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Marek Słoń, Pryncypia edytorstwa źródeł historycznych w dobie rewolucji cyfrowej,
stron 7
https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/SZC/article/view/SZ.2015.09/15471,
Film. Praca ze źródłem historycznym. Czas trwania 5,08
https://www.youtube.com/watch?v=LNkm6u2-zIc
Film. W historii trzeba krytycznie patrzeć na źródła. Czas trwania: 9,09. Mówi Bartosz
Ćwir
https://www.youtube.com/watch?v=9dNB-u_Q7Ao
Artykuł o źródłach historycznych ze strony Lekcje historii.
https://lekcjehistorii.pl/index.php/2016/05/13/zrodla-historyczne/
Atlas źródeł i materiałów do dziejów dawnej Polski
http://atlasfontium.pl/index.php?article=publications
Zasoby cyfrowe Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu dotyczące archeologii
https://www.bu.uni.wroc.pl/e-zrodla/portale-tematyczne-archeologia
Internetowy Polski Słownik Biograficzny. Biogramy sławnych Polaków.
https://www.ipsb.nina.gov.pl/Home
Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych: archeologia, etnologia
https://rcin.org.pl/dlibra/results?q=&action=SimpleSearchAction&type=6&p=0&qf1=collections:31
Wielka Lechia. Rozmowa z historykiem. Krytyka źródeł. Czas trwania 1,06,31
https://www.youtube.com/watch?v=FHFFWnCtSOM
Dramat historyczny 179 minut, Upadek Cesarstwa Rzymskiego
https://vod.pl/filmy/upadek-cesarstwa-rzymskiego-caly-film-online/y4q23jm
Serial składający się z 24 odcinków (dwa sezony) prezentuje czasy Cezara i
Oktawiana Augusta, 1w.p.n.e. Szczególnie uwypuklone realia życia codziennego,
architektura, obyczaje, religia.
https://www.youtube.com/watch?v=ortDhfCw90&list=PLc2brecLLrQTMCOYFnYmPe1Xej167SiuV&index=4
Serial angielski według powieści Roberta Gravesa, 12 odcinków. Czasy cesarza
Klaudiusza, starożytny Rzym 10r.p.n.e do 54 r.n.e.
https://www.bing.com/videos/search?q=ja+klaudiusz+serial&qpvt=ja+klaudiusz+serial
&FORM=VDRE
Henryk Kowalski, Początki kultu wodzów i władzy charyzmatycznej w Rzymie w
okresie późnej republiki, stron 11, okres od 3 w. p.n.e.
https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/KLIO/article/view/KLIO.2014.047/4982,
Lucyna Kostuch, Żołnierska terapia na wojenną traumę. Jak odpoczywały armie
starożytnego świata greckiego, stron 19
https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/KLIO/article/view/KLIO.2018.001/15416,
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Agnieszka Leszczyńska, Piosnka nadobna dla dziatek. Z myślą o młodocianych
użytkownikach polskich kancjonałów, stron 19
https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/OR/article/view/OiRwP.2018.03/16736,
Jacek Wijaczka, Oskarżenia i procesy o czary w Koźminie w XVII-XVIII wieku, stron
28
https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/RH/article/view/RH.2016.10/11537
Jaśmina Korczak-Siedlecka, Model wychowania dziewcząt w szesnastowiecznej
Polsce, stron 23
https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/OR/article/view/OiRwP.2014.02/9011
Anna Grześkowiak–Krwawicz, Rzeczpospolita — pojęcie i idea w dyskursie
politycznym Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Rekonesans, stron 31
https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/OR/article/view/OiRwP.2012.01/9454,
Łukasz Wróbel, Źródła do dziejów magnackiego rodu. O egodokumentach trzech
pokoleń Hylzenów, stron 23
https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/KLIO/article/view/KLIO.2018.018/16060,
Marian Mikołajczak, Szlachta w sądach miast królewskich w sprawach karnych w
XVI–XVIII wieku, stron 20
https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/KLIO/article/view/KLIO.2017.034/14466,
Między Paryżem a Moskwą – opinie księcia Adama Jerzego Czartoryskiego o
Napoleonie i Księstwie Warszawskim, stron 22
https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/KLIO/article/view/KLIO.2017.016/13771,
Weronika Bukowska, Magiczny świat wyobraźni społeczeństwa polskiego na
podstawie wybranych pamiętników od XVI do XVIII wieku, stron 23
https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/KLIO/article/view/KLIO.2015.003/6843
Wielkie odkrycia geograficzne prezentacja. Czas trwania: 5,05
https://slideplayer.pl/slide/832577/
Film o reformacji HBO, czas trwania: 89 minut
https://hbogo.pl/filmy/reformacja-cz-1
Rewolucja Francuska i wojny napoleońskie. Film, czas trwania 9,30
https://old.histmag.org/Rewolucja-francuska-i-wojny-napoleonskie-tydzien-potygodniu-Video-19537
Bitwy Napoleona. Artykuł z tygodnika Wprost, stron 10
https://www.wprost.pl/historia/10226455/10-wielkich-batalii-napoleona-te-bitwy-wartoznac.html?pr=10226452&pri=2#Bitwa-pod-piramidami
Wprowadzenie do reformacji. Marcin Luter. Film, czas trwania: 11,14
https://pl.khanacademy.org/humanities/world-history/renaissance-andreformation/protestant-reformation/v/introduction-to-the-protestant-reformation-luther2-of-4
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Krzysztof Kloc, Prostytucja w Krakowie międzywojennym 1918–1939, stron 43
https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/KLIO/article/view/KLIO.2014.059/5410,
Wojciech Materski, Przewrót listopadowy 1917 r. w Rosji a hasło bolszewików prawa
narodów do samostanowienia, stron 22
https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/DN/article/view/DN.2017.4.01/1400
9,
Przemysław Różański, Przewrót majowy Józefa Piłsudskiego w wybranych tytułach
opiniotwórczej prasy amerykańskiej, stron 49
https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/DN/article/view/DN.2018.3.07/16578
Jerzy Gaul, „Upojenie wolnością” i społeczne oraz gospodarcze uwarunkowania
odbudowy państwa polskiego w czasie rządów Naczelnika Państwa Józefa
Piłsudskiego 1918–1922*, stron 26
https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/DN/article/view/DN.2019.1.02/17643
Grzegorz Rutkowski, Środki pieniężne przerzucone drogą lotniczą dla Polskiego
Państwa Podziemnego, stron 16
https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/DN/article/view/DN.2018.2.01/15491,
Śniadanie u prezydenta Ratajskiego, czyli co i gdzie jadano w czasie Powszechnej
Wystawy Krajowej w Poznaniu 1929
https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/DN/article/view/DN.2019.3.06
Film dokumentalny, 24,55 Polska przełomu wieków. Dziedzictwo zaborów
https://ninateka.pl/film/polska-przelomu-wiekow-dziedzictwo-zaborow-polskie-sto-latkrzysztof-talczewski
Film dokumentalny 1.23.28. Cyfrowo zrekonstruowany film Ryszarda Ordyńskiego z
1935 roku to historia walki o niepodległość Polski w latach 1905–1920. Obraz
Ordyńskiego ma podwójną wartość historyczną: prezentuje historię Rzeczpospolitej,
posiłkując się archiwalnymi materiałami filmowymi, fotografiami i wycinkami gazet, a
zarazem ukazuje dyskurs jakim posługiwano się w odniesieniu do tych wydarzeń w
latach 30
https://ninateka.pl/film/sztandar-wolnosci-ryszard-ordynski
Film dokumentalny 1,11,28. Dokument o Janie Karskim i jego misji przekazania
aliantom informacji o zagładzie Żydów na terenie okupowanej przez Niemców Polski
łączy unikalne materiały archiwalne i sekwencje animowane
https://ninateka.pl/film/karski-i-wladcy-ludzkosci-slawomir-grunberg
Film dokumentalny 1,31,06. Wstrząsający dokument izraelskiej reżyserki Yael
Hersonski, która poddaje analizie materiały filmowe, nakręcone w 1942 roku przez
hitlerowców w getcie warszawskim w celach propagandowych
https://ninateka.pl/film/niedokonczony-film-yael-hersonski
Cykl filmów poświęconych historii powszechnej zachęcających do polubienia historii.
https://vod.pl/historia-bez-cenzury

