |a Książki
380 __ |a Publikacje naukowe
650 _7 |a Liturgia katolicka |2 DBN
650 _7 |a Msza święta |2 DBN
650 _7 |a Przeistoczenie |2 DBN
650 _7 |a Psychologia jungowska |2 DBN
655 _7 |a Esej |2 DBN
658 __ |a Psychologia
658 __ |a Religia i duchowość

Kierunek psychologii - ogólnie.

Esej

Opis bibliograficzny w Primo BN

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052610993505066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=MyInstitution1&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=BN&query=any,contains,Symbol%20przemiany%20w%20mszy&offset=0


XXVI Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej z przewodnim tematem Potencjał 
rozwojowy w biegu życia - w kierunku samorealizacji : 1-3 czerwca 2017 / Instytut Psychologii 
Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego, Polskie Stowarzyszenie Psychologii 
Rozwoju Człowieka.

046 __ |k 2017
111 2_ |a Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej |n (26 ; |d 2017 ; |c Szczecin). |j Instytucja sprawcza
380 __ |a Książki
380 __ |a Publikacje naukowe
388 1_ |a 2001-
650 _7 |a Psychologia biegu życia |2 DBN
650 _7 |a Samorealizacja |2 DBN
655 _7 |a Księga abstraktów |2 DBN
655 _7 |a Materiały konferencyjne |2 DBN  
655 _7 |a Praca zbiorowa |2 DBN
658 __ |a Psychologia

Księga abstraktów

Sympozja, warsztaty, dyskusje o 
różnorodnej tematyce.

Opis bibliograficzny w Primo BN

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991011476399705066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=MyInstitution1&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=BN&query=any,contains,XXVI%20Og%C3%B3lnopolska%20Konferencja%20Psychologii%20Rozwojowej%20z%20przewodnim%20tematem%20Potencja%C5%82%20rozwojowy&offset=0


Programy terapeutyczne ukierunkowane na rozwój teorii umysłu u pacjentów z zaburzeniami ze 
spektrum autyzmu - dostępne metody i ich skuteczność = Therapeutic programs aimed at
developing the theory of mind in patients with autism spectrum disorders - available methods and 
their effectiveness / Karolina Dyrda, Kamil Dante-Luci, Renata Bieniek, Anita Bryńska.

045 2_ |b d2005 |b d2018
380 __ |a Artykuły
380 __ |a Publikacje naukowe
648 _7 |a 2001- |2 DBN
650 _7 |a Osoby z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD) |2 DBN
650 _7 |a Rozwój psychiczny |2 DBN
650 _7 |a Teoria umysłu |2 DBN
650 _7 |a Trening umiejętności społecznych |2 DBN
650 _7 |a Zaburzenia ze spektrum autyzmu (ASD) |2 DBN
655 _7 |a Raport z badań |2 DBN
658 __ |a Psychologia

Rozwój teorii umysłu u osób z ASD.

Forma pomocy psychologicznej.

Artykuł - raport z badań

Opis bibliograficzny w Primo BN

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052817881905066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=MyInstitution1&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=BN&query=any,contains,Programy%20terapeutyczne%20ukierunkowane%20na%20rozw%C3%B3j%20teorii%20umys%C5%82u&offset=0


Typy umysłów = Types of minds / Witold Dobrołowicz.

045 2_ |b d1911 |b d2019
380 __ |a Artykuły
380 __ |a Publikacje naukowe
600 17 |a Dobrowolski, Stanisław Marian |d (1883-1978) |2 DBN
600 17 |a Jung, Carl Gustav |d (1875-1961) |2 DBN
600 17 |a Poincaré, Henri |d (1854-1912) |2 DBN
600 17 |a Westcott, Malcolm R. |d (1929-2008) |2 DBN
648 _7 |a 1901-2000 |2 DBN
648 _7 |a 2001- |2 DBN
650 _7 |a Typologia psychologiczna |2 DBN
650 _7 |a Umysł |2 DBN
655 _7 |a Artykuł problemowy |2 DBN
658 __ |a Psychologia

Streszczenie: W artykule zostały opisane 
typologie umysłów […]. Przybliżono 
typologie następujących autorów: Henriego 
Poincarégo, Carla Gustava Junga, Stanisława 
M. Dobrowolskiego i Malcolma R. 
Westcotta.

Artykuł problemowy

Opis bibliograficzny w Primo BN

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052751298705066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=MyInstitution1&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=BN&query=any,contains,Typy%20umys%C5%82%C3%B3w%20=%20Types%20of%20minds&offset=0


Miasto w kryzysie : przypadek Bytomia / Katarzyna Popiołek, Maciej Januszek.

045 0_ |b d2011
380 __ |a Artykuły
380 __ |a Publikacje naukowe
648 _7 |a 2001- |2 DBN
650 _7 |a Jakość życia |2 DBN
650 _7 |a Katastrofy budowlane |2 DBN
650 _7 |a Kryzys |2 DBN
650 _7 |a Ludność miejska |2 DBN
650 _7 |a Społeczności lokalne |2 DBN
651 _7 |a Bytom (woj. śląskie) |2 DBN
655 _7 |a Artykuł z pracy zbiorowej |2 DBN
655 _7 |a Raport z badań |2 DBN
658 __ |a Psychologia

Artykuł z zakresu psychologii 
środowiskowej. Istotny obszar geograficzny.

Artykuł - raport z badań

Streszczenie: The paper describes the crisis
the town of Bytom has been experiencing, 
which has been caused by the construction
disaster that occurred in 2011.
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Kto jest szczęśliwszy? : optymizm, wartości i satysfakcja z życia studentów polskich i
ukraińskich = Who is happier? : optimism, values and life satisfaction on Polish and Ukrainian
students / Zoriana Sprynska, Anna Tychmanowicz, Sara Filipiak.

380 __ |a Artykuły
380 __ |a Publikacje naukowe
650 _7 |a Odmienność kulturowa |2 DBN
650 _7 |a Optymizm |2 DBN
650 _7 |a Satysfakcja (psychologia) |2 DBN
650 _7 |a Studenci |2 DBN
650 _7 |a System wartości |2 DBN
651 _7 |a Polska |2 DBN
651 _7 |a Ukraina |2 DBN
655 _7 |a Artykuł z czasopisma naukowego |2 DBN
655 _7 |a Artykuł z czasopisma psychologicznego |2 DBN
655 _7 |a Raport z badań |2 DBN
658 __ |a Psychologia

Artykuł z zakresu psychologii 
międzykulturowej. Istotny obszar 
geograficzny.

Artykuł - raport z badań
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Skala Wpływu Zdarzeń dla Dzieci : SWZ-D-13 polska adaptacja the Children’s Impact of Event Scale
: CRIES-13 / Nina Ogińska-Bulik, Magdalena Kobylarczyk.

046 __ |k 2018
380 __ |a Artykuły
380 __ |a Publikacje naukowe
388 1_ |a 2001-
650 _7 |a Adaptacja testu psychologicznego |2 DBN
650 _7 |a Dzieci |2 DBN
650 _7 |a Młodzież |2 DBN
650 _7 |a Skala Wpływu Zdarzeń dla Dzieci |2 DBN
650 _7 |a Stres pourazowy |2 DBN
650 _7 |a Trauma |2 DBN
651 _7 |a Polska |2 DBN
655 _7 |a Artykuł z czasopisma naukowego |2 DBN
655 _7 |a Artykuł z czasopisma psychologicznego |2 DBN
655 _7 |a Raport z badań |2 DBN
658 __ |a Psychologia

Publikacje dotyczące adaptacji kulturowych 
testów psychologicznych otrzymują 
deskryptor geograficzny kraju, w którym 
test jest adaptowany.

Artykuł - raport z badań

Cecha – co test mierzy?

Nazwa testu psychologicznego.
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Measurement of narcissism : from classical applications to modern approaches / Radosław 
Rogoza, Magdalena Żemojtel-Piotrowska, William Keith Campbell.

045 2_ |b d1979 |b d2019
380 __ |a Artykuły
380 __ |a Publikacje naukowe 
648 _7 |a 1901-2000 |2 DBN
648 _7 |a 1945-1989 |2 DBN
648 _7 |a 1989-2000 |2 DBN
648 _7 |a 2001- |2 DBN
650 _7 |a Narcyzm |2 DBN
650 _7 |a Testy psychologiczne |2 DBN
655 _7 |a Artykuł przeglądowy |2 DBN 
658 __ |a Psychologia

Artykuł przeglądowy

Deskryptor „Testy psychologiczne” stosuje 
się w opracowaniu artykułów 
przeglądowych omawiających różne testy 
psychologiczne.

Chronologia treści ustalona na podstawie 
bibliografii. Najwcześniej i najpóźniej 
wydana publikacja.
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Wskaźniki w teście Rorschacha towarzyszące depresji i manii /  Tomasz Matracki.

380 __ |a Artykuły
380 __ |a Publikacje naukowe
650 _7 |a Depresja psychiczna |2 DBN
650 _7 |a Mania |2 DBN
650 _7 |a Osoby w stanie maniakalnym |2 DBN
650 _7 |a Osoby z depresją |2 DBN
650 _7 |a Test Rorschacha |2 DBN
655 _7 |a Artykuł z pracy zbiorowej |2 DBN
655 _7 |a Raport z badań |2 DBN
658 __ |a Psychologia

Raport z badań

Zaburzenia afektywne a 
testy projekcyjne
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Alexithymia and cognitive schemas = Aleksytymia a schematy poznawcze / Karolina Ginalska.

045 0_ |b d2020
380 __ |a Artykuły
380 __ |a Publikacje naukowe
648 _7 |a 2001- |2 DBN
650 _7 |a Aleksytymia |2 DBN
650 _7 |a Wczesne nieadaptacyjne schematy |2 DBN
655 _7 |a Artykuł z czasopisma naukowego |2 DBN
655 _7 |a Artykuł z czasopisma pedagogicznego |2 DBN
655 _7 |a Artykuł z czasopisma psychologicznego |2 DBN
655 _7 |a Raport z badań |2 DBN
658 __ |a Psychologia

"The research was anonymous and was 
conducted in January and May 2020".

Artykuł - raport z badań

Streszczenie: Celem pracy było zbadanie 
związków występujących pomiędzy 
nasileniem aleksytymii a nasileniem 
dezadaptacyjnych schematów 
poznawczych.
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Psychologia mediów : historia, obszar badań i perspektywy / Grzegorz Ptaszek.

045 2_ |b d1910 |b d2013
380 __ |a Artykuły
380 __ |a Publikacje naukowe 
648 _7 |a 1901-2000 |2 DBN 
648 _7 |a 2001- |2 DBN 
650 _7 |a Propaganda |2 DBN 
650 _7 |a Psychologia mediów |2 DBN
650 _7 |a Środki masowego przekazu |2 DBN 
655 _7 |a Artykuł przeglądowy |2 DBN 
658 __ |a Historia 
658 __ |a Media i komunikacja społeczna 
658 __ |a Psychologia

Artykuł przeglądowy

Deskryptory przedmiotowe dziedzin i 
kierunków psychologicznych stosowane są 
w opracowaniu publikacji na temat historii, 
obszarów badań, lub perspektyw i 
ograniczeń danego kierunku/ dziedziny.
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Konstancka Metoda Dyskusji nad Dylematem (KMDD®) i możliwość jej zastosowania w procesie 
kształcenia etycznego psychologów / Małgorzata Steć.

045 2_ |b d1966 |b d2017
380 __ |a Artykuły
380 __ |a Publikacje naukowe
648 _7 |a 1901-2000 |2 DBN
648 _7 |a 1945-1989 |2 DBN
648 _7 |a 1989-2000 |2 DBN
648 _7 |a 2001- |2 DBN
650 _7 |a Etyka zawodowa |2 DBN
650 _7 |a Konstancka Metoda Dyskusji nad Dylematem |2 DBN
650 _7 |a Kształcenie zawodowe |2 DBN
650 _7 |a Psycholodzy |2 DBN
650 _7 |a Rozwój moralny |2 DBN
655 _7 |a Artykuł problemowy |2 DBN
658 __ |a Edukacja i pedagogika
658 __ |a Psychologia

Artykuł problemowy

Chronologia treści ustalona na podstawie 
bibliogafii. Najwcześniej i najpóźniej 
wydana publikacja.

Opis bibliograficzny w Primo BN

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052576305805066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=MyInstitution1&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=BN&query=any,contains,Konstancka%20Metoda%20Dyskusji%20nad%20Dylematem%20(KMDD%C2%AE)%20i%20mo%C5%BCliwo%C5%9B%C4%87%20jej%20zastosowania%20w%20procesie&offset=0


Diagnostyka planu życia pacjentów z mieszanymi zaburzeniami lękowo-depresyjnymi / Ekaterina
Ageenkova (Ph.D), mgr Pavel Larionov.

380 __ |a Artykuły 

380 __ |a Publikacje naukowe 

650 _7 |a Cele życiowe |2 DBN

650 _7 |a Diagnoza psychologiczna |2 DBN

650 _7 |a Kobieta |2 DBN 

650 _7 |a Osoby z zaburzeniem lękowo-depresyjnym |2 DBN

650 _7 |a Personalna bajka (technika projekcyjna) |2 DBN

650 _7 |a Skrypt (psychologia) |2 DBN

650 _7 |a Zaburzenie depresyjne i lękowe mieszane |2 DBN

655 _7 |a Artykuł z pracy zbiorowej |2 DBN 

655 _7 |a Case study (studium przypadku) |2 DBN 

658 __ |a Psychologia

Case study (studium 
przypadku)
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Literatura faktu, eseje, publicystyka



Dojrzałość : osobowość, sumienie, religijność / Zdzisław Chlewiński.

380 __ |a Książki

380 __ |a Literatura faktu, eseje, publicystyka

650 _7 |a Dojrzałość psychiczna |2 DBN

650 _7 |a Osobowość |2 DBN

650 _7 |a Religijność |2 DBN

650 _7 |a Samowychowanie |2 DBN

650 _7 |a Sumienie |2 DBN

650 _7 |a Wychowanie |2 DBN

655 _7 |a Esej |2 DBN

658 __ |a Edukacja i pedagogika

658 __ |a Psychologia

Esej

Z przedmowy: „książka jest zbiorem trzech 
esejów poświęconych sprawom dojrzałości 
widzianym oczyma psychologa. Mowa w 
niej o psychologicznych aspektach
dojrzałości: osobowości, sumienia i 
religijności”.

Str. 7.: „Refleksje te w pierwszym rzędzie 
mają służyć jako pomoc w pracy 
wychowawczej i samowychowawczej”.
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O stawaniu się osobą : poglądy terapeuty na psychoterapię / Carl R. Rogers ; przedmowa Peter D. 
Kramer ; przekład Maciej Karpiński ; [redaktor merytoryczny Dorota Gaul].

045 2_ |b d1921 |b d1963
380 __ |a Książki
380 __ |a Literatura faktu, eseje, publistystyka
600 17 |a Rogers, Carl R. |d (1902-1987) |2 DBN
648 _7 |a 1901-2000 |2 DBN
648 _7 |a 1918-1939 |2 DBN
648 _7 |a 1939-1945 |2 DBN
648 _7 |a 1945-1989 |2 DBN
650 _7 |a Psychologia humanistyczna |2 DBN
650 _7 |a Relacja terapeutyczna |2 DBN
650 _7 |a Rozwój osobowości |2 DBN
650 _7 |a Terapia skoncentrowana na osobie |2 DBN
651 _7 |a Stany Zjednoczone (USA) |2 DBN
655 _7 |a Antologia |2 DBN
655 _7 |a Esej |2 DBN
658 __ |a Psychologia

Proces + kierunek psychologii. Rozwój 
osobowości z punktu widzenia psychologii 
humanistycznej.

Psychoterapia rogeriańska

Antologia
Esej
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Czerwona księga : tekst / Carl Gustav Jung ; z przedmową i w opracowaniu Sonu Shamdasaniego ; 
przełożyli z języka niemieckiego i angielskiego: Jerzy Prokopiuk i Jerzy Korpanty.

045 2_ |b d1913 |b d1930
380 __ |a Książki
380 __ |a Literatura faktu, eseje, publicystyka 
386 __ |m Przynależność kulturowa |a Literatura szwajcarska
600 17 |a Jung, Carl Gustav |d (1875-1961) |2 DBN
648 _7 |a 1901-2000 |2 DBN
648 _7 |a 1901-1914 |2 DBN
648 _7 |a 1914-1918 |2 DBN
648 _7 |a 1918-1939 |2 DBN
650 _7 |a Archetyp (psychologia) |2 DBN
650 _7 |a Indywiduacja (psychologia jungowska) |2 DBN
650 _7 |a Nieświadomość zbiorowa |2 DBN
650 _7 |a Psychiatrzy |2 DBN
650 _7 |a Psycholodzy |2 DBN
651 _7 |a Szwajcaria |2 DBN
655 _7 |a Pamiętniki i wspomnienia |2 DBN
658 __ |a Historia
658 __ |a Psychologia

Na okładce:
[…] Czerwona Księga, stanowi 
osobliwą pracę.

[…] Carl Gustav Jung podjął szerokie 
badanie samego siebie, które nazwał 
„konfrontacją z nieświadomością” […].

Rozwinął w tym dziele swe główne teorie –
archetypów, nieświadomości zbiorowej i 
procesu indywiduacji.

Pamiętniki i wspomnienia
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Nie mów do mnie nie bój się / Alex Staudinger.

045 2_ |b d2007 |b d2018
380 __ |a Książki
380 __ |a Literatura faktu, eseje, publicystyka
386 __ |m Przynależność kulturowa |a Literatura polska
600 17 |a Staudinger, Alex |2 DBN
648 _7 |a 2001- |2 DBN
650 _7 |a Agorafobia |2 DBN
650 _7 |a Kobieta |2 DBN
650 _7 |a Lęk |2 DBN
650 _7 |a Osoby z agorafobią |2 DBN
650 _7 |a Przezwyciężanie lęku |2 DBN
651 _7 |a Niemcy |2 DBN
651 _7 |a Polska |2 DBN
655 _7 |a Pamiętniki i wspomnienia |2 DBN
658 __ |a Historia
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Podróż : notatki z psychoterapii / Agnieszka Szablicka.

045 2_ |b d2014 |b d2020
380 __ |a Książki
380 __ |a Literatura faktu, eseje, publicystyka
386 __ |m Przynależność kulturowa |a Literatura polska
600 17 |a Szablicka, Agnieszka |2 DBN
648 _7 |a 2001- |2 DBN
650 _7 |a Depresja psychiczna |2 DBN
650 _7 |a Kobieta |2 DBN
650 _7 |a Psychoterapia |2 DBN
650 _7 |a Osoby z depresją |2 DBN
651 _7 |a Polska |2 DBN
655 _7 |a Pamiętniki i wspomnienia |2 DBN
658 __ |a Historia
658 __ |a Psychologia

600 […]
650 [kategoria osób]
655 Pamiętniki i wspomnienia
658 Historia

650 [osoby z zaburzeniami psychicznymi]
650 [zaburzenie psychiczne]

Pamiętniki i wspomnienia
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Hazardziści : gra o życie / Beata Biały.

045 2_ |b d2001 |b d2021
380 __ |a Książki
380 __ |a Literatura faktu, eseje, publicystyka 
648 _7 |a 2001- |2 DBN 
650 _7 |a Anonimowi hazardziści (AH) |2 DBN
650 _7 |a Gry hazardowe |2 DBN
650 _7 |a Hazardziści |2 DBN
650 _7 |a Uzależnienie od hazardu |2 DBN
651 _7 |a Polska |2 DBN 
655 _7 |a Reportaż problemowy |2 DBN 
658 __ |a Psychologia

Reportaż
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Zimbardo w rozmowie z Danielem Hartwigiem / przełożyła Olga Siara.

045 2_ |b d1933 |b d2011
380 __ |a Książki
380 __ |a Literatura faktu, eseje, publicystyka 
600 17 |a Zimbardo, Philip G. |d (1933- ) |2 DBN
648 _7 |a 1901-2000 |2 DBN 
648 _7 |a 2001- |2 DBN 
650 _7 |a Psycholodzy |2 DBN
650 _7 |a Psychologia społeczna |2 DBN
650 _7 |a Stanfordzki eksperyment więzienny |2 DBN
651 _7 |a Stany Zjednoczone (USA) |2 DBN
655 _7 |a Wywiad rzeka |2 DBN 
658 __ |a Historia 
658 __ |a Psychologia

Wywiad rzeka

[…] Zimbardo opowiada […] o swoim 
dzieciństwie, karierze akademickiej i 
społecznej działalności. Z osobistych 
wspomnień wyłania się także obraz samej 
psychologii społecznej i głębokich 
przemian, jakie od lat 70. XX wieku zaszły w 
sposobie uprawiania tej dyscypliny.

Wiele miejsca poświęcono eksperymentowi 
więziennemu.
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Niekochalni : lęk przed bliskością / Andrzej Gryżewski, Sylwia Sitkowska.

380 __ |a Książki
380 __ |a Literatura faktu, eseje, publicystyka
600 17 |a Gryżewski, Andrzej |c (psycholog) |2 DBN
600 17 |a Sitkowska, Sylwia |2 DBN
650 _7 |a Bliskie związki międzyludzkie |2 DBN
650 _7 |a Lęk |2 DBN
650 _7 |a Miłość |2 DBN
650 _7 |a Przywiązanie (psychologia) |2 DBN
650 _7 |a Psycholodzy |2 DBN
650 _7 |a Psychoterapeuci |2 DBN
650 _7 |a Seksualność |2 DBN
650 _7 |a Seksuolodzy |2 DBN
655 _7 |a Wywiad rzeka |2 DBN
658 __ |a Psychologia

Wywiad rzeka

„Książka […] Andrzeja Gryżewskiego, 
seksuologa i psychoterapeuty oraz Sylwii 
Sitkowskiej, psycholożki i psychoterapeutki
[…]”.

Zapis rozmowy psychoterapeutów.
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Życie seksualne rodziców : jak budować długoterminowe związki partnerskie / Zosia i Dawid 
Rzepeccy w rozmowie z Natalią Fiedorczuk ; [redakcja merytoryczna Alicja Szwinta-Dyrda].

380 __ |a Książki

380 __ |a Literatura faktu, eseje, publicystyka

600 17 |a Rzepecka, Zofia |c (psychoterapeutka) |2 DBN

600 17 |a Rzepecki, Dawid |2 DBN

650 _7 |a Bliskie związki międzyludzkie |2 DBN

650 _7 |a Intymność |2 DBN

650 _7 |a Miłość |2 DBN

650 _7 |a Psychoterapeuci |2 DBN

650 _7 |a Rodzice |2 DBN

650 _7 |a Życie seksualne |2 DBN

651 _7 |a Polska |2 DBN

655 _7 |a Wywiad rzeka |2 DBN

658 __ |a Psychologia

Wywiad rzeka

Na okładce: „Zosia i Dawid Rzepeccy –
terapeuci […]”.

Wywiad przeprowadzony przez 
dziennikarkę z parą psychoterapeutów.

Opis bibliograficzny w Primo BN

https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1aot9i7/alma991052908512005066


Poradniki



Dlaczego mi nie odpisuje? / Anne-Sophie Girard, Marie-Aldine Girard ; przekład: Luke S. Hole.

380 __ |a Książki 
380 __ |a Poradniki i przewodniki 
385 __ |a Kobieta
650 _7 |a Mężczyzna |2 DBN
650 _7 |a Randka |2 DBN
650 _7 |a Relacja romantyczna |2 DBN
655 _7 |a Poradnik |2 DBN
658 __ |a Rodzina, relacje międzyludzkie

Poradnik nie odwołuje się do teorii 
psychologicznych, nie posiada bibliografii i 
obszernych partii analitycznych.

Dla kobiet.

O mężczyznach i randkowaniu.

Poradnik
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Partnerstwo bliskości / Amir Levine, Rachel Heller ; przekład: Grażyna Chamielec.

380 __ |a Książki 
380 __ |a Poradniki i przewodniki 
504 __ |a Bibliografia na stronach 321-324.
650 _7 |a Bliskie związki międzyludzkie |2 DBN
650 _7 |a Dorosłość |2 DBN 
650 _7 |a Przywiązanie (psychologia) |2 DBN
650 _7 |a Satysfakcja ze związku |2 DBN 
655 _7 |a Poradnik |2 DBN 
658 __ |a Psychologia

Poradnik bazuje na teorii przywiązania.

W bibliografii artykuły z czasopism 
naukowych.

Autorzy – psychiatra i psycholog.

Poradnik albo publikacja 
popularnonaukowa.
Należy rozstrzygnąć.

Poradnik

Opis bibliograficzny w Primo BN

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052873072205066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=MyInstitution1&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=BN&query=any,contains,Partnerstwo%20blisko%C5%9Bci&offset=0


Myśleć jak Leonardo da Vinci : siedem kroków do genialności na co dzień / Michael J. Gelb ; 
przełożył Piotr Turski.

380 __ |a Książki 
380 __ |a Poradniki i przewodniki 
600 07 |a Leonardo da Vinci |d (1452-1519) |2 DBN
650 _7 |a Ciekawość (postawa) |2 DBN 
650 _7 |a Kreatywność |2 DBN 
650 _7 |a Myślenie twórcze |2 DBN
650 _7 |a Otwartość poznawcza |2 DBN 
650 _7 |a Samorealizacja |2 DBN 
650 _7 |a Samowychowanie |2 DBN 
650 _7 |a Uczenie się |2 DBN 
655 _7 |a Poradnik |2 DBN
658 __ |a Rozwój osobisty

W bibliografii między innymi publikacje 
psychologiczne, jednak niewiele.

Poradnik
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Projekt dobre życie / Marlena Kossakowska.

380 __ |a Książki 
380 __ |a Poradniki i przewodniki 
650 _7 |a Dobrostan psychiczny |2 DBN
650 _7 |a Szczęście |2 DBN
650 _7 |a Techniki samopomocy |2 DBN
650 _7 |a Terapia poznawczo-behawioralna (CBT) |2 DBN
655 _7 |a Poradnik |2 DBN 
658 __ |a Psychologia

Na okładce: Projekt Dobre Życie powstał na 
podstawie koncepcji dobrostanu według 
Martina Seligmana.

Wstęp: […] projekt o nazwie Dobre Życie 
propozycją 6-tygodniowej codziennej pracy 
nad zwiększeniem szczęścia […]. Polega na 
regularnym wykonywaniu ćwiczeń i zadań.

Wstęp: […] napisany w konwencji terapii 
poznawczo-behawioralnej.

Poradnik
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Wizjonerzy, sceptycy, łowcy okazji... : profile psychologiczne inwestorów giełdowych / Derrick
Niederman ; przełożył Wojciech Madej.

380 __ |a Książki 
380 __ |a Poradniki i przewodniki 
385 __ |a Inwestorzy indywidualni
650 _7 |a Decyzje finansowe |2 DBN 
650 _7 |a Inwestorzy indywidualni |2 DBN 
650 _7 |a Osobowość |2 DBN
650 _7 |a Typologia psychologiczna |2 DBN
650 _7 |a Sukces |2 DBN 
655 _7 |a Poradnik |2 DBN 
658 __ |a Praca, kariera, pieniądze

Ujęcie: Praca, kariera, pieniądze

Brak bibliografii, przypisów, trudno 
doszukać się opisów teorii psychologicznych 
w książce.

Poradnik
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5 typów osobowości, które mogą zniszczyć ci życie / Bill Eddy ; tłumaczenie Alicja Laskowska.

380 __ |a Książki
380 __ |a Poradniki i przewodniki
650 _7 |a Konflikt interpersonalny |2 DBN
650 _7 |a Osobowość |2 DBN
650 _7 |a Osoby z zaburzeniami osobowości |2 DBN
650 _7 |a Relacje międzyludzkie |2 DBN
650 _7 |a Rozwiązywanie konfliktów |2 DBN
650 _7 |a Typologia psychologiczna |2 DBN
650 _7 |a Zaburzenia osobowości |2 DBN
655 _7 |a Poradnik |2 DBN
658 __ |a Psychologia

Opis bibliograficzny w Primo BN

Poradnik

Na okładce podtytuł: jak radzić sobie z 
ludźmi wysoko konfliktowymi.

Na okładce: wykorzystując metody 
rozwiązywania konfliktów opartych na 
empatii, Biill Eddy […] nauczy cię, jak: […] 
radzić sobie w relacjach z 
wysokokonfliktowymi osobami […].

https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1aot9i7/alma991052945174505066


Potęga osobowości : sprawdź, kim jesteś naprawdę / Joel Mark Witt, Antonia Dodge ; przekład 
Agata Trzcińska-Hildebrandt.

380 __ |a Książki
380 __ |a Poradniki i przewodniki
388 1_ |a 2001-
650 _7 |a Osobowość |2 DBN
650 _7 |a Samorealizacja |2 DBN
650 _7 |a Typologia Myers-Briggs |2 DBN
655 _7 |a Poradnik |2 DBN
658 __ |a Rozwój osobisty

Poradnik

Str. 16.: „W naszej książce wykorzystujemy 
system typologii Myers-Briggs i jego 
podstawy […]”.

Na okładce: „Potęga osobowości pomoże ci 
odkryć swój niepowtarzalny potencjał i 
prawdziwą tożsamość”.
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Przewlekły ból : terapia poznawczo-behawioralna : poradnik pacjenta / John D. Otis ; przekład 
Agnieszka Pałynyczko-Ćwiklińska.

380 __ |a Książki
380 __ |a Poradniki i przewodniki 
385 __ |a Chorzy
650 _7 |a Ból przewlekły |2 DBN
650 _7 |a Terapia poznawczo-behawioralna (CBT) |2 DBN
655 _7 |a Poradnik |2 DBN
658 __ |a Psychologia

Na okładce: Program terapeutyczny opisany 
w książce opiera się na zasadach terapii 
poznawczo-behawioralnej […].

Grupa odbiorców

Na okładce: Poradnik […] służy do 
utrwalenia i powtarzania informacji 
uzyskanych podczas sesji terapeutycznych.

Poradnik
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Co robić, gdy się martwisz : poradnik dla lękliwych dzieci / Dawn Huebner ; rys. Bonnie Matthews ; 
[przekład Anna M. Kmiecik].

380 __ |a Książki

380 __ |a Poradniki i przewodniki

385 __ |m Grupa wiekowa |a 6-8 lat

385 __ |m Grupa wiekowa |a 9-13 lat

385 __ |m Grupa wiekowa |a Dzieci

385 __ |a Nauczyciele

385 __ |a Psycholodzy

385 __ |a Rodzice

650 _7 |a Lęk |2 DBN

650 _7 |a Martwienie się |2 DBN

650 _7 |a Przezwyciężanie lęku |2 DBN

650 _7 |a Techniki samopomocy 2 DBN

655 _7 |a Poradnik |2 DBN

658 __ |a Psychologia

Grupa odbiorców - okładka

Na okładce: Autorka w prostych słowach 
[…] uczy dziecko, jak stosować skuteczne –
bo oparte na solidnej empirycznie 
podstawie – techniki radzenia sobie z 
lękiem.

Poradnik
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Moje dziecko się boi : jak mogę mu pomóc? / Magdalena Lange-Rachwał.

380 __ |a Książki 
380 __ |a Poradniki i przewodniki 
385 __ |a Pedagodzy
385 __ |a Rodzice
650 _7 |a Dziecko z zaburzeniami lękowymi |2 DBN
650 _7 |a Pomoc psychologiczna |2 DBN
650 _7 |a Przezwyciężanie lęku |2 DBN
650 _7 |a Zaburzenia lękowe |2 DBN
655 _7 |a Poradnik |2 DBN 
658 __ |a Psychologia

Na okładce: Jest sumą doświadczeń autorki, 
pochodzących z pracy terapeutycznej z 
dziećmi cierpiącymi na zaburzenia lękowe 
[…].

Na okładce: poradnik skierowany do 
rodziców, opiekunów, wychowawców, 
pedagogów.

Pomoc psychologiczna

Poradnik

Opis bibliograficzny w Primo BN

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052551397405066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=MyInstitution1&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=BN&query=any,contains,Moje%20dziecko%20si%C4%99%20boi%20:%20jak%20mog%C4%99%20mu%20pom%C3%B3c?&offset=0


Publikacje fachowe



Psychoterapia : vademecum / Renata Mizerska, Hanna Pinkowska-Zielińska, Agnieszka Jankiewicz, 
Dorota Modrzyńska, Michał Kostrzewski, Sylwia Wojtysiak ; Polska Rada Psychoterapii.

380 __ |a Książki 
380 __ |a Publikacje fachowe
521 8_ |a Dla osób podejmujących decyzje dotyczące stosowania psychoterapii w systemie ochrony zdrowia i w innych 
obszarach.
610 27 |a Polska Rada Psychoterapii |2 DBN
650 _7 |a Kształcenie |2 DBN
650 _7 |a Organizacje zawodowe |2 DBN
650 _7 |a Psychoterapeuci |2 DBN
650 _7 |a Psychoterapia |2 DBN
650 _7 |a Skuteczność psychoterapii |2 DBN
650 _7 |a Superwizja w psychoterapii |2 DBN
651 _7 |a Polska |2 DBN
655 _7 |a Vademecum |2 DBN
658 __ |a Psychologia

Biblioteka Narodowa. Przepisy katalogowania –
http://przepisy.bn.org.pl/aneksy#3-typy-publikacji-naukowych-i-
publicystyki [15.02.2021].

650 Psychoterapia
658 Psychologia

Grupa odbiorców

Vademecum - zbiór podstawowych 
wiadomości z dowolnej dziedziny, 
najczęściej mający formę książki. Ma za 
zadanie szybkie dostarczanie użytecznych 
informacji potrzebnych podczas realizacji 
jakiegoś procesu lub nauki.

Vademecum
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Diagnozowanie rozwoju małego dziecka. Cz. 2 / Małgorzata Wójtowicz-Szefler.

045 2_ |b d1995 |b d2019
380 __ |a Książki
380 __ |a Publikacje dydaktyczne
380 __ |a Publikacje fachowe
380 __ |a Publikacje naukowe
385 __ |m Poziom nauczania |a Szkoły wyższe
385 __ |a Psycholodzy
648 _7 |a 1901-2000 |2 DBN 
648 _7 |a 1989-2000 |2 DBN 
648 _7 |a 2001- |2 DBN
650 _7 |a Diagnoza psychologiczna |2 DBN
650 _7 |a Dzieci |2 DBN
650 _7 |a Rozwój psychiczny |2 DBN
650 _7 |a Testy psychologiczne |2 DBN
651 _7 |a Polska |2 DBN 
655 _7 |a Podręcznik |2 DBN
658 __ |a Psychologia

650 Omówienie różnych testów - metod 
diagnostycznych.

Grupa odbiorców - dla studentów 
psychologii i psychologów praktyków.

Podręcznik
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Schizofrenia : poznawczo-behawioralny trening umiejętności społecznych : praktyczny przewodnik 
/ Eric L. Granholm, John R. McQuaid, Jason L. Holden ; tłumaczenie Anna Alochno-Janas.

380 __ |a Książki

380 __ |a Publikacje fachowe

380 __ |a Publikacje naukowe

385 __ |a Psychoterapeuci

650 _7 |a Chorzy na schizofrenię |2 DBN

650 _7 |a Poznawczo-behawioralny trening umiejętności społecznych (CBSST) |2 DBN

650 _7 |a Schizofrenia |2 DBN

655 _7 |a Podręcznik |2 DBN

658 __ |a Psychologia
Niezbędna pozycja dla klinicystów 
i psychoterapeutów prowadzących 
terapię pacjentów cierpiących na 
schizofrenię oraz praktyków zainteresowanych 
nurtem CBT” (okładka). Publikacja zawiera 
także „Zeszyt ćwiczeń dla pacjenta”.

Forma pomocy psychologicznej

Grupa odbiorców

Zaburzenie psychiczne

Podręcznik
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Psychoedukacja w terapii uzależnienia od alkoholu : scenariusze zajęć. Cz. 1 / Robert Modrzyński.

380 __ |a Książki 
380 __ |a Publikacje fachowe
385 __ |a Specjaliści terapii uzależnień
650 _7 |a Alkoholicy |2 DBN
650 _7 |a Alkoholizm |2 DBN
650 _7 |a Psychoedukacja |2 DBN
650 _7 |a Terapia uzależnień |2 DBN
655 _7 |a Poradnik |2 DBN 
655 _7 |a Scenariusz zajęć |2 DBN 
658 __ |a Edukacja i pedagogika 
658 __ |a Psychologia

Zaburzenie psychiczne

Terapia uzależnień + Uzależnienie (nałóg)

Grupa odbiorców

Poradnik
Scenariusz zajęć
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Psychoterapia psychodynamiczna patologii osobowości : leczenie self i funkcjonowania 
interpersonalnego / Eve Caligor, Otto F. Kernberg, John F. Clarkin, Frank E. Yeomans ; [tłumaczenie: 
Maria Bazan].

380 __ |a Książki
380 __ |a Publikacje fachowe
385 __ |a Lekarze rodzinni
385 __ |a Psychiatrzy
385 __ |a Psychoterapeuci
650 _7 |a Osoby z zaburzeniami osobowości |2 DBN
650 _7 |a Przeniesienie (psychoanaliza) |2 DBN
650 _7 |a Teoria relacji z obiektem |2 DBN
650 _7 |a Terapia psychodynamiczna |2 DBN
650 _7 |a Zaburzenia osobowości |2 DBN
655 _7 |a Vademecum |2 DBN
658 __ |a Medycyna i zdrowie
658 __ |a Psychologia

Na okładce: „[…] Wprowadzenie do 
psychoterapii skoncentrowanej na 
przeniesieniu (…), strategii terapii opartej 
na teorii relacji z obiektem”.

Z uwagi na psychoterapię, teorię relacji z 
obiektem.

Na okładce: „[…] Autorzy opisują 
poszczególne zaburzenia osobowości, 
wyjaśniają istotne przesłanki teoretyczne, a 
następnie omawiają wynikające z 
teoretycznego wglądu podejście 
terapeutyczne”.

„Vademecum psychoterapeuty praktyka” str. 12.

Fragmenty dotyczące leczenia 
farmakologicznego.
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Skuteczne działanie w stresie : program profilaktyki PTSD dla osób narażonych na traumatyzację 
zawodową / Agnieszka Popiel, Bogdan Zawadzki, Ewa Pragłowska, Paweł Habrat, Patrycja Gajda ; 
[redakcja: Patrycja Pacyniak].

380 __ |a Książki 
380 __ |a Publikacje fachowe 
380 __ |a Publikacje naukowe
385 __ |a Psycholodzy
650 _7 |a Psychoprofilaktyka |2 DBN
650 _7 |a Skuteczne działanie w stresie (program) |2 DBN
650 _7 |a Stres pourazowy |2 DBN
650 _7 |a Stres zawodowy |2 DBN
650 _7 |a Trauma |2 DBN
651 _7 |a Polska |2 DBN 
655 _7 |a Opracowanie |2 DBN 
658 __ |a Psychologia

Programy profilaktyki –
deskryptory przedmiotowe

Opracowanie
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Test Refleksji nad Myśleniem : podręcznik / Marta Białecka-Pikul, Marta Szpak, Małgorzata 
Stępień-Nycz.

045 2_ |b d2009 |b d2019
380 __ |a Książki
380 __ |a Publikacje fachowe
380 __ |a Publikacje naukowe 
385 __ |a Psycholodzy
648 _7 |a 2001- |2 DBN
650 _7 |a Dziecko w wieku przedszkolnym |2 DBN
650 _7 |a Mentalizacja |2 DBN
650 _7 |a Test Refleksji nad Myśleniem |2 DBN
651 _7 |a Polska |2 DBN
655 _7 |a Podręcznik |2 DBN
658 __ |a Psychologia

Nazwa testu psychologicznego

Cecha, przedmiot pomiaru

Grupa odbiorców

Podręcznik
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.ids w praktyce psychologicznej / redakcja naukowa Diana Fecenec.

045 2_ |b d2013 |b d2017

380 __ |a Książki

380 __ |a Publikacje fachowe

380 __ |a Publikacje naukowe

385 __ |a Psycholodzy

648 _7 |a 2001- |2 DBN

650 _7 |a Diagnoza psychologiczna |2 DBN

650 _7 |a Dziecko w wieku przedszkolnym |2 DBN

650 _7 |a Dziecko w wieku wczesnoszkolnym |2 DBN

650 _7 |a Inteligencja (psychologia) |2 DBN

650 _7 |a Rozwój psychiczny |2 DBN

650 _7 |a Skale Inteligencji i Rozwoju dla Dzieci w wieku 5-10 lat IDS |2 DBN

650 _7 |a Skale Inteligencji i Rozwoju dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym IDS-P |2 DBN

651 _7 |a Polska |2 DBN

655 _7 |a Praca zbiorowa |2 DBN

658 __ |a Psychologia

Nazwa testu psychologicznego

Cecha, przedmiot pomiaru

Grupa odbiorców

Praca zbiorowa

Opis bibliograficzny w Primo BN

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991008053729705066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=MyInstitution1&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=BN&query=any,contains,.ids%20w%20praktyce%20psychologicznej&offset=0


Publikacje dydaktyczne



Pamięć ulepszana / Małgorzata Modrak.

380 __ |a Książki 

380 __ |a Publikacje dydaktyczne 

385 __ |a Osoby w wieku starszym

385 __ |a Osoby w wieku średnim

650 _7 |a Pamięć deklaratywna |2 DBN

650 _7 |a Trening pamięci |2 DBN

655 _7 |a Ćwiczenia i zadania |2 DBN 

658 __ |a Edukacja i pedagogika 

658 __ |a Psychologia

1. Impuls - https://www.impulsoficyna.com.pl/zdrowie/2119-1130-
pamiec-ulepszana-program-ochrony-pamieci.html [14.06.2021].

Str. 7.: Zadania przedstawione w niniejszej 
części bazują na weryfikowaniu pamięci 
deklaratywnej osoby trenującej pamięć.

Recenzja książki ze strony Internetowej 
wydawcy:
„program ochrony pamięci skierowany jest 
przede wszystkim do osób dojrzałych, 
dysponujących odpowiednim zasobem słów 
i wiedzy, zwłaszcza do osób starszych”1.

Ćwiczenia i zadania

Opis bibliograficzny w Primo BN

https://www.impulsoficyna.com.pl/zdrowie/2119-1130-pamiec-ulepszana-program-ochrony-pamieci.html
https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052534547105066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=MyInstitution1&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=BN&query=any,contains,Pami%C4%99%C4%87%20ulepszana%20/%20Ma%C5%82gorzata%20Modrak.&sortby=date_d&facet=frbrgroupid,include,55272751384813816&offset=0


Psychologia osobowości : nurty, teorie, koncepcje / Henryk Gasiul.

380 __ |a Książki 
380 __ |a Publikacje dydaktyczne 
380 __ |a Publikacje naukowe 
385 __ |m Poziom nauczania |a Szkoły wyższe
650 _7 |a Psychologia osobowości |2 DBN
655 _7 |a Podręcznik |2 DBN 
658 __ |a Psychologia

Podręcznik akademicki

Opis bibliograficzny w Primo BN

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052740334305066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=MyInstitution1&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=BN&query=any,contains,Psychologia%20osobowo%C5%9Bci%20:%20nurty,%20teorie,%20koncepcje&sortby=date_d&facet=frbrgroupid,include,73487384475845017&offset=0


Publikacje popularnonaukowe



Bliskie związki : randkowanie, seks i małżeństwo : 25 największych mitów / Matthew D. Johnson ; 
przełożyła Małgorzata Guzowska.

380 __ |a Książki 
380 __ |a Publikacje popularnonaukowe 
650 _7 |a Bliskie związki międzyludzkie |2 DBN
650 _7 |a Małżeństwo |2 DBN
650 _7 |a Randka |2 DBN
650 _7 |a Satysfakcja ze związku |2 DBN 
650 _7 |a Życie seksualne |2 DBN
655 _7 |a Opracowanie |2 DBN 
658 __ |a Psychologia

Z recenzji: […] książka jest wyczerpującym 
kompendium wyników badań nad 
szeregiem mitologizowanych w kulturze 
popularnej kwestii dotyczących bliskich 
związków, od randkowania począwszy, przez 
seks, małżeństwo, na rozstaniu par 
skończywszy.

Opis bibliograficzny w Primo BN

Opracowanie

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052566206805066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=MyInstitution1&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=BN&query=any,contains,Bliskie%20zwi%C4%85zki%20:%20randkowanie,%20seks%20i%20ma%C5%82%C5%BCe%C5%84stwo&offset=0


Kolekcjoner krzywd : ukryty narcyzm a miłość i seksualność / Katarzyna Lorecka.

380 __ |a Książki
380 __ |a Publikacje popularnonaukowe
650 _7 |a Krzywda (psychologia) |2 DBN
650 _7 |a Miłość |2 DBN
650 _7 |a Narcyzm wrażliwy |2 DBN
650 _7 |a Relacja romantyczna |2 DBN
650 _7 |a Rozstanie |2 DBN
650 _7 |a Seksualność |2 DBN
650 _7 |a Toksyczne związki |2 DBN
655 _7 |a Opracowanie |2 DBN
658 __ |a Psychologia

Na okładce: „książka poświęcona jest 
zagadnieniom dotyczącym związku 
miłosnego z taką właśnie osobą oraz 
zdrowieniu po rozstaniu. […] W tekście 
opisuję pełen przekrój narcystycznych 
wzorców, co obrazuje możliwą skalę 
zniszczeń wynikających z narcystycznego 
związku”.

Opis bibliograficzny w Primo BN

Opracowanie

https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1aot9i7/alma991052971425805066


Zachowania, które mogą zranić : o uzależnieniach behawioralnych i nie tylko / Bohdan Tadeusz 
Woronowicz.

380 __ |a Książki
380 __ |a Publikacje popularnonaukowe
650 _7 |a Osoby uzależnione behawioralnie |2 DBN
650 _7 |a Terapia uzależnień |2 DBN
650 _7 |a Uzależnienia behawioralne |2 DBN
650 _7 |a Zachowania ryzykowne |2 DBN
655 _7 |a Opracowanie |2 DBN
658 __ |a Medycyna i zdrowie
658 __ |a Psychologia
658 __ |a Socjologia i społeczeństwo

Na okładce: „Monografia Zachowania, 
które  mogą zranić  to książka napisana 
bardzo przystępnym językiem. […]. Zawiera 
relacje z najnowszych badań naukowych 
na ten temat”.

Deskryptor „monografia” otrzymują 
wyłącznie publikacje naukowe.

„[…] napisana bardzo przystępnym 
językiem”

Opracowanie

Rozdział 13.: „Metody stosowane w 
leczeniu uzależnień behawioralnych” 
Uwagi na temat leczenia przy 
większości rozdziałów.

Opis bibliograficzny w Primo BN

https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1aot9i7/alma991052908702905066


Podsumowanie



Poradniki i publikacje popularnonaukowe

Deskryptory Poradniki i przewodniki oraz Publikacje popularnonaukowe rzadko współwystępują.

380 Poradniki i przewodniki
655 Poradnik – OK!

380 Publikacje popularnonaukowe
655 Opracowanie – OK!

380 Poradniki i przewodniki
380 Publikacje popularnonaukowe – rzadko współwystępują

380 Publikacje popularnonaukowe
655 Poradnik – nie należy tak łączyć



Pamiętniki i wspomnienia oraz poradniki

Deskryptory Poradnik oraz Pamiętniki i wspomnienia rzadko współwystępują.

380 Literatura faktu, eseje, publicystyka
655 Pamiętniki i wspomnienia – OK!

380 Literatura faktu, eseje, publicystyka
380 Poradniki i przewodniki
655 Pamiętniki i wspomnienia
655 Poradnik – rzadko współwystępują



Testy psychologiczne

§ Deskryptory: Testy psychologiczne, Kwestionariusz osobowości i Testy na 
iloraz inteligencji stosuje się do publikacji omawiających różne testy 
psychologiczne.
- Np. Artykuły przeglądowe

§ Deskryptory określonych testów psychologicznych (np. Kwestionariusz 
Osobowości NEO-PI-R) stosuje się do artykułów i książek, w których 
omówiono dany test psychologiczny.



Testy psychologiczne

§ Raport z badań dotyczący testu psychologicznego
§ czy test dostarcza wyników o pożądanych własnościach psychometrycznych, 

tzn. trafności i rzetelności?
- Stosowane są deskryptory testów psychologicznych

§ Raport z badań, w którym jedynie korzysta się z testu jako narzędzia 
badawczego
- Nie stosuje się deskryptorów testów psychologicznych



m.bebrysz@bn.org.pl

Dziękuję za uwagę




