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W  książce nakreślono drogowskazy w  zakresie konceptuali-
zacji zjawiska nałogów technologicznych wśród dzieci i mło-
dzieży – jego pomiaru, przyczyn i skutków oraz postępowania 
profilaktycznego i terapeutycznego wobec osób małoletnich 
przejawiających zaburzenia związane z  korzystaniem z  no-
wych mediów. 
Publikacja jest adresowana przede wszystkim do realizatorów 
programów profilaktycznych, praktyków i teoretyków zainte-
resowanych zjawiskiem uzależnień technologicznych wśród 
dzieci i młodzieży, a także pedagogów szkolnych, nauczycieli 
i terapeutów. Jej wydanie było współfinansowane ze środków 
Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będą-
cych w dyspozycji ministra zdrowia.
Wydawnictwo składa się z  pięciu rozdziałów. W  pierwszym 
przedstawiono aspekty definicyjne tzw. uzależnień technolo-
gicznych oraz koncepcje wyjaśniające ich podłoże. Scharakte-
ryzowano w nim także fazy i  rodzaje nałogów technologicz-
nych. Rozdział drugi obejmuje przegląd najnowszych badań 
z omawianego zakresu w wymiarze krajowym i międzynaro-
dowym. Porusza również problem zachowań ryzykownych 
podejmowanych przez adolescentów towarzyszących nało-
gowemu używaniu internetu i  telefonu komórkowego oraz 
jego skutków. W  rozdziale trzecim omówiono podstawowe 
narzędzia i  techniki stosowane do identyfikacji występowa-
nia zagrożenia nałogowego korzystania z internetu i telefonu 
komórkowego. W  rozdziale czwartym opisano problem wy-
chowania do nowych mediów i  profilaktyki nałogów tech-
nologicznych, prowadzonej w  środowisku rodzinnym oraz 
szkolnym, a  w  ostatnim przedstawiono kluczowe zagadnie-
nia terapeutyczne, w tym strategie wykorzystywane w pracy 
z dziećmi i młodzieżą.
Monografia wypełnia lukę na polskim rynku księgarskim, gdyż 
brakuje publikacji, które kompleksowo ukazują problematykę 
dotyczącą nałogowego korzystania przez młode pokolenie 
z  internetu oraz telefonu komórkowego, m.in. epidemiologii 
zjawiska, jego rozmiarów, możliwości zapobiegania mu i spo-
sobów udzielenia pomocy osobom przejawiającym zaburze-
nia związane z nadużywaniem nowych technologii cyfrowych.

Praca ma charakter innowacyjny i jednocześnie syntetyzujący oraz systematy zujący mało zbadany wycinek rzeczywistości edukacyjnej w kon-
tekście teorii, pro filaktyki i  terapii uzależnień. Książka wypełnia lukę na krajowym rynku publikacji naukowych poświęconych przedmiotowej 
tematyce. Z pewnością przyczyni się ona w istotnym stopniu do rozpowszechnienia i popularyzowania w środowiskach rówieśniczych treści 
niebędących bez znaczenia dla dalszego rozwoju i funkcjono wania młodzieży i młodych dorosłych coraz częściej przebywających w przestrzeni 
cyfrowej. [ ... ] sięgnięcie zaś po książkę przez realizatorów programów profilaktycz nych, pedagogów, terapeutów i rodziców skłoni ich do licznych 
przemyśleń o celo wości i potrzebie działań o charakterze edukacyjno-profilaktycznym. Pozwoli to zapewnić dzieciom i młodzieży większe bezpie-
czeństwo podczas ich przebywania w świecie wirtualnym.

Z recenzji dra hab. Józefa Bednarka, prof. APS

Monografia opracowana przez dr Ewę Krzyżak-Szymańską [ ... ] posiada znaczny potencjał, wypełnia lukę na polskim rynku w obszarze publika-
cji, które komplekso wo zbierają problematykę dotyczącą nałogowego używania przez młode pokolenie technologii informacyjno-komunikacyj-
nych, zwłaszcza internetu oraz telefonu ko mórkowego. [ ... ] Niewątpliwym atutem książki są zamieszczone na końcu scenariu sze zajęć profilak-
tycznych, które stanowią cenny zbiór materiałów metodycznych do prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą.
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