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Publikacje uniwersyteckie – prace naukowe oraz podręczniki i skrypty – charakteryzuje różnorodność tematyczna, wynikająca z wielości
dyscyplin naukowych uprawianych w naszej wszechnicy. Znajduje to
odbicie w ukazujących się nakładem oficyny seriach. Są to: Filozofia;
Historia; Nauki Polityczne; Socjologia; Bibliotekoznawstwo i Informacja Naukowa; Historia Literatury Polskiej; Historia Literatur Słowiańskich; Historia Literatur Obcych; Językoznawstwo Polonistyczne; Językoznawstwo Neofilologiczne; Językoznawstwo Słowiańskie; Dydaktyka
Języka i Literatury Polskiej; Filologia Klasyczna; Kultura i Język Polski
dla Cudzoziemców; Język Artystyczny; Studia o Kulturze; Komparatystyka Literacka i Kulturowa; Studia i Materiały Wydziału Teologicznego
Uniwersytetu Śląskiego; Pedagogika; Psychologia; Zarządzanie i Technologie Informacyjne; Prawo; Telewizja, Radio, Film; Sztuka i Dydaktyka; Matematyka; Fizyka; Chemia; Biologia; Nauki o Ziemi; Fizyka
i Chemia Materiałów; Informacja Naukowo-Techniczna; Technika.
W 2008 Wydawnictwo kontynuowało publikację tekstów w serii Mentibus Memorandis, prezentującej sylwetki naukowe uczonych Uniwersytetu Śląskiego i upamiętniającej wybitnych Profesorów naszej uczelni.
Katalog… obejmuje publikacje Uniwersytetu Śląskiego, które ukazały
się w roku 2008, uszeregowane według następujących działów: Mentibus Memorandis, Nauki społeczne i humanistyczne, Nauki matematyczno-przyrodnicze i techniczne.
W ramach tych grup dokonano podziału na poszczególne dyscypliny
wiedzy, a w ich obrębie podano najpierw opracowania monograficzne,
prace zbiorowe, wydawnictwa ciągłe, a następnie podręczniki i skrypty
uczelniane przeznaczone dla studentów.
Krótkie notki o poszczególnych tytułach pozwolą zorientować się
w treści każdej publikacji.
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Wstęp

W 2008 roku oficyna uniwersytecka wydała 105 tytułów (w tym 3 informacyjne) o łącznej objętości ponad 1850 arkuszy wydawniczych.

Red. Krystyna Kleszczowa, Danuta Ostaszewska

•

Książka prezentująca sylwetkę Profesor Aliny Kowalskiej jest piątą publikacją wydawnictwa wielotomowego Mentibus Memorandis. Tekst
podzielony został na trzy części. W pierwszej, zatytułowanej Dokonania naukowe, przedstawiono działalność naukową i pedagogiczną badaczki, jej zainteresowanie problematyką języka polskiego na Górnym
Śląsku i studia z historii polskiej fleksji. Dwie pozostałe części: Wspomnienia kolegów i Wspomnienia uczniów – to świadectwo pamięci, szacunku, intelektualnej i emocjonalnej bliskości związanych z Profesor
osób. Tom uzupełnia bibliografia prac badaczki oraz materiał faktograficzny w postaci fotografii.

Cena 10,00 zł

Pozycja jest dostępna w wersji internetowej: Śląska Biblioteka Cyfrowa www.sbc.org.pl
100 s., 147 x 205 mm, 210 g, oprawa broszurowa foliowana, wklejka, fot. summ., Zsfg.,
ISBN/ISSN 978-83-226-1722-9, nakład wyczerpany

Józef Rasek

Jerzy Wojciech Moroń (1921–1991)

•

Niniejsza publikacja prezentująca sylwetkę Profesora Jerzego Wojciecha Moronia jest czwartą pozycją wydawnictwa wielotomowego Mentibus Memorandis. Przedstawiono w niej życiorys oraz działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną badacza. Zamieszczono również
fragmenty opinii recenzentów Jego rozprawy habilitacyjnej, wniosków
związanych z przygotowaniami do nadania Mu tytułu profesora nadzwyczajnego i zwyczajnego. Istotną częścią książki są obszerne wspomnienia syna Profesora, a także Jego współpracowników, wychowanków i kolegów. Tom uzupełnia bibliografia prac badacza oraz materiał
faktograficzny w postaci fotografii.
88 s., 147 x 205 mm, 200 g, oprawa broszurowa foliowana, bibliogr.,
wklejka, fot. summ., Zsfg., ISBN/ISSN 978-83-226-1701-4
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Cena 8,00 zł

Mentibus Memorandis

Alina Kowalska (1932–2001)

Mentibus Memorandis

Michał Matlak

Andrzej Pawlikowski (1928–1986)

•

Cena 6,00 zł

W kolejnym tomie serii Mentibus Memorandis została przedstawiona
sylwetka Profesora Andrzeja Pawlikowskiego – wybitnego uczonego,
pioniera Uniwersytetu Śląskiego w dziedzinie fizyki, twórcy katowickiej fizyki teoretycznej, promotora 16 prac doktorskich, wychowawcy
młodzieży i wybitnego specjalisty z dziedziny fizyki teoretycznej –
z podkreśleniem zasług Profesora dla rozwoju Uniwersytetu Śląskiego.
Tekst książki, zwięzły i oszczędny w słowach, doskonale charakteryzuje
sylwetkę powszechnie szanowanego i lubianego profesora. Zawiera ponadto materiał fotograficzny i kopie dokumentów.
56 s., 147 x 205 mm, 170 g, oprawa broszurowa foliowana,
wklejka, fot., bibliogr., załączniki, ilustr., summ., Zsfg., ISBN/ISSN 978-83-226-1757-1
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Dariusz Nawrot

Litwa i Napoleon w 1812 roku
Historycy od dawna toczą spór o postawy Litwinów w epoce napoleońskiej, a pytania o to, czy Litwa stanęła na wysokości oczekiwań cesarza
Francuzów w 1812 r., wciąż wzbudzają dyskusję. Książka Litwa i Napoleon w 1812 roku daje podstawy do sformułowania nowych ocen w tej
dyskusji. Wieloletnie poszukiwania w archiwach litewskich, rosyjskich,
białoruskich, ukraińskich, francuskich oraz polskich pozwoliły dotrzeć
do nieznanych wcześniej dokumentów, także takich, które przez wiele lat uznawano za zniszczone w 1812 r. Na ich podstawie oraz na bazie
licznych wydawnictw źródłowych, pamiętników i obszernej literatury
o wojnie w 1812 r. Autor przedstawia szczegółowy opis oraz nową interpretację dziejów Litwy w epoce napoleońskiej. Dotyczy to zarówno sytuacji mieszkańców ziem litewskich pod zaborem rosyjskim od 1807 r., jak
i wydarzeń związanych z kampanią rosyjską Napoleona. Po raz pierwszy
tak szczegółowo przedstawiono problem powołania i funkcjonowania
władz Litwy w 1812 r. Na podstawie nieznanych dotąd dokumentów zaprezentowano wysiłek wojenny Litwy, w tym formowanie wojsk litewskich i wszystkich sił nieregularnych. Wszystko to zdecydowanie zmienia wcześniejsze ustalenia w tych kwestiach. Pracę kończy opis klęski
cesarza Francuzów i skutków przegranej kampanii dla Litwy, która powróciła pod rządy Aleksandra I.

Historia

•

Cena 109 zł

Zobacz fragmenty na
www.books.google.pl

792 s., 168 x 240 mm, 1490 g, oprawa twarda matowa, bibliogr., indeks,
tab., wklejki, fot., ilustr., mapki, rés., summ., ISBN/ISSN 978-83-226-1748-9

Forum
Napoleon.gery.pl
przyznało nagrodę
Złotej Pszczoły
dla najlepszej
napoleońskiej
książki roku 2008
w Polsce
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Iwona Pietrzyk

Historia

Kancelaria i dokument
Przemyślidów opawskich
w xiv i początkach xv wieku

•

Cena 25,00 zł

W prezentowanej pracy poddano analizie kancelarie książęce i ich produkty, jakimi są między innymi dokumenty. Podjęty problem mieści
się w kanonie badań dyplomatycznych, badań nad kancelariami i dokumentem władców. Przedstawiono stopień organizacji kancelarii, jej
ciągłości, a także funkcjonowanie formuł kancelaryjnych. Osobny rozdział poświęcono osobom sporządzającym dokumenty książąt.
oprawa broszurowa foliowana, bibliogr., aneks, tab.,
wklejka, fot., summ., Zsfg., 978-83-226-1700-7

Rzym antyczny. Polityka i pieniądz. T. 4
Red. Wiesław Kaczanowicz

•

Cena 22,00 zł

Przedmiot 6 artykułów zamieszczonych w niniejszym tomie stanowią
złożone problemy z zakresu historii politycznej Cesarstwa Rzymskiego.
I tak, T. Ładoń przedstawia zjawisko romanizacji prowincji hiszpańskich w okresie wojny z Sertoriuszem, a N. Rogosz ocenia polityczną
rolę senatu rzymskiego w latach 59–55 przed Chr. Przedmiotem artykułu R. Butora jest pozycja Klodiusza Albinusa w wojnie domowej lat
193–197, P. Dyrlaga zaś przedstawia relacje między senatem a cesarzem
Makrynusem. Obraz zwycięskiego imperatora – na podstawie materiału numizmatycznego – prezentuje A. Kluczek, a D. Chojecki pisze
o znaleziskach rzymskich monet na Górnym Śląsku.
oprawa broszurowa foliowana, wklejki, fot., ilustr.,
mapka, tab., streszcz., summ., rés., ISBN 978-83-226-1638-3
UWAGA: Artykuły w językach obcych (niemieckim, angielskim, francuskim).
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Archiwa i archiwalia górnośląskie. T. 1
Red. Edward Długajczyk, Wacław Gojniczek,
Barbara Kalinowska-Wójcik

Pierwszy tom publikacji zawiera zagadnienia z zakresu archiwoznawstwa i źródłoznawstwa na Górnym Śląsku z okresu od XVI do XX w.
Trzy pierwsze artykuły przybliżają kilka typów form kancelaryjnych:
metryki kościelne parafii katolickiej w Cierlicku (Śląsk Cieszyński),
metryki żydowskie i inne akta dotyczące rejestracji urodzin, ślubów
i zgonów Żydów ze Śląska Austriackiego oraz kopiarz majątku ziemskiego w Pruchnej (Śląsk Cieszyński). Tom zamykają 2 artykuły dotyczące archiwów: berlińskiego Gesamtarchiv der deutschen Juden, gdzie
znaczną część zbiorów stanowiły silesiana, a także katowickiego Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych, w którym w latach 1989–
1990 zniszczono znaczną część akt. Publikacja adresowana jest przede
wszystkim do archiwistów i historyków zajmujących się Górnym Śląskiem od XVI do XX wieku. Poszczególne artykuły zawierają streszczenia anglo- i niemieckojęzyczne.

Historia

•

Cena 24,00 zł

176 s., 170 x 240 mm, 470 g, oprawa twarda matowa, indeksy,
noty o autorach, tab., wklejki, fot., summ., Zsfg., ISBN/ISSN 978-83-226-1639-0,
UWAGA! Artykuły w języku polskim i czeskim

„Non omnis moriar”. Zmarli pracownicy
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 1968–2008
Red. Antoni Barciak

•

Publikacja – powstała z inicjatywy Rektorskiej Komisji ds. Opracowania Historii Uniwersytetu Śląskiego i przygotowana na 40-lecie Uczelni – jest zapisem życia i czynów zmarłych pracowników Uniwersytetu
Śląskiego, ich dokonań dla Uczelni, środowiska akademickiego i Śląska.
W alfabetycznym porządku zamieszczono krótkie biogramy nie tylko
pracowników naukowo-dydaktycznych, ale również pracowników administracji, obsługi i innych, związanych z wszystkimi jednostkami organizacyjnymi Uczelni. Udało się ustalić biogramy 451 osób. Księga ma
być hołdem żyjących dla tych, którzy odeszli.
432 s., 168 x 240 mm, 810 g, oprawa broszurowa foliowana,
ISBN/ISSN 978-83-226-1774-8
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Cena 54,00 PLN

Aleksander Bańka

Désiré Merciera ogólna teoria pewności

Filozofia

•

Cena 50,00 zł

Autor książki podejmuje analizę stworzonej przez belgijskiego kardynała
Désiré Merciera filozoficznej teorii pewności, ukazując jej kluczowe kwestie oraz ewolucję epistemologicznej myśli Kardynała. W swej zasadniczej części książka składa się ze wstępu, z pięciu rozdziałów i zakończenia.
Rozdział pierwszy ukazuje historyczne tło rozwoju koncepcji Merciera.
Rozdział drugi bada ewolucję Mercierowskiego sposobu interpretacji
klasycznej definicji prawdy i otwiera pole do analizy trzech fundamentalnych kwestii (trzy kolejne rozdziały pracy), które – zdaniem Merciera – określają właściwą pozycję problemu kryteriologicznego. Kwestia
pierwsza dotyczy postawy, jaką powinien przyjąć intelekt wobec problemu pewności; kwestia druga – charakteru odniesienia zachodzącego
w sądzie między podmiotem i predykatem; kwestia trzecia to problem
obiektywnej realności pojęć konstytuujących podmiot i predykat sądu.
Rozwiązania owych kwestii zostały w pracy ukazane na tle jego dyskusji
z filozofią kartezjańską, ze zwolennikami tzw. starego dogmatyzmu oraz
z pozytywistami i kantystami. Jako praca doktorska, niniejsza książka
została wyróżniona i rekomendowana do druku, a następnie uznana za
najlepszą z prac doktorskich w dziedzinie nauk humanistycznych obronionych w Uniwersytecie Śląskim w latach 2006–2007 i otrzymała nagrodę Rektora Uniwersytetu Śląskiego.
392 s., 168 x 240 mm, 790 g, oprawa broszurowa matowa,
bibliogr., indeks, fot., rés., summ., ISBN/ISSN 978-83-226-1777-9

Krzysztof Szymanek

Argument z podobieństwa

•

Przedmiotem niniejszej pracy z dziedziny logiki nieformalnej (logiki praktycznej) jest argumentacja oparta na analogii i podobieństwie, stanowiących jeden z najważniejszych rodzajów argumentacji. Autor monografii
zaprezentował ogólną problematykę teorii argumentacji, pojęcia prawdopodobieństwa i analogii, a także obecny stan badań nad argumentem z podobieństwa. Zamiarem Autora było opracowanie ogólnej metody rozbioru
i oceny tego typu argumentów.
Cena 33,00 zł

248 s., 168 x 240 mm, 520 g, oprawa broszurowa foliowana
bibliogr., indeks., tab., summ., rés., ISBN/ISSN 978-83-226-1728-1
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„Folia Philosophica”. T. 26
Red. Piotr Łaciak
26. tom „Folia Philosophica” cechuje duża różnorodność tematyczna –
obejmuje on bowiem teksty z różnych działów filozofii, włączając się do
dyskusji nad fundamentalnymi problemami filozoficznymi. Tom otwiera
dział przekładów, po którym następują artykuły polskich autorów podzielone według następujących grup tematycznych: studia z historii filozofii,
ontologia i epistemologia, etyka, filozofia społeczna, filozofia religii. Dział
przekładów prezentuje teksty Jana Dunsa Szkota (Ordinatio, tłum. Jacek
Surzyn), Wilhelma Windelbanda (Wola prawdy, tłum. Tomasz Kubalica),
Josepha Maréchala (Dwie drogi krytyki, tłum. Aleksander Bańka). W dziale
studiów z historii filozofii zostały zamieszczone artykuły Rafała Katamaya
(Zrozumieć Platona), Jacka Surzyna (Zasada jednostkowienia. Analiza
koncepcji Jana Dunsa Szkota), Anny Gierlińskiej (Proklos w duchu Georga W.F. Hegla), Tomasza Tadeusza Brzozowskiego (Fichteańska koncepcja
jaźni transcendentalnej i jej wpływ na Stanisława Brzozowskiego filozofię
czynu), Doroty Leszczyny (Koncepcja racjowitalizmu w ujęciu José Ortegi y
Gasseta), Magdaleny Wołek (Tragiczna świadomość czy odwieczny problem
istnienia? Krytyka ontologii „sztucznych rajów” Wolfganga Welscha). Dział
ontologii i epistemologii obejmuje teksty następujących autorów: Józefa
Bańki (Sermonizm jako stanowisko recentywizmu w sporze o powszechniki),
Radosława Kuliniaka (Problem wyobraźni w filozofii Kanta i Hegla), Piotra Łaciaka (Prawda jako idea regulatywna. Husserlowska fenomenologia
wobec absolutyzmu i relatywizmu), Agnieszki Woszczyk (Problem prenoetycznego wymiaru bytu w „Enneadach” Plotyna). Z kolei w dziale etyka, filozofia społeczna, filozofia religii znajdujemy artykuły Huberta T. Mikołajczyka (Metafizyka zła Markiza de Sade’a, czyli o bezznaczeniowości Innego),
Mikołaja Domaradzkiego (Aksjologiczne presupozycje marksizmu i psychoanalizy), Pawła Nierodki (Etyka prostomyślności a eutyfronika), Moniki Polaczek (Biesy oswojone Fiodora Dostojewskiego. Eksperyment metafizyczny),
Haliny Święczkowskiej (Leibnizjańska wizja oświeconej społeczności), Radosława Małka (Nominalizm a główne tezy „Księcia” Niccola Machiavellego), Alfreda Skorupki (Filozoficzne rozważania o jedności różnych religii).
Tom zamyka dział recenzji.
408 s., 168 x 240 mm, 720 g, oprawa broszurowa foliowana,
noty o Autorach, ISBN/ISSN 1231-0913
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Filozofia

•

Cena 43,00 zł

Dialog chrześcijańsko-żydowski w Polsce
Red. Grzegorz Ignatowski

Teologia

•

Cena 18,00 zł

Zobacz książkę na
www.sbc.org.pl

Zamieszczone w pracy artykuły podzielono na trzy części. Pierwsza
z nich naświetla kwestię dialogu chrześcijańsko-judaistycznego na
poziomie ogólnym. Przedmiotem drugiej – najobszerniejszej, zasługującej na szczególną uwagę – jest kwestia relacji chrześcijan i Żydów
w różnych częściach Polski. Książkę zamykają teksty dotyczące instytucji promujących dialog i pojednanie w naszym kraju. W gronie autorów są zarówno specjaliści z zakresu problematyki chrześcijańsko-żydowskiej, jak i uczestnicy omawianego dialogu, co zapewne ułatwia
jego wszechstronne naświetlenie. Publikacja ma charakter naukowy,
a jej wartości w tym względzie należy upatrywać m.in. w tym, że autorzy często opierają swe rozważania na trudno dostępnych materiałach
źródłowych. Można przypuszczać, że książka ta wniesie istotny wkład
w rozwój dialogu międzyreligijnego w Polsce.
176 s., 168 x 240 mm, 390 g, oprawa broszurowa foliowana,
noty o autorach, tab., summ., rés.
ISBN/ISSN 978-83-226-1754-0, nakład wyczerpany
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Renata Hołda

Etnologia

„Dobry władca”
Studium antropologiczne
o Franciszku Józefie I

•

Autorka stawia hipotezę, że wciąż żywe zauroczenie Austro-Węgrami
i cesarzem Franciszkiem Józefem I stanowi rezultat przemyślanej i doskonale zrealizowanej państwowej akcji propagandowej. Dostarcza
faktów na poparcie tej tezy, pokazuje sposoby budowania mitów przez
działania propagandowe, a jednocześnie ujawnia moc i trwałość owych
mitów we współczesnym świecie. Ma na celu zrekonstruowanie działań
dziewiętnastowiecznej polityki austriackiej, zmierzającej do zjednoczenia wokół dynastii habsburskiej i osoby panującego różnojęzycznych
„ludów”. Analiza materiału źródłowego doprowadziła do wniosków
potwierdzających postawioną na wstępie tezę o politycznej genezie legendy Franciszka Józefa – dobrego władcy. Książka składa się z 5 rozdziałów: 1. Dynastia i polityka. Uniwersalistyczne aspiracje Habsburgów
a zagadnienia propagandy; 2. „Najdostojniejszy z Habsburgów”. Sylwetka cesarza Franciszka Józefa I w galicyjskich podręcznikach szkolnych lat
1852–1917; 3. Propagandowy aspekt poezji ku czci cesarza Franciszka Józefa I oraz jej rola w powstaniu legendy dobrego władcy; 4. Portret Najjaśniejszego Pana. Wizerunki cesarza Franciszka Józefa I w służbie propagandy i reklamy; 5. „O dobrym Cesarzu”. Opowieści ludowe o Franciszku
Józefie I jako adaptacja propagandowych treści w polskim folklorze.
200 s., 145 x 205 mm, 350 g, oprawa broszurowa matowa,
bibliogr., wklejka, ilustr., summ., Zsfg., ISBN/ISSN 978-83-226-1707-6
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Cena 20,00 zł

Zobacz fragmenty na
www.books.google.pl

Jolanta Skutnik

Etnologia

Muzeum sztuki współczesnej
jako przestrzeń edukacji

•

Cena 23,00 zł

Ogromne znaczenie zyskują dziś rozmaite formy upowszechniania kultury i sztuki. Centralnym elementem społecznej misji ich propagowania stał
się rozwój działalności kulturalnej i artystycznej jako formy autentycznego
spotkania artysty, dzieła i odbiorcy. Ta forma coraz częściej stanowi uzupełnienie edukacji szkolnej. Szczególne tu miejsce instytucji upowszechniających sztukę współczesną i ich rola kształtowania nowego typu odbiorcy, dla
którego kontakt ze sztuką nie sprowadza się jedynie do estetycznej przyjemności obcowania czy do pozyskiwania wiedzy o dziele. Chodzi o przestrzeń aktywnego odbioru i doświadczania współuczestniczenia w akcie
twórczym, a także o organizowanie działalności w sferze „pomiędzy sanktuarium a miejscem rozrywki”. Pozwoli to odbiorcy wzbogacić doświadczenia, realnie zbliżyć się do sztuki, przeżywać ją i interpretować na swój sposób.
Wówczas muzeum staje się przestrzenią spotkania, odkrywania, tworzenia.
Muzea europejskie, a zwłaszcza francuskie, wypracowały ciekawe modele
działania, których celem jest aranżowanie bezpośrednich spotkań odbiorców z nową sztuką i jej twórcami. To właśnie zagadnienie stało się przedmiotem zainteresowania Autorki i powstania niniejszej publikacji.
192 s., 168 x 240 mm, 520 g, oprawa twarda matowa
bibliogr., indeks, summ., rés., ISBN/ISSN 978-83-226-1708-3

Człowiek i kultura jako wartość
Księga jubileuszowa ofiarowana
Profesor Irenie Bukowskiej-Floreńskiej
Red. Renata Hołda, Grzegorz Odoj

•

Profesor dr hab. Irena Bukowska-Floreńska, wybitna badaczka kultury śląskiej,
jest współtwórczynią kierunku etnologia na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, wieloletnim kierownikiem Instytutu Etnologii i Antropologii kulturowej. W ofiarowanej Pani Profesor księdze
przedstawiono dorobek naukowy Uczonej oraz zamieszczono dedykowane
Jubilatce teksty autorstwa Jej współpracowników, uczniów i przyjaciół.
Cena 24,00 zł

176 s., 170 x 240 mm, oprawa twarda foliowana,
wklejka, tabele, ISBN 978-83-226-1827-1
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Robert Pyka

Socjologia

Globalizacja – sprawiedliwość społeczna –
efektywność ekonomiczna
Francuskie dylematy

•

Autor próbuje odpowiedzieć na pytanie: Czy można pogodzić sprawiedliwość społeczną z efektywnością ekonomiczną? Czyni to na przykładzie
Francji, gdzie problem ten występuje szczególnie wyraziście. Wydawałoby się, że cel ten udało się osiągnąć w powojennej Europie Zachodniej,
w której przez kilkadziesiąt lat efektywnej gospodarce towarzyszyło
społeczeństwo dobrobytu, gwarantujące wysoki poziom bezpieczeństwa
socjalnego. Tymczasem przełom, jaki nastąpił pod koniec XX wieku,
związany z procesami globalizmu, zaostrzeniem konkurencji w skali
światowej, rozwojem postindustrializmu i społeczeństwa informacyjnego, stworzył konieczność ponownego zbadania zależności między sprawiedliwością społeczną a efektywnością ekonomiczną.

Cena 24,00 zł

192 s., 168 x 240 mm, 410 g, oprawa broszurowa foliowana,
bibliogr., indeks, tab., summ., rés., ISBN/ISSN 978-83-226-1781-6

Kapitały ludzkie i społeczne
a konkurencyjność regionów
Red. Tomasz Nawrocki,
Krzysztof Bierwiaczonek, Marek S. Szczepański

•

Praca zawiera obszerne kompendium wiedzy o teoriach kapitału społecznego i ludzkiego oraz badaniach empirycznych związanych z tymi
pojęciami. Książka ma charakter interdyscyplinarny: mimo że przeważają artykuły napisane przez socjologów, w pracy znajdują się również
teksty autorstwa geografów i ekonomistów. Dzięki temu staje się ona
atrakcyjnym źródłem wiedzy dla przedstawicieli różnych dyscyplin
naukowych, a także przydatnym podręcznikiem dla studentów przede
wszystkim socjologii, ekonomii i geografii. Teksty merytoryczne uzupełnia notka o rozwoju socjologii na Uniwersytecie Śląskim oraz angloi niemieckojęzyczne streszczenie pracy.
528 s., 168 x 240 mm, 1060 g, oprawa twarda foliowana, bibliogr., tab., ryc.,
wykr., rys., schem., summ., Zsfg., ISBN/ISSN 978-83-226-1738-0
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Cena 70,00 zł

Kazimierz Jóskowiak

Politologia

Samorząd terytorialny
w procesie integracji europejskiej
Polskie doświadczenia i wnioski na przyszłość

•

Cena 42,00 zł

Procesy integracji to najbardziej charakterystyczne zjawisko życia społecznego i gospodarczego współczesnej Europy, a międzynarodowa aktywność władz regionalnych i lokalnych stanowi ważny przejaw zmian
tradycyjnego modelu stosunków międzynarodowych. Wkładem więc
prezentowanej publikacji w badania nad międzynarodową aktywnością
samorządu terytorialnego jest szeroko zakrojona analiza jego roli i miejsca na poziomie działań lokalnych i regionalnych, udziału we współpracy
transgranicznej, kontaktów partnerskich gmin i miast oraz międzynarodowej współpracy regionów. Analizie poddano wiele pojęć odnoszących
się do współpracy międzynarodowej: region, euroregion, współpraca
transgraniczna, międzynarodowa współpraca regionów oraz pokazano
związki i zależności między realnymi zjawiskami opisywanymi przez te
pojęcia. W poszukiwaniu tych zależności pomocny jest wymiar samorządu terytorialnego w ujęciu prawa polskiego i standardów międzynarodowych. W końcowej części pracy zostały przedstawione możliwe
i pożądane kierunki rozwoju współpracy międzynarodowej samorządu
terytorialnego w warunkach członkostwa Polski w Unii Europejskiej.
368 s., 168 x 240 mm, 950 g, oprawa twarda matowa,
bibliogr., tab. summ., Zsfg.,
ISBN/ISSN 978-83-226-1694-9, nakład wyczerpany
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Mariusz Kolczyński

Politologia

Strategie komunikowania politycznego
Wyd. 2.

•

Praca zawiera charakterystykę współczesnych koncepcji komunikowania
politycznego. Autor przedstawia kierunki rozwoju propagandy politycznej oraz politycznego komunikowania marketingowego. W jego analizie
centralne miejsce zajmują kwestie strategicznego ukierunkowania politycznych przedsięwzięć komunikacyjnych. Książka zainteresuje nie tylko
badaczy współczesnych kampanii politycznych oraz studentów politologii, komunikowania społecznego i socjologii komunikowania, ale także
praktyków zajmujących się organizacją kampanii wyborczych.

Cena 47,00 zł

416 s., 168 x 240 mm, 750 g, oprawa broszurowa foliowana, bibliogr., indeks,
schem., summ., Zsfg., ISBN/ISSN 978-83-226-1656-7, nakład wyczerpany

Piotr Świercz

Jedność wielości. Świat, człowiek, państwo
w refleksji nurtu orficko-pitagorejskiego

•

Praca Piotra Świercza podejmuje problem ontologicznych, antropologicznych i etyczno-politycznych aspektów orfizmu i szkoły filozoficznej założonej przez Pitagorasa z Samos. Opierając się na szczegółowych analizach
zachowanych fragmentów, które ukazują koncepcje orfickie i pitagorejskie, Autor dokonuje próby rekonstrukcji systemowej owych koncepcji.
Motywem przewodnim pracy jest tytułowe zagadnienie „jedności wielości”. Z jej perspektywy ukazane są m.in. takie kwestie, jak kosmogonie
i teogonie orfickie, orfickie misteria, muzyczne i matematyczne aspekty
pitagoreizmu czy problematyka relacji przeciwieństw. Najistotniejszym
celem pracy jest jednak rekonstrukcja etyczno-politycznych i prawnych
aspektów zarówno orfizmu, jak i pitagoreizmu. Rekonstrukcja ta opiera
się z jednej strony na szczegółowych analizach dostępnych materiałów
źródłowych, z drugiej zaś na odniesieniu do zagadnienia „jedności wielości”. W konsekwencji powstaje interpretacja, która sytuuje się na poziomie „ontologii polityki”. Książka adresowana jest do historyków filozofii
starożytnej, filozofów polityki i historyków doktryn politycznych.
376 s., 168 x 240 mm, 750 g, oprawa broszurowa foliowana, bibliogr., indeks,
summ., riassunto, ISBN/ISSN 978-83-226-1762-5, nakład wyczerpany
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Cena 50,00 zł

Zobacz książkę na
www.sbc.org.pl

Demokracja w dobie globalizacji
T. 2: Aspekty teoretyczne

Politologia

Red. Jan Iwanek, Małgorzata Domagała

•

Cena 27,00 zł

Teksty prezentowane na konferencji naukowej nt. Demokracja w dobie
globalizacji zostały opublikowane w 2 tomach (tom 1. ukazał się w 2006
roku). W publikacji przedstawione zostały kwestie związane z przemianami współczesnej demokracji, które wymusza dynamizm globalizacji. W zbiorze dużo miejsca poświęcono współczesnym zagrożeniom
demokracji: korupcji politycznej, aspiracjom ponadnarodowych struktur monopolistycznych, podważającym pozycję gospodarczą państw,
kryzysom ekonomicznym, implikującym bardzo głębokie napięcia
społeczne, erozji społeczności lokalnych, destabilizacji systemów politycznych, oligarchizacji władzy. Głównym wątkiem większości tekstów
są zagadnienia związane z odpowiedzią na pytanie o kondycję współczesnego państwa demokratycznego w erze globalizacji, o zasięg przemian globalizacyjnych, zmieniających oblicze współczesnego państwa,
o trwałość uznanych za naczelne zasad demokratycznych.
248 s., 168 x 240 mm, 470 g, oprawa broszurowa foliowana,
summ., Zsfg., ISBN/ISSN 978-83-226-1752-6

Polska – Niemcy – Europa
Pamięci Profesora Piotra Dobrowolskiego
Red. Jan Iwanek

•

Cena 38,00 zł

W zamieszczonych w pracy artykułach poruszono wiele problemów
dotyczących stosunków międzynarodowych, Unii Europejskiej, problematyki niemcoznawczej oraz polskiej. Spośród szczegółowych tematów
unijnych można wskazać na rolę tej organizacji w nowym międzynarodowym układzie sił polityczno-wojskowych i gospodarczych, na jej
miejsce w procesie globalizacji u progu trzeciego tysiąclecia czy też negatywne skutki tego ogólnoświatowego procesu. Wokół problematyki
niemcoznawczej skupione są takie tematy, jak zewnętrzne aspekty zjednoczenia Niemiec, polsko-niemiecka debata związana z planami budowy Centrum przeciwko Wypędzeniom w Berlinie, stanowisko Polski
wobec zjednoczenia państwowego Niemiec w latach 1989–1990, rola
niemieckich koncernów medialnych w postkomunistycznej Europie.
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Politologia

Wybory do Sejmu RP w 2005 r., konflikty związane z transformacją gospodarki, miejsce Polski w jednoczącej się Europie, kontakty naszego
kraju z Polonią południowoafrykańską w czasach PRL, kierunki rozwoju woj. śląskiego (katowickiego) w latach 1990–2005 ilustrują zagadnienia dotyczące Polski. W pracy znalazły się też artykuły niezwiązane lub słabo związane z głównymi nurtami tematycznymi pracy. Są to
np. kwestie tożsamości politologii, profesjonalizacja komunikowania
politycznego na przykładzie kampanii prezydenckiej w USA w 2004 r.,
polityka w ujęciu Talcotta Parsonsa. Tekst uzupełniają wspomnienia
o Profesorze Piotrze Dobrowolskim i prezentacja Jego bogatego dorobku naukowo-dydaktycznego i promocyjnego.
296 s., 168 x 240 mm, 660 g, oprawa twarda matowa,
wklejka, fot., tab., ISBN/ISSN 978-83-226-1778-6

Problemy polityki zagranicznej Polski
i stosunków międzynarodowych
na początku XXI wieku. Wybrane aspekty
Red. Mieczysław Stolarczyk

•

Publikacja zawiera opracowania dotyczące kwestii zaznaczających się
w polityce zagranicznej Polski oraz w stosunkach międzynarodowych
u progu XXI wieku. M. Stolarczyk przedstawia główne problemy przełomu XX i XXI w. w stosunkach polsko-niemieckich, m.in. spory na tle
historycznym, dylematy integracyjne UE, stosunki z Rosją. Rozwinięcie
niektórych wątków stanowi tekst J. Liszki, dotyczący społeczno-politycznego myślenia o bezpieczeństwie w Polsce i w Niemczech, którego
faktyczne wzmocnienie jest możliwe w ramach integracji europejskiej.
Najbardziej charakterystyczne cechy europejskiej polityki spójności
przedstawia M. Kubicka, a K. Frost omawia aspekty polityki regionalnej w kontekście członkostwa w UE. Artykuł T. Kubina jest próbą odpowiedzi na pytanie o to, czy państwa UE mogą mieć wspólną politykę
zagraniczną. J. Tomala przedstawia następstwa członkostwa Turcji w UE
dla bezpieczeństwa europejskiego. Analizy stosunków transatlantyckich
w polityce zagranicznej Francji dokonuje M. Lakomy, K. Czornik z kolei
omawia zagadnienia problemu irańskiego z zaznaczeniem mocarstwowo-atomowych aspiracji tego kraju.
208 s., 168 x 240 mm, 550 g, oprawa twarda matowa,
tab., wykr., summ., Zsfg., ISBN/ISSN 978-83-226-1729-8
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Cena 27,00 zł

„Studia Politicae Universitatis Silesiensis”
T. 3 (2007)

Politologia

Red. Jan Iwanek, Mieczysław Stolarczyk,
Współpr. Olga Szura-Olesińska

•

Cena 35,00 zł

Prezentowana publikacja to kolejny tom powstały dzięki pracownikom
i doktorantom Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego. Opracowania zostały pomieszczone w czterech grupach
tematycznych: Myśl polityczna; Systemy polityczne; Stosunki międzynarodowe i integracja europejska; Recenzje i omówienia. W części pierwszej autorzy podjęli namysł nad relacjami między demokracją liberalną
a społecznym nauczaniem Kościoła (Małgorzta Kaute-Porębska), głównymi wartościami charakterystycznymi dla modelu Stanów Zjednoczonych (Wojciech Flak), przeszłością Austrii, w tym kwestiami ustrojowymi oraz ścieraniem się różnych wizji państwa po I wojnie światowej
(Roman Kochnowski). W części drugiej omówiono system partyjny Republiki Francuskiej (Małgorzata Myśliwiec), system partyjny Republiki
Irlandii (Andrzej Bisztyga), zagadnienia samorządu terytorialnego i demokracji bezpośredniej z zaznaczeniem roli jednostek pomocniczych
(Sylwester Wróbel), początkowy okres transformacji ustrojowej w Polsce
z podkreśleniem roli OKP (Łukasz Zemła). W kolejnej, trzeciej części
przedstawiono rozważania dotyczące skutków trzeciej wojny w Zatoce
Perskiej (Katarzyna Czornik), próbę rekonstrukcji stanowisk związanych
z modelem integrującej się Europy (Rafał Riedel), najważniejsze dokumenty dotyczące ochrony praw człowieka, wypracowane w systemie
Rady Europy (Maria Ochwat). W części ostatniej zaprezentowano recenzje autorstwa Zbigniewa Kantyki, Sylwestra Wróbla, Katarzyny Czornik,
Justyny Tomali oraz Mieczysława Stolarczyka.
316 s., 168 x 240 mm, 560 g, oprawa broszurowa matowa,
summ., Zsfg., ISBN/ISSN 1895-3492
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Ossoliński, Moskorzowski, Sarbiewski –
mowy pogrzebowe. Teksty w dialogu

•

Publikacja składa się z dwóch części: pierwsza to analiza retoryczna pięciu
oracji żałobnych, druga – edycja mów przedstawionych w części pierwszej. Mowy Jerzego Ossolińskiego i Andrzeja Moskorzowskiego wiążą się
z samą uroczystością pogrzebową i ukazują zakorzenienie tekstu oratorskiego w konkretnych okolicznościach. Mowę Jerzego Ossolińskiego i dwie
mowy Stanisława Sarbiewskiego łączy relacja: wzorzec – naśladownictwo.
Prezentowana w części drugiej edycja mów wydobytych z rękopisów jest
pierwszą próbą zastosowania wobec tekstów oratorskich metody odtworzenia tradycji tekstu. Jej efektem jest zaproponowanie archetypu mowy
Ossolińskiego oraz udokumentowanie przekazów w aparacie krytycznym.

Cena 14,00 zł

180 s., 147 x 205 mm, 300 g, oprawa broszurowa foliowana,
bibliogr., ilustr., summ., rez., ISBN/ISSN 978-83-226-1739-7

Elżbieta Dutka

Okolice nie tylko geograficzne
O twórczości Andrzeja Kuśniewicza

•

Autorka podjęła próbę odczytania dorobku jednego z najbardziej „spornych” pisarzy XX wieku. W pierwszej części pracy zostały poddane rewizji
najpopularniejsze sposoby interpretacji utworów Kuśniewicza, związane z ich galicyjskością i autobiograficznym charakterem. Autorka zwraca
uwagę na symboliczny, a przede wszystkim antropologiczny charakter tej
twórczości. W drugiej części zamieszczone zostały analizy najważniejszych
powieści Kuśniewicza: Króla Obojga Sycylii, Lekcji martwego języka, Korupcji, Eroiki, Trzeciego królestwa, Witraża, Mieszanin obyczajowych, W drodze
do Koryntu i Stanu nieważkości. W tej części motywem kluczowym staje
się ucieczka – od własnego „ja” w świat kultury, od wspomnień w faustyczne marzenia lub fascynację śmiercią. W zakończeniu zaprezentowano odczytania dwóch tekstów, które są swego rodzaju podsumowaniem dorobku
artystycznego – wiersz Jubileusz oraz fragmenty niedokończonej powieści
Lekcja anatomii.
360 s., 147 x 205 mm, 500 g, oprawa broszurowa foliowana, bibliogr.,
nota bibliogr., aneks, indeks, summ., Zsfg., ISBN/ISSN 978-83-226-1713-7
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Cena 37,00 zł

Literaturoznawstwo polskie

Maria Barłowska

Literaturoznawstwo polskie

Janusz Korek

Paradoksy paryskiej „Kultury”
Styl i tradycje myślenia politycznego
Wyd. 3. zmienione i uzupełnione

•

Cena 75,00 zł

Monografia przedstawia genezę i ewolucję poglądów politycznych zespołu paryskiej „Kultury” w okresie od 1947 do 1980 roku. To już trzecie
wydanie tej publikacji, zmienione kompozycyjnie, uaktualnione i poszerzone, dzięki czemu stanowi propozycję „kompleksową”, która daje
odpowiedź na pytanie o fenomen „Kultury”. Autor dokonał próby periodyzacji działalności pisma, opierając się na kryteriach koncepcji ideowych wypracowanych na jego łamach. Prześledził zmiany programowe
miesięcznika, starając się jednocześnie odnaleźć stałe cechy myślenia
o polityce. Autor wyróżnia sześć okresów w badanej historii ideowych
poszukiwań „Kultury”: 1) najwcześniejsze lata powojenne – powstawanie
miesięcznika; 2) lata 1950–1955 – zwrot ku Zachodowi; 3) lata 1955–1964
– opcja amerykańska i orientacja wschodnia; 4) lata 1960–1968 – dominacja orientacji wschodniej; 5) lata 1968–1980 – „Polityka na Kraj”;
6) charakterystyka myśli politycznej „Kultury”. Analizując poszczególne
opcje polityczne, Autor zawsze wskazuje na ogólną orientację pisma –
zamiennie to na Zachód, to na Wschód. W ramach każdej opcji redakcja
„Kultury” próbowała zdefiniować konkretne i doraźne cele polityczne
ze wskazaniem na ich potencjalnych realizatorów. Polityczne koncepcje
„Kultury” podlegały częstym ewolucjom ze względu na zmiany sytuacji
międzynarodowej i stosunków wewnętrznych w Polsce. Ten fakt jednak
paradoksalnie nie zaszkodził pismu, a wręcz dopomógł w wypracowaniu
trafnych koncepcji i skutecznych programów politycznego działania – na
co wskazuje Autor.
na podstawie opracowania Mikołaja Tyrchana: Lekcja „Kultury”
zamieszczonego w „Przeglądzie Politycznym” 2006, nr 77
550 s., 168 x 240 mm, 1070 g, oprawa twarda matowa, bibliogr., apendyks,
indeks, summ., samm., ISBN/ISSN 978-83-226-1667-3
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„Bardzo proszę pamiętać, że ja byłem przeciw”
Studia o Antonim Słonimskim

•

Jakie były okoliczności powrotu Antoniego Słonimskiego do Polski? Co
wpłynęło na jego decyzję o porzuceniu losu emigranta? Jak poeta odnalazł się w polskiej powojennej rzeczywistości? Jak jego decyzje polityczne
łączyły się z twórczością i jak odbierane były przez kolegów „po piórze”?
Na te i inne pytania Autorka odpowiada, skupiając się w swych rozważaniach na tytułowej formule „sprzeciwu”, czynniku organizującym
biografię Antoniego Słonimskiego. Tło analiz wypełniają opisy podłoża
inicjatyw poety, osób wokół niego skupionych, warunków rozpowszechniania dzieł, okoliczności recepcji. Obiektywizm spojrzenia na Słonimskiego gwarantuje przywoływanie świadectw nie tylko przyjaciół poety,
ale i antagonistów, częste cytowanie fragmentów dzienników z lat życia
pisarza (m.in. M. Dąbrowskiej, M. Jastruna, A. Kijowskiego, S. Kisielewskiego). Autorka przypatruje się również ostatnim latom Słonimskiego
i reakcjom na jego śmierć ludzi ze środowiska literackiego.

Cena 15,00 zł

Zobacz książkę na
www.sbc.org.pl

152 s., 147 x 205 mm, 250 g, oprawa broszurowa matowa, indeks, summ., rés.,
ISBN/ISSN 978-83-226-1747-2, nakład wyczerpany

Bożena Mazurkowa

Na ziemskich i niebieskich szlakach
Studia o poezji Franciszka Zabłockiego
i Franciszka Dionizego Kniaźnina

•

Książka obejmuje pięć obszernych studiów poświęconych wczesnej
poezji Franciszka Zabłockiego oraz wierszom Franciszka Dionizego
Kniaźnina, powstałym u początków jego drogi pisarskiej i w późniejszym okresie. Autorka zestawia ze sobą obu literatów, biorąc pod uwagę
wiele aspektów: biograficzne uwarunkowania powiązań między Zabłockim a Kniaźninem, wspólne doświadczenia i środowisko pisarskie, krąg
społeczny, w którym rozpoczynali drogę twórczą, a także podobieństwa
i różnice warsztatowych rozwiązań.
320 s., 168 x 240 mm, 720 g, oprawa twarda foliowana, bibliogr.,
nota bibliogr., indeks, summ., rés., ISBN/ISSN 978-83-226-1786-1
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Cena 43,00 zł

Literaturoznawstwo polskie

Monika Ładoń

Literaturoznawstwo polskie

Jan Piotrowiak

„Ciemny nurt mego życia...”
O wyobraźni poetyckiej Władysława Sebyły

•

Cena 30,00 zł

Swoje rozważania na temat wyobraźni poetyckiej Władysława Sebyły kreśli Autor na tle przeżyć pokolenia urodzonych na przełomie wieków – ze
szczególnym zaznaczeniem doświadczeń dziejowych i wpływu Skamandra
oraz Kwadrygi. Pomieszczone w tomie studia to analityczno-interpretacyjne sondaże, przymiarki oraz penetracje ciemnych pokładów wyobraźni
poetyckiej W. Sebyły. Projekt ten otwiera studium o miejscu juwenilijnej
twórczości poety na przykładzie jego Opowieści o Stalowookim. Kolejne
rozdziały to selektywna próba wglądu w fantazmatyczne obszary rzeczywistości poetyckiej (Nokturny), modlitewne wołania z dna udręki ludzkiej
(Modlitwa) oraz różne odmiany i rodzaje ciemności w jego poematowych
konstrukcjach zdarzeń, zachowań i postaw (Pieśni szczurołapa i Młyny.
Sonata nieludzka). Wyraźna jest myśl, że to, co od wieków wydawało się
przyjazne człowiekowi (przyroda, kosmos), co było źródłem jego pocieszenia, ujawnia swe nieludzkie oblicze. Prostą więc konsekwencją ciemnego
doświadczenia z ciemną naturą rzeczy jest ciemna mowa poety.
312 s., 150 x 210 mm, 540 g, oprawa twarda matowa, nota bibliogr., indeks,
summ., Zsfg., ISBN/ISSN 978-83-226-1765-6

Tajemnice „Słowa i ciała”
Szkice o powieści Teodora Parnickiego
Red. Krzysztof Uniłowski, Tomasz Markiewka

Cena 21,00 zł

Praca zbiorowa Tajemnice „Słowa i ciała”. Szkice o powieści Teodora Parnickiego przynosi wszechstronne omówienie najwybitniejszej powieści
Teodora Parnickiego. Mowa o oryginalnym ujęciu przez pisarza relacji
między tekstem a rzeczywistością, tekstem a doświadczeniem fikcyjnego
podmiotu, problemie fikcji, podjętych w powieści zagadnieniach z zakresu
historii religii. W obszernym zakresie znalazły się: fragment pierwszej wersji powieści (przedruk za: „Kultura” [Paryż] 1952, nr 2–3), dotyczący Słowa
i ciała wyciąg z korespondencji T. Parnickiego i J. Giedroycia oraz odczyt
Sławomira i Teresy Cieślikowskich na temat zależności między historiografią, powieściopisarstwem historycznym i badaniami literackimi.
286 s., 147 x 205 mm, 460 g, oprawa broszurowa matowa, aneksy, indeks,
ISBN/ISSN 978-83-226-1850-9
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Red. Małgorzata Nita, Piotr Dziedzic

•

Książka zawiera 14 artykułów analizujących kategorie porządku czy
ładu oraz chaosu. Autorzy, przedstawiając różne rozumienia tych pojęć,
omawiają je w wielu aspektach, kontekstach i konfiguracjach. Stosując
różnorodne perspektywy badawcze, umieszczają swe rozważania na
temat ładu i chaosu w sferze literatury anglojęzycznej, szeroko pojmowanej kultury, w tym popularnej, oraz filozofii i socjologii. Chronologiczny zakres artykułów obejmuje okres od wczesnego średniowiecza
do postmodernizmu.
Recenzja książki ukazała się w Magazynie Histmag, 13 wrzesień 2008 r.
(dostępna pod adresem: histmag.org)
172 s., 168 x 240 mm, 330 g, oprawa broszurowa foliowana,
streszcz., Zsfg., ISBN/ISSN 978-83-226-1726-7
Uwaga! Książka w języku angielskim

Cena 21,00 zł

„Romanica Silesiana”
No 3: La littérature et les arts
Red. Krzysztof Jarosz

•

W tomie zebrano teksty poświęcone związkom literatury i sztuki – od
fascynującej antropologów sztuki prehistorycznej, poprzez klasyczne
rozważania o powinowactwie literatury i sztuk pięknych, po współczesne przejawy medialnego uzależnienia. Prezentowane studia obejmują
obszar anglojęzycznej literatury kanadyjskiej, literatury francuskiej od
XVIII wieku po współczesność, latynoskich eksperymentów XX i XXI
wieku oraz literatury włoskojęzycznej, od jej początków po najnowsze
utwory odzwierciedlające uzależnienie literatury od świata wirtualnego.
192 s., 168 x 240 mm, 410 g, oprawa broszurowa foliowana,
bibliogr., abstracts, key words, ISBN/ISSN 1898-2433
Uwaga! Książka w języku francuskim
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Cena 22,00 zł

Literaturoznawstwo obce

Fire and Ice
The Dialectic of Order and Chaos

Literaturoznawstwo obce

Quelques aspects de la réécriture
Red. Magdalena Wandzioch

•

Cena 32,00 zł

Zobacz książkę na
www.sbc.org.pl

Zjawisko intertekstualności, polegające na absorbcji i przekształcaniu
jednego tekstu w inny, występuje w literaturze francuskiej i frankofońskiej od średniowiecza po czasy współczesne. G. Genette wymienia
klasyczne sposoby przekształcania tekstów, takie jak parodia, plagiat,
pastisz. Ale nawet krytyk nie jest w stanie przewidzieć różnorodności
form, jakie może przybrać „napisanie na nowo” własnego lub cudzego
tekstu. O takich zaskakujących przekształceniach form gatunkowych,
zmianach rejestrów i inwersjach form literackich piszą autorzy tekstów zamieszczonych w prezentowanym zbiorze. Do analizy zjawiska
réécriture badacze wybrali utwory z różnych epok, gatunków i rejonów
geograficznych, między innymi: średniowieczne powieści pisarzy burgundzkich, powieść J. Verne’a Mathias Sandorf, powieści Emila Zoli,
opowiadania Charles’a Nodiera, poezje Artura Rimbauda, dramaty
Paula Claudela, Eugéne’a Ionesco i Antonin Artauda, powieści pisarzy
afrykańskich.
272 s., 168 x 240 mm, 560 g, oprawa broszurowa foliowana,
streszcz., summ., ISBN/ISSN 978-83-226-1744-1
Uwaga! Książka w języku francuskim
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Red. Halina Mazurek, Jadwiga Gracla

•

20. tom „Rusycystycznych Studiów Literaturoznawczych” poświęcony
został zagadnieniom związanym z przekształceniami dokonującymi się
w dziedzinie gatunków literackich. Niniejszy tom, jak pisze we Wstępie
Halina Mazurek, stanowi próbę rozpoznania pewnych, zarówno powtarzających się we współczesnej literaturze rosyjskiej zjawisk, związanych
z przebudową gatunków literackich, jak i przypadków jednostkowych,
ale ciekawych i godnych uwagi. Dwa początkowe teksty dotyczą okresu modernizmu. Pozostałe wiążą się już bezpośrednio z nowym pisarstwem, choć wymagającym, jeśli nie podsumowań, to przynajmniej
fachowych komentarzy na temat określony w tytule. Celem autorów
było przede wszystkim potwierdzenie, na wybranych przykładach, różnorodności odmian gatunkowych, cechującej literaturę postmodernistyczną, zasygnalizowanie problemów w identyfikacji gatunków i zwrócenie uwagi na modyfikacje gatunkowe do tej pory nieopisywane.
120 s., 168 x 240 mm, 270 g, oprawa broszurowa foliowana,
indeks, summ., rez., ISBN/ISSN 0208-5038
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Cena 15,00 zł

Literaturoznawstwo słowiańskie

„Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze”
T. 20: Z przemian gatunkowych w literaturze
rosyjskiej XX i XXI wieku

Filologia klasyczna

Stefan Zabłocki
Od starożytności do neohellenizmu
Studia i szkice
Red. Piotr Urbański, Tomasz Sapota

•

Cena 25,00 zł

Profesor Stefan Zabłocki to postać bardzo ważna dla polskiej powojennej
neolatynistyki. Istotną częścią Jego działalności było zaangażowanie w zagraniczne życie naukowe. Głównym założeniem Profesora było przedstawienie piśmiennictwa nowołacińskiego jako literaturę przekraczającą granice narodowe, jednoczącą Europę, pozwalającą poznać wspólne korzenie
kulturowe. Prace Profesora Zabłockiego, głównie te wydane w latach 60.
i 70., do dziś są obecne w dydaktyce uniwersyteckiej. Na prezentowany
tom składają się wydane już wcześniej studia Profesora oraz te jeszcze niepublikowane, napisane przez Niego jako szkice referatów lub wykładów,
a opracowane współcześnie przez redaktorów książki.
212 s., 168 x 240 mm, 390 g, oprawa broszurowa foliowana,
nota bibliogr., argumentum, summ., ISBN/ISSN 978-83-226-1691-8

„Scripta Classica”. Vol. 5
Red. Tadeusz Aleksandrowicz

•

Cena 10,00 zł

Prezentowany tom zawiera teksty z zakresu szeroko rozumianych studiów
klasycznych. T. Aleksandrowicz przedstawia okoliczności powstania Katedry Filologii Klasycznej oraz główne kierunki studiów i przedsięwzięć naukowych. W artykule A. Szczepaniak ukazano metryczną strukturę jednej
z ód Bacchylidesa. A. Ciempiel przedstawia prawdziwą twarz Aspazji z Miletu i jej wpływ na Peryklesa. A. Malina zwraca uwagę na to, czym Septuaginta różni się od hebrajskiego oryginału Starego Testamentu. K. Stępień
skupia się na religijnych koncepcjach nazwy „człowiek” w językach greckim
i łacińskim. O pojęciu lepos i rozmaitych jego odczytaniach (humor, wdzięk)
w pismach łacińskich pisze J. Korpanty. M. Zagórski opisuje teatralne i muzyczne elementy w dziele Cycerona Somnium Scipionis, a o łacińskich, a nie
greckich, źródłach określenia „Mleczna Droga” wypowiada się M. Herman.
T. Sapota podkreśla wpływ retoryki na poezję Juvenala. Tom zamyka tekst
A. Kucz, opisujący obraz istoty ludzkiej w ujęciu Arnobiusa.
88 s., 168 x 240 mm, 220 g, oprawa broszurowa foliowana,
abstrakty, ISBN/ISSN 1732-3509
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Danuta Krzyżyk

Dydaktyka

Synonimia pojęć prawdziwościowych –
teoria i nauczanie

•

Celem Autorki było – jak zapowiada we wstępie – uporządkowanie
i opis leksykalnych środków wyrażania różnych rodzajów i stopni przypuszczenia (pojęć prawdziwościowych) z uwzględnieniem zachodzącej
między nimi relacji synonimii; zdiagnozowanie świadomości i sprawności uczniów szkół średnich w zakresie pojęć prawdziwościowych
i ich synonimów; wskazanie, na ile zasadne jest mówienie o pojęciach
prawdziwościowych w praktyce szkolnej, na jakich etapach nauczania, w powiązaniu z jakimi kręgami tematycznymi. Książka składa się
z dwóch części. Pierwsza – o charakterze teoretycznym, zawiera rozważania na temat prawdy, ale także jest dialogiem Autorki z różnym
ujęciem przez językoznawców zagadnienia prawdziwości. Część druga ma charakter praktyczny. Wskazane zostały bowiem miejsce i rola
pojęć prawdziwościowych w kształceniu sprawności leksykalnej dzieci
i młodzieży w edukacji polonistycznej w ogóle. Zaproponowane modele lekcji i zestawy ćwiczeń dla poszczególnych szkół zostały powiązane
z różnymi działami szkolnej edukacji polonistycznej (z literaturą, nauką o języku, ćwiczeniami w mówieniu i pisaniu), a także z elementami wychowania dla wartości.
160 s., 147 x 205 mm, 270 g, oprawa broszurowa matowa, bibliogr., indeks,
aneks, tab., summ., rés., ISBN/ISSN 978-83-226-1658-1
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Cena 15,00 zł

Językoznawstwo polskie

Agnieszka Jawór

„Homo scribens” i „homo legens”
w polskim słownictwie i frazeologii

•

Cena 18,00 zł

Zobacz książkę na
www.sbc.org.pl

Prezentowana praca poświęcona jest roli, jaką odegrało wynalezienie pisma
w procesie kształtowania się i ewoluowania jednostek leksykalnych na gruncie języka polskiego. Zagadnienie jest rozpatrywane głównie z perspektywy
lingwistycznej, praca została pomyślana jako rozprawa z zakresu semantyki
historycznej. Podstawowym celem monografii jest opis konstytutywnych dla
kultury piśmiennej jednostek leksykalnych w całej historii języka polskiego.
W swojej książce Autorka uwzględniła opis diachroniczny i synchroniczny.
Spojrzenie historyczne pozwala wskazać genezę i rozwój jednostek języka
związanych pismem, daje również możliwość wychwycenia ich podstawowych kierunków i tendencji rozwojowych. Natomiast obserwacja statyczna
pozwala zorientować się co do stanu przedstawianych jednostek.
152 s., 168 x 240 mm, 330 g, oprawa broszurowa foliowana, bibliogr.
summ., rez. ISBN/ISSN 978-83-226-1745-8, nakład wyczerpany

Tomasz Nowak

Przyimki lokatywno-inkluzyjne
we współczesnym języku polskim
„w głębi”, „w obrębie”, „w środku”, „we wnętrzu”

•

Cena 17,00 zł

Przedmiotem zainteresowania w prezentowanej monografii jest gramatyczny i semantyczny opis wypowiedzeń, które zawierają w swojej strukturze przyimki graficznie złożone: w głębi, w obrębie, w środku i we wnętrzu,
otwierające pozycję syntaktyczną dla genetiwu. Punktem wyjścia do analizy
są różne koncepcje składni i semantyki, wypracowane przez synchroniczne
językoznawstwo strukturalne. Celem rozprawy jest zarówno charakterystyka wyodrębnionych jednostek, jak i prezentacja (ocena porównawcza) poszczególnych metod badawczych. Materiał językowy, na podstawie którego
przeprowadzone były badania, pochodzi z komputerowych korpusów tekstowych, a także ze współczesnych słowników języka polskiego.
152 s., 168 x 240 mm, 350 g, oprawa broszurowa foliowana, bibliogr., tab., schem.,
summ., Zsfg., ISBN/ISSN 978-83-226-1767-0
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Ukryte dziedzictwo. Ślady dawnej leksyki
w słownictwie współczesnej polszczyzny

•

Prezentowana rozprawa jest studium leksykalno-słowotwórczym łączącym zagadnienia współczesne z historycznymi. Autorka stara się
dotrzeć do dawnych wyrazów przechowywanych w dzisiejszych jednostkach leksykalnych. Najczęstszym przeobrażeniem, pozwalającym
zachować stabilność polskiego słownictwa, jest „leksykalizacja” i zjawiska jej pokrewne: „gramatykalizacja” i „leksykalna zmiana semantyczna”. Ważną częścią pracy jest rozdział poświęcony kompetencji
i świadomości językowej współczesnych użytkowników polszczyzny
w odniesieniu do polszczyzny dawnej. Szczególne miejsce zajmuje także potoczne rozumienie zjawisk językowych, ich reinterpretacja, a także etymologia ludowa. Istotnym elementem rozprawy jest również indeks omówionych jednostek leksykalnych.

Cena 16,00 zł

176 s., 147 x 205 mm, 370 g, oprawa twarda foliowana, bibliogr., indeks,
summ., rez., ISBN/ISSN 978-83-226-1724-3

Mirosława Siuciak

Kształtowanie się kategorii gramatycznej
liczebnika w języku polskim

•

Książka ta jest pierwszym od kilkudziesięciu lat monograficznym ujęciem
problemu kształtowania się liczebnika jako odrębnej kategorii gramatycznej w języku polskim. Opierając się na bogatym materiale źródłowym,
uwzględniającym kilkaset druków z XVI–XX w., Autorka wyjaśnia i odtwarza skomplikowany, wieloaspektowy proces zmierzający do gramatykalizacji leksemów numerycznych. Uwzględnia przy tym szerokie tło ogólnosłowiańskie oraz przemiany systemowe, które ten proces spowodowały
i stymulowały kierunki przeobrażeń zarówno w języku polskim, jak i w innych językach słowiańskich. Rozprawa stanowi nowatorskie połączenie
dwóch perspektyw badawczych: współczesnego językoznawstwa opisowego oraz analizy diachronicznej. Autorka wychodzi z założenia, że tylko
rzetelna rekonstrukcja przebiegu całego procesu gramatykalizacji pozwoli
zrozumieć i prawidłowo zinterpretować wszystkie niuanse prowadzonych
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Cena 27,00 zł

Językoznawstwo polskie

Magdalena Pastuchowa

Językoznawstwo polskie

do chwili obecnej sporów na temat opisu liczebnika jako części mowy.
Wyjaśnia także przyczyny zamieszania terminologicznego wokół tej kategorii. Osią kompozycyjną książki jest podział na procesy redukcyjne,
dotyczące przede wszystkim liczebników zbiorowych, w odniesieniu do
których nastąpił zanik kategorii liczby i rodzaju, oraz procesy unifikacyjne,
prowadzące do ukształtowania w miarę spójnej kategorii morfologicznej
z kilkunastu odrębnych pierwotnie klas wyrazowych połączonych jedynie
funkcją wyrażania liczebności określanych rzeczowników oraz odniesieniem do systemu liczb naturalnych. Szczegółowo przedstawione zostały
w rozprawie procesy zmierzające do ujednolicenia odmiany i zachowań
składniowych wszystkich leksemów kwantyfikujących, tworzących klasę
liczebników głównych. Autorka stara się wyjaśnić, dlaczego całkowita unifikacja nie nastąpiła oraz jakie są przyczyny tego, że liczebnik jest obecnie
najbardziej skomplikowaną kategorią na tle pozostałych części mowy.
236 s., 168 x 240 mm, 450 g, oprawa broszurowa foliowana, bibliogr., tab.
summ., rez. ISBN/ISSN 978-83-226-1725-0

Jolanta Tambor

Mowa Górnoślązaków oraz ich świadomość
językowa i etniczna. Wyd. 2

•

Cena 45,00 zł

W pierwszej części pracy przedstawiono historyczne, społeczne i kulturowe uwarunkowania poczucia śląskiej tożsamości. Opisem uwarunkowań
historycznych objęto okres industrializacji Górnego Śląska. Autorka szczegółowo opisuje zmiany granic Śląska i jego przynależności państwowej,
wyraźnie wiążąc te fakty ze zjawiskiem pograniczności, które ma zdecydowany wpływ na identyfikację mieszkańców Górnego Śląska i ich konwersję narodową. Część druga zawiera opis trzech odmian języka występujących w miastach przemysłowego Górnego Śląska: gwary śląskiej, języka
miejskiego, powstałego na bazie gwary górnośląskiej, oraz interdialektu,
zawierającego elementy tejże gwary. Autorka opisuje wszystkie poziomy
języka, najwięcej uwagi poświęcając słownictwu, w tym germanizmom,
uważanym za najbardziej charakterystyczne dla omawianego regionu.
W rozdziale trzecim dokonano interpretacji zjawiska śląskości w kategoriach stereotypu i prototypu oraz podsumowania rozważań o elementach
typowych zarówno dla śląskiej identyfikacji, jak i dla mowy, będącej jednym z jej składników.
316 s., 168 x 240 mm, 720 g, oprawa broszurowa matowa, bibliogr., indeks, wklejka,
fot., płyta CD, summ., Zsfg., ISBN/ISSN 978-83-226-1523-2
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Red. Krystyna Kleszczowa, Artur Rejter

•

2. tom Bogactwa polszczyzny, będący kontynuacją tomu, który ukazał się
nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego w 2006 r., wpisuje się
w nurt refleksji nad dziejami naszej ojczystej mowy. Praca zawiera artykuły wygłoszone w formie referatów podczas drugiej konferencji naukowej
pod tym samym co tom tytułem. Artykuły dotyczą historii języka, która najczęściej postrzegana jest jako obszar wyjaśniający zjawiska języka
współczesnego, ale czasem współczesność pozwala zrozumieć problemy
językowe przeszłości. Lingwiści poddali obserwacji zmiany semantyczne, stabilność leksyki, dekodowanie znaczeń archaizmów, tabu językowe,
wpływ czynników kulturowych na leksykę, funkcje składniowe wyrazów.
W tekstach dotyczących genologii lingwistycznej dokonano opisu wzorca
tekstowego i tradycji kulturowo-komunikacyjnych wybranych aktów i gatunków mowy (np. porady medycznej, autobiografii).

Cena 15,00 zł

168 s., 147 x 205 mm, 270 g, oprawa broszurowa foliowana, bibliogr., tab.,
abstract, rez., ISBN/ISSN 978-83-226-1723-6

Polska polityka językowa w Unii Europejskiej
Red. Jacek Warchala, Danuta Krzyżyk

•

Tom jest wiernym zapisem obrad konferencji naukowej w ramach VI Forum
Kultury Słowa: Polska polityka językowa wobec członkostwa Polski w Unii
Europejskiej, zorganizowanej w dniach 20–22 października 2005 roku w Katowicach pod patronatem Rady Języka Polskiego i Uniwersytetu Śląskiego.
Książka zawiera 11 referatów oraz zapis dyskusji, jaka wokół nich się toczyła,
a także dyskusji panelowej, wprowadzonej dwoma wystąpieniami O świadomości językowej współczesnych Polaków. Poruszone zostały m.in. następujące
problemy: Czy polszczyzna zdoła wykorzystać swoją szansę i czy uniknie zagrożeń? Jaka będzie rola języka narodowego na forum europejskim w dobie
globalizacji? Czy jest miejsce dla dialektów i języków mniejszości narodowych w dobie wyraźnych tendencji unifikacyjnych? W jakim stopniu taka
instytucja, jak Rada Języka Polskiego może decydować o polityce językowej
zarówno w aspekcie wewnętrznym, jak i zewnętrznym, poprzez promowanie i ochronę języka polskiego na forum Europy?
344 s., 147 x 205 mm, 600 g, oprawa twarda matowa, wklejka, fot.
ISBN/ISSN 978-83-226-1753-3
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Cena 40,00 zł

Językoznawstwo polskie

Bogactwo polszczyzny w świetle jej historii. T. 2

Językoznawstwo obce

Artur Kijak

Polish and English Consonantal Clusters
A Contrastive Analysis
within the Strict CV Framework

•

Cena 20,00 zł

Autor stara się wyjaśnić przyczynę zróżnicowania nagłosowych grup
spółgłoskowych w języku angielskim i polskim z odniesieniami do
języka czeskiego, niemieckiego i galoromańskiego w modelu minimalnego szablonu sylaby. Analizuje on procesy fonologiczne, które swoim
zasięgiem obejmują sonanty. W języku polskim są to: zbitki spółgłoskowe, w których pojawiają się tzw. uwięzione sonanty, a także zjawisko rozbicia wargowych spółgłosek miękkich na dwa segmenty i ich
dalszy rozwój w dialekcie kurpiowskim. W języku angielskim poddano
analizie spółgłoski zgłoskotwórcze i zjawisko synkopy samogłoskowej.
168 s., 168 x 240 mm, 330 g, oprawa broszurowa foliowana, bibliogr.,
indeks, streszcz., Zsfg., ISBN/ISSN 978-83-226-1641-3
Uwaga! Książka w języku angielskim.

Grzegorz Markowski

Perception du lexique spécialisé
Études d’efficacité de différents textes

•

Cena 18,00 zł

Zobacz książkę na
www.sbc.org.pl

Tematem publikacji jest skuteczność wykorzystania różnych tekstów
w procesie nauczania francuskiego języka specjalistycznego oraz próba
ewaluacji wpływu pracy z tekstami na stopień percepcji słownictwa specjalistycznego osób biorących udział w przeprowadzonym przez Autora
eksperymencie dydaktycznym. W kolejnych rozdziałach omówiono: czynniki wpływające na percepcję terminologii specjalistycznej; organizację badań; korpus badań, który obejmował teksty autentyczne (dokumenty firm
francuskich działających na terenie Polski) i wybrane fragmenty z podręczników (Le Nouveau French for Business, Faire des Affaires en Français); a w rozdziałach podsumowujących przedstawiono analizę rezultatów.
W aneksie zamieszczono wykorzystywane w badaniach teksty.
184 s., 168 x 240 mm, 360 g, oprawa broszurowa foliowana, bibliogr., aneks, ilustr., tab.,
wykr., streszcz., summ., ISBN/ISSN 978-83-226-1737-3
Uwaga! Książka w języku francuskim.
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Désambiguïsation des expressions lexicales
des opérateurs de l’espace dans le cadre d’une
approche orientée objets...

•

Tematem pracy jest dezambiguizacja dwóch czasowników francuskich
„monter” („wchodzić”) i „sortir” („wychodzić”), które określane są mianem
czasowników przestrzennych. Analizę czasowników Autorka rozpoczyna
od wyznaczenia schematów syntaktyczno-semantycznych, przy których
wylicza konteksty i zdania odpowiadające wymogom typowym dla klas
obiektowych danego schematu. Następnie przechodzi do komentarza
problemów, a także porównuje definicje słownikowe, kładąc nacisk na ich
konstrukcje oraz opis charakterystycznych cech obiektów znajdujących się
wokół badanego czasownika. Następny krok dotyczy szczegółowej analizy
klas obiektowych zawartych w schematach wraz z wyliczeniem elementów,
które do nich należą. Wymienione zostają również polskie odpowiedniki
użyte w tłumaczeniu każdego schematu ze wskazaniem zasięgu znaczenia
w typowych kontekstach w języku polskim.

Cena 19,00 zł

Zobacz książkę na
www.sbc.org.pl

172 s., 168 x 240 mm, 380 g, oprawa broszurowa foliowana, bibliogr., tab. streszcz., summ.
ISBN/ISSN 978-83-226-1746-5, Uwaga! Książka w języku francuskim.

„Neophilologica”. Vol. 20:
Études sémantico-syntaxiques des langues romanes
Red. Wiesław Banyś

•

Tom zawiera 16 artykułów w języku francuskim, hiszpańskim i włoskim,
napisanych przez językoznawców z polskich oraz zagranicznych ośrodków
akademickich. Autorzy omawiają m.in. takie zagadnienia, jak: uwarunkowania przekładu na język polski francuskiej konstrukcji devoir + Vinf,
analiza włoskiego rzeczownika strada oparta na założeniach kognitywistycznych, porównanie polskich i hiszpańskich wyrażeń zawierających
nazwę zwierzęcia, specyfika kategorii gramatycznych występujących
w humoreskach, wpływ czasu gramatycznego na semantyczną wartość
czasownika, składniowa i semantyczna analiza kauzatywności, obecność
czynnika kulturowego w różnych sektorach języka.
240 s., 168 x 240 mm, 490 g, oprawa broszurowa foliowana, bibliogr.,
abstracts, key words, schem., wykr., tab., ISBN/ISSN 0208-5550
Uwaga! Książka w języku francuskim.
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Cena 24,00 zł

Językoznawstwo obce

Aleksandra Żłobińska-Nowak

Językoznawstwo słowiańskie

Władysław Kryzia

Słoweński. Słoweńcy. Słowenia.
Zarys historii języka i kształtowania się
świadomości narodowej

•

Cena 16,00 zł

Książka powstała z potrzeby przekazania w sposób zwięzły i przystępny
wiedzy na temat historii języka słoweńskiego i rozwoju świadomości narodowej Słoweńców studentom filologii słoweńskiej, studiującym już na
kilku uniwersytetach w Polsce, oraz slawistom polskim, którym publikacja ta może się okazać przydatna w prowadzonych przez nich badaniach.
Potrzeba taka podyktowana jest też rozwijającymi się kontaktami między
Polską a przodującą wśród nowych państw unijnych Słowenią.
144 s., 168 x 240 mm, 300 g, oprawa broszurowa błyszcząca, bibliogr., indeks,
povzetek, summ., ISBN/ISSN 978-83-226-1716-8

Ewa Straś

Kategoria intensywności
we frazeologii języka polskiego i rosyjskiego

•

Cena 27,00 zł

W pracy zaprezentowane zostały rezultaty badań nad frazeologizmami języka polskiego i rosyjskiego wyrażającymi intensywność cechy. Autorka
podjęła próbę określenia poziomu intensywności cechy w jednostkach frazeologicznych. Opracowanie zawiera przede wszystkim opis kategorii intensywności jako kategorii semantycznej. Wymienione zostały cechy wspólne
i różnice w jej wyrażaniu oraz scharakteryzowane środki oddające znaczenie.
Na tle przeprowadzonej analizy określono utrwalony w języku sposób postrzegania świata poprzez cechy wchodzące w układ skali, wyrażane przez
pary przymiotników/przysłówków parametrycznych. Wskazano podobieństwa i różnice w kategoryzacji rzeczywistości oraz zwrócono uwagę na
rolę czynników pozajęzykowych, powodujących intensyfikacje językowego wyrażania świata. Książka składa się z dwóch części: Intensywność jako
przedmiot badań lingwistycznych oraz Płaszczyzny semantycznej eksplikacji
intensywności. W rozbudowanej części drugiej zaprezentowane zostało przeciwstawienie „fizyczności” – „ocenianiu” (modalności).
244 s., 168 x 240 mm, 450 g, oprawa broszurowa foliowana, bibliogr.,
tab., summ., rez., ISBN/ISSN 978-83-226-1715-1
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Red. Piotr Czerwiński, Jadwiga Stawnicka

•

Tom poświęcony jest zagadnieniom funkcjonowania języka w tekście. Artykuły w nim zamieszczone mają nie tylko charakter teoretyczny i opisowy,
ale poruszają problemy studiów konfrontatywnych, strategii przekładowych (problemy ekwiwalencji terminologicznej i strategie ich przekładu
w sferze ekonomicznej), uwzględniają aspekty kulturowe, pragmatyczne
i kognitywne. Artykuły zostały przedstawione w pięciu częściach: Dychotomia przestrzeni językowej i czasu; Nadawca i adresat w języku; Tekst tradycji i mentalne paradygmaty kulturowe; Język i socjum: stereotyp i wybór;
Gry mentalne w języku. Autorzy poruszają m.in. problemy spójności tekstu,
leksykalnych odpowiedników międzyjęzykowych, ekwiwalencji terminologicznej oraz strategii ich przekładu w sferze ekonomicznej (problemy
przekładu niemiecko-angielskiego).

Cena 23,00 zł

212 s., 170 x 240 mm, 410 g, oprawa broszurowa foliowana,
streszcz., summ., rez., ISBN/ISSN 978-83-226-1598-0
UWAGA! Artykuły w języku polskim i rosyjskim.

Maja Szymoniuk, Anna Zych

Skrypt z fonetyki teoretycznej i fonologii
języka rosyjskiego (z ćwiczeniami)

•

Skrypt umożliwia początkującym studentom już na pierwszym etapie
studiów szczegółowe zapoznanie się z systemem dźwiękowym języka
rosyjskiego. Prezentowany materiał obejmuje najważniejsze zagadnienia z zakresu fonetyki teoretycznej języka rosyjskiego i fonologii; do
skryptu wprowadzono także elementy grafiki i zasady ortografii rosyjskiej.
116 s., 147 x 205 mm, 190 g, oprawa broszurowa foliowana, bibliogr.,
polsko-rosyjski słowniczek terminologiczny, tab., ISBN/ISSN 978-83-226-1733-5
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Cena 10,00 zł

Językoznawstwo słowiańskie

Słowo i tekst. T. 1: Funkcjonowanie języka

Językoznawstwo słowiańskie

Русский язык в польской аудитории. Т. 2.
Red. Anna Zych

•

Cena 18,00 zł

Zbiór jest drugim tomem artykułów poświęconych zagadnieniom nauczania języka rosyjskiego i przedmiotów filologicznych w polskiej szkole wyższej. Znalazły się w nim teksty dotyczące badań nad interferencją,
artykuły z zakresu translatoryki, językoznawstwa konfrontatywnego,
a także o charakterze praktycznym, zawierające propozycje pracy z różnymi typami tekstów, sugestie dotyczące sposobów realizacji materiału
gramatycznego oraz określonych tematów przewidzianych w programie
nauczania. Opracowanie może okazać się pomocne w prowadzeniu zajęć
z praktycznej nauki języka rosyjskiego, gramatyki opisowej języka rosyjskiego, teorii i praktyki przekładu, językoznawstwa kognitywnego oraz
w przygotowaniu materiałów do nauki języka.
160 s., 168 x 240 mm, 320 g, oprawa broszurowa foliowana,
streszcz., summ., ISBN/ISSN 978-83-226-1709-0
UWAGA! Artykuły w języku polskim i rosyjskim.
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„Miło mi panią poznać”
Język polski w sytuacjach komunikacyjnych. Wyd. 5.

•

Podręcznik adresowany jest do cudzoziemców pragnących poznać podstawy języka polskiego. Autorki wykorzystują metodę komunikacyjną,
organizując poszczególne jednostki lekcyjne wokół konkretnej sytuacji
komunikacyjnej. Uczący się poznaje podstawowe słownictwo i zwroty używane np. podczas wizyty u lekarza, zakupów w sklepie, kiosku itp.
Sytuacjom komunikacyjnym podporządkowana jest gramatyka oraz ćwiczenia utrwalające. Książka przeznaczona jest do nauki z nauczycielem
i samodzielnej pracy, ponieważ zawiera tłumaczenia dialogów w siedmiu
wersjach językowych: angielskiej, francuskiej, hiszpańskiej, niemieckiej,
rosyjskiej, włoskiej i duńskiej oraz klucz do ćwiczeń. Podręcznik został
wzbogacony licznymi ilustracjami, reprodukcjami, zdjęciami oraz innymi
materiałami przybliżającymi elementy kultury polskiej i realia życia codziennego w Polsce.

Cena 55,00 zł

324 s., 190 x 220 mm, 790 g, oprawa broszurowa foliowana, fot., ilustr., rys.,
tab. gramatyczne, klucz do ćwiczeń, płyta CD, tłum. dialogów na język: ang.,
niem., franc., ros., hiszp., wł., duń., ISBN/ISSN 978-83-226-1683-3,

Czytaj po polsku. T. 2: Henryk Sienkiewicz:
Latarnik, Janko Muzykant. Wyd. 2.
Red. Romuald Cudak, Jolanta Tambor,
Wioletta Hajduk-Gawron

•

Niniejsza książeczka to materiał pomocniczy do nauki języka polskiego jako
obcego, przeznaczona dla osób początkujących (każde opracowanie składa
się z 300 słów). Zawiera streszczenia nowel oraz zestawy ćwiczeń, których
celem jest doskonalenie już zdobytej przez obcokrajowców szeroko pojętej
wiedzy językowej oraz ogólnokulturowej. W tomie pomieszczono słownik zawierający wszystkie wyrazy użyte w tekstach opowiedzianych nowel
(w formach gramatycznych, w jakich zostały użyte w tekście, i wzbogacone
o gramatyczne informacje, np. formy podstawowe, tj. słownikowe, czy rekcje,
a więc wiadomości przydatne dla osób uczących się języka polskiego).
104 s., 120 x 165 mm, 150 g, oprawa broszurowa foliowana, ćwiczenia,
słowniczek, klucz do ćwiczeń, ISBN/ISSN 978-83-226-1391-7
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Cena 8,00 zł

Kultura i j. polski dla cudzoziemców

Barbara Serafin, Aleksandra Achtelik

Bibliotekoznawstwo

Zarządzanie informacją w nauce
Red. Diana Pietruch-Reizes

•

Cena 48,00 zł

Książka zawiera wyniki prac badawczych i doświadczeń związanych
z problematyką funkcjonowania informacji w nauce, w szczególności
w odniesieniu do procesów informacyjnych zachodzących w systemie
nauki: gromadzenia i opracowywania informacji, wyszukiwania i selekcjonowania informacji, użytkowników informacji naukowej i ich
potrzeb, a także bibliometrii, informetrii, naukometrii i webometrii.
Opracowanie składa się z sześciu części: Informacja w nauce; Analiza
zasobów informacji i systemy ich porządkowania; Heurystyka informacyjna; Problemy oceny jakości informacji; Organizacja i zarządzanie
informacją w bibliotece; Tworzenie i wykorzystanie narzędzi informacyjnych.
424 s., 168 x 240 mm, 830 g, oprawa broszurowa foliowana, rys., ilustr.,
schem., tab., wykr., summ., rés., ISBN/ISSN 978-83-226-1755-7

Literatura dla dzieci i młodzieży
(po roku 1980)
Red. Krystyna Heska-Kwaśniewicz

•

Cena 45,00 zł

Skrypt poświęcony został polskiej literaturze dla małego i młodego
odbiorcy z uwzględnieniem najnowszych zjawisk literackich, zarówno w zakresie treści, jak i formy. Refleksją objęto pisarzy, a także teksty,
które pojawiły się w tym okresie. Dlatego skrypt powinien wypełnić
ważną lukę badawczą w zakresie omawianego piśmiennictwa. Publikacja adresowana jest do polonistów, pedagogów, bibliotekoznawców,
badaczy kultury, a także zarówno do studentów i nauczycieli, jak i rodziców poszukujących ciekawych lektur dla swoich dzieci.
384 s., 168 x 240 mm, 690 g, oprawa broszurowa foliowana,
bibliogr., indeks, ISBN/ISSN 978-83-226-1714-4
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Bibliotekoznawstwo

Studia bibliologiczne. T. 17:
Centrum i pogranicze w polskiej kulturze
wydawniczej i czytelniczej
Red. Elżbieta Gondek, Irena Socha

•

Kolejny tom „Studiów bibliologicznych” stanowi zbiór 14 artykułów napisanych przez autorów z wielu polskich ośrodków naukowych. W pierwszej części autorzy pięciu artykułów odpowiadają na pytania: jak zmieniała się pod wpływem wydarzeń politycznych geografia centrów kultury
od starożytności po współczesność (Antoni Krawczyk); czy społeczny
podział na ludzi piśmiennych i niepiśmiennych ma wpływ na kulturę
czytelniczą w epoce dokumentów elektronicznych (Jadwiga Kołodziejska); czy awangardowa forma pozwala zaliczyć niektóre dzieła sztuki do
książek (Małgorzata Komza); czy pojęcia „prowincji” oraz „małej ojczyzny” świadczą o prowincjonalnym charakterze kultury, a także czy tzw.
szara literatura, czyli dokumenty życia społecznego, mogą świadczyć
o bujnym życiu kulturalnym na prowincji? W drugiej części sześć tekstów poświęcono książce drukowanej na ziemiach wschodnich dawnej
Rzeczypospolitej. Autorzy piszą: o wpływie książek na kulturę polską oraz
ruską na ziemiach litewsko-ruskich od XVI do XVIII w. (Maria Barbara
Topolska), o bibliotekach i książkach odnotowanych w aktach litewskich
synodów różnowierczych w XVII w. (Mariola Jarczyk), o inwentarzach
bibliotek z lat 1857–1859 w guberni mińskiej (Maria Pidłypczak-Majerowicz), o dawnych księgozbiorach Polaków na Bracławszczyźnie
(Edward Różycki). Trzy artykuły poświęcono współczesnym dziejom
prasy oraz książki polskiej za granicą.
208 s., 168 x 240 mm, 400 g oprawa broszurowa foliowana, tab.,
indeks, rez., summ., ISBN/ISSN 978-83-226-1685-7
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Cena 24,00 zł

Kultura, sztuka, muzyka

Aleksandra Kunce

Antropologia punktów
Rozważania przy tekstach
Ryszarda Kapuścińskiego

•

Cena 30,00 zł

Antropologia punktów stanowi w książce perspektywę badawczą. Za
pomocą pojęcia punktu rozczytuje się kulturowe przestrzenie. To, jak
wypełniany jest punkt w przestrzeni matematyki, fizyki czy humanistyki, pozwala wydobyć kontury pojęcia i stylu myśli. Ale dopiero złączenie teorii z opisem Kapuścińskiego umożliwia egzemplifikację doświadczenia człowieka w kulturze. Wydobycie antropologii punktów
przebiega w kilku obszarach. Pierwszy to przestrzenie myślenia wokół
punktu. Drugi to mapa punktów – eksploracja doświadczeń kulturowych
człowieka. Tu eseistyczne rozważania posiłkują się punktowym przykładem wydobytym przez Kapuścińskiego w trakcie jego podróży, a zarysowanych słowem i obrazem. Orientacja wytyczona przez punkt prowadzi
do interpretacji następujących wątków tematycznych umiejscowionych
w zapisach Kapuścińskiego: intymność, poddanie się obcości, dystans,
ciało kulturowe, cisza, miejsce, blisko rytmu, podejrzana całość, urok
mikrologii i apokalypsis, stanowiących kolejne rozdziały tej części.
320 s., 150 x 210 mm, 560 g, oprawa twarda matowa, bibliogr., nota bibliogr.,
indeks, wklejka, fot., summ., Zsfg., ISBN/ISSN 978-83-226-1789-2
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Moc „narrativum”. Idee biologii
we współczesnym dyskursie humanistycznym

•

Informacja i jej badanie przywiodło nauki biologiczne do neoewolucjonistycznych teorii i rozstrzygnięć określanych mianem „trzeciej kultury”.
Autorka stawia tezę i dowodzi, że w przyrodoznawstwie, za sprawą teorii
samolubnego genu i jej ekstrapolacji na gruncie memetyki, powstała nowa
teoria kultury oparta na koncepcji memu i ewolucji informacji pozagenetycznej. Zarysowuje też własny program badawczy memetyki, konfrontuje
ją z innymi teoriami „trzeciej kultury”, zwłaszcza z teorią chaosu. Te dociekania prowadzą Autorkę do hipotezy narrativum, czyli atraktora uniwersalnej przestrzeni fazowej ideosfery, basenu przyciągania mowy, myśli
i idei. W ten sposób memetyka ujawnia swoje możliwości poznawcze jako
interdyscyplinarna teoria i nowa metodologia nauk ahumanistycznych.

Cena 28,00 zł

288 s., 147 x 205 mm, 420 g, oprawa broszurowa foliowana, bibliogr.,
indeks, summ., Zsfg., ISBN/ISSN 978-83-226-1689-5

Stefan Zabierowski

W kręgu Conrada

•

Praca Stefana Zabierowskiego to synteza życia i twórczości Josepha Conrada. Na monografię składa się dziesięć tekstów. Pierwsza część książki
ma charakter wyraźnie biograficzny. Wprowadzeniem do tej problematyki
jest pogłębiona analiza wywiadu, którego autor Lorda Jima udzielił w 1914 r.
przedstawicielowi polskiej prasy – Marianowi Dąbrowskiemu. Kolejny tekst
to próba określenia roli, jaką w życiu Conrada odegrał parokrotny pobyt
w Krakowie; poruszona została również kwestia szlacheckiego pochodzenia Conrada-Korzeniowskiego w kształtowaniu jego postaw i poglądów.
Druga część ma charakter historyczno- i socjologicznoliteracki. Obiektem
zainteresowania stały się: powieść Lord Jim, Smuga cienia i sztuki według
utworów Conrada wystawiane na scenach teatru okresu międzywojennego. Osobne rozważania poświęcone zostały recepcji wydanego w 1957 r. na
emigracji tomu Conrad żywy. Publikację zamyka prezentacja zainteresowań conradowskich Leszka Proroka.
212 s., 147 x 205 mm, 330 g, oprawa broszurowa matowa, nota bibliogr.,
indeks, summ., rés., ISBN/ISSN 978-83-226-1835-6, nakład wyczerpany
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Cena 20,00 zł

Zobacz książkę na
www.sbc.org.pl

Kultura, sztuka, muzyka

Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska

Kultura, sztuka, muzyka

Leszek Zwierzyński

Egzystencja i eschatologia
Genezyjska wyobraźnia Słowackiego

•

Cena 32,00 zł

Publikacja stanowi próbę zrozumienia późnej poezji Słowackiego z perspektywy hermeneutyki. Część pierwsza dotyczy poezji genezyjskiej będącej sposobem kształtowania rzeczywistości genezyjskiej. Analizy obrazu poetyckiego ukazują, jak tworzy on wielopłaszczyznową postać. Część
druga traktuje o osobie genezyjskiej, będącej źródłem problematyki późnej
poezji Słowackiego. Przedstawia, jak poeta stworzył postać „ja”, rekonstruującego destruowaną w fazie kryzysu romantyzmu podmiotowość. Trzecia
część mówi o eschatonie jako horyzoncie poezji genezyjskiej, dookreślającym obraz świata, sens symboli i kształt osoby. Postawiono pytanie o możliwość tragizmu w świecie genezyjskim oraz o apokaliptyczność w dziele
genezyjskim. Podstawowym wyobrażeniem apokaliptycznym jest rozrywanie granicy świata. Likwidacja opozycyjnej biegunowości Bytu za cenę
przejścia przez jego ciemną stronę. Taki jest horyzont dzieła genezyjskiego.
344 s., 147 x 205 mm, 540 g, oprawa broszurowa foliowana, indeksy,
summ., Zsfg., ISBN/ISSN 978-83-226-1804-2

Muzyka religijna –
między epokami i kulturami. T. 1.
Red. Krystyna Turek, Bogumiła Mika

•

Cena 35,00 zł

Książka prezentuje współczesne rozważania o muzyce religijnej, ze szczególnym uwzględnieniem polskiej. Redaktorzy wyodrębnili trzy kręgi tematyczne. Pierwsza część zawiera prace z dziedziny etnologii i folklorystyki (m.in. problem śpiewactwa wędrownego, repertuar religijny związany
z okresem Wielkiej Nocy). Drugi krąg dotyczy muzyki religijnej w perspektywie historycznej. Autorzy artykułów prezentują sylwetki często
nieznanych twórców (m.in. ks. Józefa Łasia), analizują polski (i nie tylko)
repertuar religijny, pytają o obecność sacrum w muzyce. Trzecia część to
rozprawy omawiające repertuar religijny obecny w tradycji Kościoła Polskokatolickiego.
232 s., 170 x 240 mm, 430 g, oprawa broszurowa foliowana, ilustr.,
tab., fot., summ., Zsfg., ISBN/ISSN 978-83-226-1697-0
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Red. Jadwiga Uchyła-Zroski

•

Prezentowana książka inicjuje wydawnictwo wielotomowe opatrzone tytułem Wartości w muzyce (planowanych jest w sumie sześć tomów, będą one
zróżnicowane tematycznie). Ideą wielotomowej publikacji jest ukazanie
muzyki jako wartości w różnych aspektach – sztuki i teoretycznych o niej
rozważań, jej wykonania i interpretacji artystycznej, percepcji, kształtowania
wrażliwości i właściwej hierarchii wartości w życiu dziecka, studenta, dorosłego oraz edukacyjnej i wychowawczej roli muzyki. Tom pierwszy ma charakter monograficzny. Zawartość tomu podzielono na trzy części: Muzyka
i jej wartości w rozważaniach teoretyczno-badawczych; Introcepcja wartości
w muzyce: kompozytor – dyrygent – zespół muzyczny; Aksjologia sytuacji
edukacyjnych: student – nauczyciel – uczeń. Autorami tekstów są naukowcy
z uczelni polskich i zagranicznych, a także praktycy (wykorzystujący m.in.
muzykę w celach terapeutycznych).

Cena 25,00 zł

200 s., 168 x 240 mm, 450 g, oprawa broszurowa matowa, wklejki,
ilustr., rys., summ., rés., ISBN/ISSN 978-83-226-1756-4

Wstyd w kulturze.
Kolokwia polsko-białoruskie. T. 2
Red. Ewa Kosowska, Galina Kurylenka, Anna Gomóła

•

W tomie zawarte zostały refleksje nad wstydem, prowadzone z perspektywy dwóch opcji kulturowych: polskiej i białoruskiej. Badacze polscy rzadko
podejmują problematykę wstydu we współczesnej kulturze polskiej – ich
zainteresowania dotyczą raczej rozmaitych aspektów wstydu w różnych
kulturach historycznych i współczesnych, refleksji teoretyczno-kulturowej
i filozofii wstydu. Białorusini z kolei koncentrują się na opisie i analizie przejawów wstydu w obszarze własnej kultury, głównie XX-wiecznej. Opracowanie kontynuuje polsko-białoruski dialog (współpraca między Uniwersytetem
Śląskim i Uniwersytetem Pedagogicznym im. Maksyma Tanka w Mińsku),
którego efektem była wydana 10 lat temu publikacja: Wstyd w kulturze. Zarys problematyki, będąca pierwszą w Polsce próbą monograficznego opracowania problematyki wstydu.
216 s., 168 x 240 mm, 420 g, oprawa broszurowa foliowana,
summ., Zsfg., ISBN/ISSN 978-83-226-1720-5
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Cena 25,00 zł

Kultura, sztuka, muzyka

Wartości w muzyce
Studium monograficzne. T. 1

Radio, telewizja, film

Piotr Ślęzak
Prawo autorskie
Podręcznik dla studentów
szkół filmowych i artystycznych
Stan prawny na dzień 1 października 2007 r.

•

Cena 30,00 zł

Prezentowany skrypt stanowi kompendium wiedzy z dziedziny prawa
autorskiego, omawia normy prawne znajdujące zastosowanie w związku
z twórczością. Składa się z dwóch części. W pierwszej – Ogólne prawo
autorskie – rozważane są podstawowe zagadnienia, takie jak np. pojęcie
utworu, rodzaje utworów, prawo autorskie, majątkowe prawa autorskie.
Autor porusza również istotny problem ochrony prawnej wizerunku.
Zwraca także uwagę na zachodzące w prawie autorskim zmiany, wynikające z przystąpienia Polski do Unii Europejskiej (rozdział Konwencje międzynarodowe). W części drugiej – Prawo filmowe – analizowane jest m.in.
pojęcie filmu i jego historyczne ujęcie, przedstawione są podmioty prawa autorskiego do filmu, omówione osobiste prawa autorskie twórców
filmowych i majątkowe prawa autorskie do filmu. Istotnym elementem
książki jest także dołączona Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (z dn. 4 lutego 1994 r.). Podręcznik przeznaczony jest przede
wszystkim dla studentów szkół filmowych, ale także dla innych kierunków artystycznych – nie tylko takich jak muzyczne czy plastyczne, ale
także dla kulturoznawstwa czy etnologii.
280 s., 168 x 240 mm, 520 g, oprawa broszurowa foliowana, bibliogr., indeks,
ustawa, wykaz przywołanych orzeczeń sądowych, ISBN/ISSN 978-83-226-1712-0
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Komparatystyka

Dystans i zaangażowanie
Wspólnota – literatura – doświadczenie
Antologia przekładów
Red. Zbigniew Kadłubek, Tadeusz Sławek

•

Książka jest antologią przekładów, których dokonano w ramach prac badawczych nad projektem Wizerunki wspólnoty. Literatura – etyka – społeczeństwo, pod kierunkiem prof. zw. dr. hab. Tadeusza Sławka. W zbiorze
znalazło się pięć esejów: Richarda Shustermana Wielokulturowość i sztuka życia w przekładzie Aliny Mitek-Dziemba; Fernanda Savatera Wybrać
edukację obywatelską w przekładzie Jacka Leszczyny; Richarda Terdimana
Etyka teorii w przekładzie Tadeusza Sławka; Rolanda Barthesa Sztuka stara jak świat… w przekładzie Adama Dziadka; Raymonda Polina Nietzsche
a państwo albo polityka samotnika w przekładzie Zbigniewa Kadłubka.

Cena 15,00 zł

160 s., 155 x 210 mm, 350 g, oprawa twarda matowa, noty o autorach,
indeks, summ., Zsfg., ISBN/ISSN 978-83-226-1734-2

Wizerunki wspólnoty
Studia i szkice
z literatury i antropologii porównawczej
Red. Zbigniew Kadłubek, Tadeusz Sławek

•

Zamieszczone w zbiorze teksty zostały zgrupowane w dwu częściach.
Część pierwsza, Praktyki wspólnoty i doświadczenie obcego, zawiera teksty:
Tadeusza Sławka „Zastanówmy się nad tym, jak żyjemy”. Henry David Thoreau i praktyka wspólnoty, Piotra Bogaleckiego Rozstaje: ironia/religia/repetycja. Na marginesie „Powtórzenia” Soerena Kierkegaarda, Aleksandry Kunce Poddaństwo – dystans. Trudna wiedza w doświadczaniu obcego, Anety
Chmiel Alienacja czy powrót do wartości? W części drugiej, noszącej tytuł
Od stadności do demokracji, zostały pomieszczone szkice: Adama Dziadka
Atopia – stadność i jednostkowość, Tadeusza Rachwała O spodniach, raju
i męskiej powściągliwości. Kilka uwag o wspólnocie Oneida, Zbigniewa Kadłubka Odpowiedzialna mobilizacja. Szkic o Ernsta Jüngera filozofii wspólnoty, Jacka Lyszczyny Społeczeństwo wyboru Fernanda Savatera.
224 s., 150 x 210 mm, 430 g, oprawa twarda matowa, indeks,
fot., summ., Zsfg., ISBN/ISSN 978-83-226-1790-8
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Cena 20,00 zł

Łukasz Żarnowiec

Prawo

Problematyka ważności umów podlegających
konwencji wiedeńskiej z 11 vi 1980 r.
o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów

•

Cena 19,00 zł

Publikacja dotyczy ważności umów. Wywody oparte zostały na analizie tekstu konwencji, a także na innych aktach prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem regulacji kolizyjnych: niemieckiej, szwajcarskiej, austriackiej oraz
obowiązującej w większości państw Unii Europejskiej – konwencji rzymskiej
z 19 vi 1980 r. o prawie właściwym dla zobowiązań umownych. Są one także
wynikiem przeglądu stanowisk prezentowanych w literaturze krajowej i zagranicznej: niemiecko- i anglojęzycznej oraz coraz liczniejszych judykatach wydawanych przez sądy państwowe i polubowne, orzekające w państwach-stronach
konwencji. Praca dzieli się na pięć rozdziałów. W pierwszym omówiono przesłanki ogólne zastosowania konwencji, a w kolejnych: problematykę ważności
umów w toku prac nad projektem, znaczenie pojęcia „ważność” na tle art. 4 lit.
a CISG, przesłanki ważności umów objętych regulacją prawa jednolitego oraz
kontrowersje wiążące się z kwalifikacją błędu dotyczącego właściwości towaru
lub zdolności do spełnienia świadczenia przez kontrahenta, przesłanki ważności umów będących poza zakresem konwencji.
200 s., 168 x 240 mm, 400 g, oprawa broszurowa matowa, bibliogr.,
ISBN/ISSN 978-83-226-1766-3

Instytucje prawa upadłościowego
i naprawczego. T. 2
Red. Antoni Witosz

•

Cena 24,00 zł

Tom stanowi kontynuację próby analizy istotnych zagadnień z zakresu
teorii i praktyki stosowania prawa upadłościowego i naprawczego, zawiera
bowiem zarówno opracowania o wyłącznie teoretycznoprawnym charakterze, jak i teksty pisane przez praktyków, i to nie tylko przez sędziów i syndyków bądź nadzorców sądowych, ale także przez przedstawicieli upadłego. Prezentowane Czytelnikowi artykuły należy traktować jako udział ich
autorów w toczącej się dyskusji nad zmianami w prawie upadłościowym
i naprawczym w związku z podjętymi pracami legislacyjnymi.
212 s., 168 x 240 mm, 390 g, oprawa broszurowa foliowana,
summ., rés., ISBN/ISSN 978-83-226-1736-6

~ 50 ~

Konstytucjonalizm a doktryny
polityczno-prawne
Najnowsze kierunki badań

Prawo

Red. Ryszard M. Małajny

•

Praca jest zbiorem referatów wygłoszonych na V Ogólnopolskiej Konferencji Katedr Doktryn Politycznych i Prawnych. Obejmuje m.in. takie
zagadnienia, jak: kwestia systematyki doktryn politycznych i prawnych,
wizja stosunków społecznych Nietzschego, polskie koncepcje zjednoczonej Europy, koncepcja władzy neutralnej Constanta, ewolucja zakresu
ustawy w konstytucjonalizmie nowożytnym, referendum jako element
demokracji i tworzenia prawa.
376 s., 170 x 240 mm, 800 g, oprawa twarda foliowana, bibliogr.,
wklejka, fot., ISBN/ISSN 978-83-226-1688-8

Cena 45,00 zł

„Problemy Prawa Karnego”. T. 26
Red. Kazimierz Marszał

•

Na treść niniejszego tomu składają się studia i artykuły dotyczące: funkcjonowania zakazu reformationis in peiues w związku z zaskarżeniem
orzeczenia rozstrzygającego o roszczeniach cywilnych dochodzonych
w postępowaniu karnym; uprawnień pokrzywdzonego na etapie wykonywania rozstrzygnięć w brytyjskim systemie prawa karnego; uchylenia
zakazu prasowej publikacji danych osobowych i wizerunku a procesu
karnego; obliczania terminów tymczasowego aresztowania; problemów
kontroli formalnej aktu oskarżenia wniesionego przez oskarżyciela publicznego w polskim procesie karnym; Wincentego Skrzetuskiego poglądów na prawo karne oraz prawa karnego Ukrainy w kodeksie z 1743 r.
192 s., 170 x 240 mm, oprawa miękka foliowana,
summ., Zsfg., ISSN 0208-5577
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Cena 25,00 zł

„Problemy Prawa Prywatnego
Międzynarodowego”. T. 3
Red. Maksymilian Pazdan

Prawo

•

Cena 23,00 zł

Kolejny tom „Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego” został poświęcony kolizyjnej problematyce zobowiązań umownych oraz
pozaumownych. Zawiera także publikację dotyczącą aktualnych problemów stosowania prawa prywatnego międzynarodowego przez polskie sądy. Nie zabrakło w nim również recenzji i glos, stanowiących
omówienie bieżącego orzecznictwa w zakresie kolizyjnego prawa spadkowego oraz prawa zobowiązań (odszkodowania w walucie obcej, konwencja wiedeńska).
oprawa broszurowa foliowana, ISBN/ISSN 1896-7604

„Z Problematyki Prawa Pracy
i Polityki Socjalnej”. T. 17
Red. Arkadiusz Nowak

•

Cena 17,00 zł

Na niniejszą publikację składają się artykuły dotyczące: problemu odpowiedzialności odszkodowawczej członków zarządów spółek kapitałowych, usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy jako
przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na
czas nieokreślony w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego, prawa
do ponownego zatrudnienia w ustawie o zwolnieniach grupowych, zatrudniania pracowników samorządowych, ochrony trwałości stosunku
pracy radnych, a także polityki społecznej Unii Europejskiej wobec
osbób niepełnosprawnych.
132 s., 168 x 240 mm, 310 g, oprawa broszurwa foliowana,
summ., rés., ISBN/ISSN 0208-5003,
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„Z Dziejów Prawa”. T. 1 (9)
Red. Adam Lityński, Marian Mikołajczyk,
Wojciech Organiściak
Kolejny tom zawiera wiele rozpraw i artykułów poświęconych różnym
problemom szeroko rozumianej historii prawa – od starożytności po
II połowę XX w. Znalazły się w nim m.in. teksty dotyczące: tradycji w prawie, służebności w prawie rzymskim, postępowania karnego w przedrozbiorowej Polsce, poglądów XVIII-wiecznego pisarza W. Skrzetuskiego,
działalności Sejmu Śląskiego w okresie międzywojennym, zmian w prawie
cywilnym (materialnym i procesowym) w powojennej Polsce czy wreszcie
problemów prawnych stanu wojennego.
236 s., 168 x 240 mm, 450 g, oprawa broszurowa foliowana, wklejka,
ilustr., summ., Zsfg., ISBN/ISSN 1898-6986
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Prawo

•

Cena 26,00 zł

Irena Pilch

Psychologia

Osobowość makiawelisty
i jego relacje z ludźmi

•

Cena 32,00 zł

Makiawelizm – pojęcie wprowadzone do psychologii przez amerykańskiego psychologa społecznego Richarda Christiego – opisuje osobowość człowieka osiągającego cele na drodze manipulacji interpersonalnej. Mimo że konstrukt ten od dziesięcioleci budzi zainteresowanie
zarówno badaczy, jak i praktyków życia społecznego, bardzo niewiele
jest polskich publikacji poświęconych temu zagadnieniu. Celem pracy
jest przedstawienie polskiemu czytelnikowi dorobku badawczego psychologii, poświęconego syndromowi osobowości makiawelicznej, oraz
prezentacja wyników badań własnych Autorki, dotyczących specyfiki
funkcjonowania społecznego osób o odmiennym poziomie makiawelizmu. Książka może być przydatna zarówno studentom psychologii,
socjologii, pedagogiki, zarządzania, badaczom planującym badania
z makiawelizmem jako jedną ze zmiennych, jak i praktykom zainteresowanym lepszym zrozumieniem różnic w zachowaniu makiawelicznych i niemakiawelicznych pracowników, pacjentów czy uczniów.
Część pierwsza pracy przedstawia portrety makiawelisty i niemakiawelisty, nakreślone na podstawie literatury przedmiotu. Zaprezentowano genezę konstruktu i charakterystykę osobowości makiawelicznej.
Określono powiązania osobowości makiawelicznej z psychopatologią
i aspołecznym zachowaniem, a także z sądami etycznymi i zachowaniem nieetycznym. Opisano konsekwencje postawy makiawelicznej
w miejscu pracy, makiawelizm dziecięcy oraz problemy związane z pomiarem tej cechy. Część druga zawiera opis badań poświęconych funkcjonowaniu osób o odmiennym poziomie makiawelizmu w związkach
interpersonalnych. Tematem badań były relacje między makiawelizmem a właściwościami przyjaźni, związki między poziomem makiawelizmu małżonków a zadowoleniem z małżeństwa i zachowaniami
komunikacyjnymi partnerów oraz powiązania poziomu makiawelizmu osoby z jej postawami i ocenami ważnymi w społecznej wymianie,
dotyczącymi pomagania, odwzajemniania się za przysługi i percepcji
podobieństwa do innych ludzi. Wyniki tych badań zgodnie świadczą
o negatywnym wpływie makiawelizmu na funkcjonowanie w relacjach
z ludźmi.
276 s., 168 x 240 mm, 510 g, oprawa broszurowa matowa, bibliogr., indeks,
aneks, tab., wykr., summ., Zsfg., ISBN/ISSN 978-83-226-1760-1
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Psychologia

„Chowanna” 2008, T. 2 (31):
Psychospołeczne konteksty
problemów zdrowia rodziny
w perspektywie edukacji zdrowotnej
Red. Ewa Syrek

•

Autorami zebranych w prezentowanym numerze czasopisma artykułów są przedstawiciele poznańskich i śląskich środowisk akademickich:
Uniwersytetu A. Mickiewicza oraz Akademii Wychowania Fizycznego
w Poznaniu, Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu Medycznego oraz
Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. Omawiane problemy zdrowia rodziny koncentrują się wokół trzech zasadniczych zagadnień: 1) wybranych kontekstów socjalizacji zdrowotnej, 2) zagrożeń
zdrowia i edukacji zdrowotnej w rodzinie, 3) wybranych elementów
stylu życia. W części zawierającej recenzje zaprezentowano dwie publikacje: A. Krawańskiego Interaktywne uczenie się i nauczanie w wychowaniu fizycznym i fizjoterapii oraz C. Lewickiego Edukacja zdrowotna
– systemowa analiza zagadnień.
248 s., 168 x 240 mm, 460 g, oprawa broszurowa foliowana, bibliogr., abstrakty,
tab., schem., wykr., ISBN/ISSN PL 0137-706X
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Cena 27,00 zł

Zarządzanie i technologie informacyjne

„Zarządzanie i Technologie Informacyjne”
T. 3: Technologie informacyjne w medycynie
Red. Zygmunt Wróbel

•

Cena 32,00 zł

Zobacz książkę na
www.sbc.org.pl

Głównym celem monografii, zamieszczanych w wydawnictwie ciągłym,
jest zaprezentowanie nowoczesnych rozwiązań w zakresie zarządzania
i technologii informacyjnych powstających zarówno w ośrodkach akademickich: uniwersytetach, akademiach ekonomicznych i medycznych,
jak i w firmach zainteresowanych daną problematyką. Na obecnym
etapie rozwoju nauki i techniki oczywiste jest, że nowoczesne zarządzanie może istnieć wyłącznie dzięki wykorzystaniu najnowszych osiągnięć z zakresu technologii informacyjnych. I odwrotnie, najnowsze
osiągnięcia z technologii informacyjnych inicjują stosowanie nowych
metod w zarządzaniu, które wcześniej nie były możliwe do wdrożenia
z braku możliwości technicznych, ale także ze względu na to, że koncepcja zarządzania często rodzi się w efekcie analizy nowych możliwości technologicznych. Zakres problematyki badań opisywanych w niniejszym tomie wyznaczają prace ekonomistów nad komputerowym
wspomaganiem zarządzania w jednostkach służby zdrowia, prace lekarzy nad wykorzystaniem systemów informatycznych w diagnostyce
medycznej, a także prace praktyków poświęcone wykonywaniu zabiegów chirurgicznych z pomocą komputera.
272 s., 168 x 240 mm, 520 g, oprawa broszurowa foliowana, bibliogr.,
noty o autorach, ilustr., fot., ISBN/ISSN 1732-3517, nakład wyczerpany

~ 56 ~

Ewa Jarosz

Pedagogika

Ochrona dzieci przed krzywdzeniem
Perspektywa globalna i lokalna

•

Praca stanowi pierwszą w polskiej literaturze naukowej próbę kompletnego ukazania problematyki krzywdzenia dzieci. Autorka ukazuje to zjawisko w perspektywie historycznej i jednocześnie pokazuje, jak zagadnienie
to wygląda współcześnie. Autorka dokonała typologizacji zjawiska. Wyodrębniła krzywdzenie dziecka jako normę obyczajową i akceptowaną
praktykę społeczną; jako problem moralno-społeczny, prawny i polityczny. Dzięki wielostronnemu i wieloaspektowemu ujęciu tematu praca ma
charakter interdyscyplinarny, choć przede wszystkim mieści się w zakresie
pedagogiki społecznej.

Cena 70,00 zł

556 s., 168 x 240 mm, 1000 g, oprawa broszurowa matowa, bibliogr., aneks, indeks,
abstract, schem., ISBN/ISSN 978-83-226-1783-0, nakład wyczerpany

Małgorzata Łączyk

Osobowościowe uwarunkowania
preferencji zawodowych młodzieży

•

Interdyscyplinarne studium prezentuje związki między preferencjami zawodowymi młodzieży a takimi uwarunkowaniami osobowymi, jak temperament, samoocena, poczucie kontroli, postawa twórcza. Autorka zakłada, że
istnieje swoiste sprzężenie rozwoju zawodowego i preferencji zawodowych
z procesem kształtowania osobowości. Z tego względu koncentruje uwagę
na zagadnieniu rozwoju zawodowego oraz omawia podstawowe koncepcje
osobowości, podejmując uprzednio próbę ukazania wielowymiarowości
tego pojęcia. Przedstawione przez nią wyniki badań empirycznych dają m.in.
wgląd w przekrój współczesnych zainteresowań zawodowych młodzieży,
ukazując jednocześnie ich powiązanie z cechami osobowości. „Praca integruje teorię z praktyką edukacyjną w newralgicznym obszarze osobowościowych uwarunkowań preferencji zawodowych młodzieży. Jest to praca istotna dla integracyjnego myślenia o rozwoju zawodowym młodzieży” – napisał
w swej recenzji wydawniczej prof. zw. dr hab. Stefan M. Kwiatkowski.
152 s., 168 x 240 mm, 320 g, oprawa broszurowa foliowana, bibliogr., indeks.,
tab., wykr., schem., summ., Zsfg., ISBN/ISSN 978-83-226-1730-4
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Cena 17,00 zł

Ewa Syrek

Pedagogika

Zdrowie i wychowanie a jakość życia
Perspektywy i humanistyczne
orientacje poznawcze

•

Cena 26,00 zł

Zobacz książkę na
www.sbc.org.pl

Książka podejmuje wiele wątków związanych ze zdrowiem, analizowanych w aspekcie interdyscyplinarnym, prezentuje różne ujęcia teoretyczne
oraz podejścia badawcze do problematyki zdrowia i choroby. Publikacja
ta wyraźnie wzbogaca dotychczasowe opracowania o nowe spojrzenie na
pedagogikę zdrowia, zwraca także szczególną uwagę na wzajemne relacje
środowiska, kultury i zdrowia oraz ryzyko egzystencjalne warunkujące
start młodego pokolenia w życie, rodzinny kontekst deprywacji potrzeb
dziecka, a także jakość życia rodziny w kontekście sytuacji socjalizacyjnej
dziecka chorego, z uwzględnieniem promocji zdrowego stylu życia rodzinnego. Pozycja ta z pewnością stanowić będzie źródło inspirującej refleksji
dla przedstawicieli nauk o wychowaniu, studentów kierunków humanistycznych, nauczycieli, pedagogów oraz rodziców
228 s., 168 x 240 mm, 490 g, oprawa broszurowa matowa, bibliogr.,
indeks, summ., Zsfg., ISBN/ISSN 978-83-226-1782-3, nakład wyczerpany

Urszula Tabor

Biograficzne uwarunkowania rozwoju nauczyciela
Analiza jakościowa

•

Cena 21,00 zł

Zobacz książkę na
www.sbc.org.pl

Zagadnienia rozwoju potraktowano jako układ zależności, dlatego Autorka skupiła się na opisie relacji występujących między indywidualnymi
modelami rozwoju a drogą zawodową nauczycieli w fazie stabilizacji, korzystając z rozległej podstawy źródłowej z zakresu andragogiki, pedagogiki, psychologii oraz pedeutologii. Praca jest owocem badań biograficznych przeprowadzonych wśród czynnych zawodowo nauczycieli w fazie
stabilizacji, którą badaczka definiuje jako wiek między 35. a 65. rokiem
życia. Metodą badań był wielogodzinny wywiad narracyjny.
192 s., 168 x 240 mm, 370 g, oprawa broszurowa foliowana, bibliogr.,
aneksy, summ., Zsfg., ISBN/ISSN 978-83-226-1735-9, nakład wyczerpany

~ 58 ~

Nauczyciel i rodzina w świetle specjalnych
potrzeb edukacyjnych dziecka

Pedagogika

Red. Adam Stankowski

•

Czym są i jak można określić specjalne potrzeby edukacyjne dzieci? Czy
można je ograniczyć tylko do potrzeb edukacyjnych jednostek niepełnosprawnych? Czy może należałoby rozszerzyć formułę „specjalne potrzeby”
do wymiaru zakreślonego przez pedagogikę specjalną, obejmującą swym
zakresem także dzieci utalentowane, uzdolnione, w tym również szczególnie utalentowanych i uzdolnionych niepełnosprawnych? Odpowiedzi na te
i inne pytania szukają Autorzy tekstów składających się na prezentowany
tom. Warto podkreślić, że specjalne potrzeby edukacyjne rozpatrywane są
tu w relacji nauczyciel – rodzina, a także we wszystkich przejawach życia
dziecka.

Cena 24,00 zł

208 s., 168 x 240 mm, 410 g, oprawa broszurowa foliowana, bibliogr., wykr., tab.,
schem. summ., Zsfg., ISBN/ISSN 978-83-226-1710-6, nakład wyczerpany

Oświata w otoczeniu burzliwym
Migotliwe konteksty i perspektywy
rozwoju współczesnej edukacji
Red. Halina Rusek, Alina Górniok-Naglik,
Jadwiga Oleksy

•

Integralnym elementem zmian, jakie niesie z sobą ponowoczesny, zglobalizowany świat, jest edukacja. Jaki ma być model szkoły, edukacji, przyszłości? Jak przygotować dzieci i młodzież do radzenia sobie z burzliwością
otoczenia, z niepewnością, w jakiej nieustannie żyją? Czy wymagania wobec nowej szkoły można pogodzić z koniecznością realizowania programu
szkolnego, poszerzania wiedzy uczniów? Na te i wiele innych pytań postanowili odpowiedzieć autorzy poszczególnych tekstów prezentowanego
tomu. Ich rozważania koncentrują się wokół zagadnienia oświaty w otoczeniu burzliwym w wymiarach: edukacyjnym, socjologiczno-prawnym,
metodycznym.
504 s., 168 x 240 mm, 1020 g, oprawa twarda foliowana, wykr., schem.,
tab., rys., ISBN/ISSN 978-83-226-1676-5
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Cena 65,00 zł

Wybrane zagadnienia patologii społecznej –
implikacje empiryczne

Pedagogika

Red. Andrzej Czerkawski, Anna Nowak

•

Cena 18,00 zł

Zobacz książkę na
www.sbc.org.pl

Tom zbiorowy jest pokłosiem seminarium naukowego, zorganizowanego
23.11.2006 r. przez Zakład Patologii Społecznej i Resocjalizacji Katedry Patologii Społecznej Uniwersytetu Śląskiego. Spotkanie teoretyków i praktyków
służyło nie tylko wymianie poglądów, ale – jak mają nadzieję redaktorzy
tomu – może ukierunkować przyszłe badania zjawisk patologicznych na
nowe, do tej pory niepenetrowane obszary życia społecznego, przyczyniając
się tym samym do pogłębienia wiedzy o otaczającej rzeczywistości. Opracowanie zawiera jedenaście wystąpień, których autorzy próbują ukazać wybrane współczesne przejawy patologii społecznej, ale także przedstawiają wyniki
swoich badań dotyczących np. zagrożeń społecznych występujących w miastach średniej wielkości aglomeracji śląskiej oraz w Kielcach.
160 s., 168 x 240 mm, 330 g, oprawa broszurowa foliowana, bibliogr., tab.,
wykr., summ., Zsfg., ISBN/ISSN 978-83-226-1758-8, nakład wyczerpany

Beata Dyrda, Irena Przybylska, Sabina Koczoń-Zurek

Podstawy prawne i organizacyjne oświaty
Skrypt dla studentów pedagogiki

•

Cena 22,00 zł

Na treść niniejszego skryptu składają się: ogólne zagadnienia z prawoznawstwa (społeczne funkcje prawa, normy, przepisy i akty prawne, gałęzie i źródła prawa, stosowanie prawa, prawo oświatowe w systemie prawa),
problemy dotyczące reform oświatowych, podstawy systemu oświaty, obowiązek szkolny, zreformowany system oświaty w Polsce, wiedza z zakresu
podstawowych dokumentów prawa oświatowego, omówienie podstawowych dokumentów regulujących pracę szkoły i stanowiących o jej autonomii, a także zagadnienia związane z zawodem nauczyciela oraz prawami
i obowiązkami wynikającymi z jego wykonywania. Skrypt został przygotowany z myślą o studentach kierunków pedagogicznych pierwszego i drugiego stopnia, zarówno studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych.
172 s., 168 x 240 mm, 340 g, oprawa broszurowa foliowana, bibliogr.,
schem., tab., ISBN/ISSN 978-83-226-1711-3
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Pedagogika

„Chowanna” 2008, T. 1 (30)
Jakości egzystencjalne wyzwaniem
dla pedagogiki i edukacji
Red. Teresa Borowska

•

Autorzy artykułów zamieszczonych w czasopiśmie podejmują najbardziej
spektakularne wątki współczesnej polskiej pedagogiki. W tomie przywołano fundamentalną dla nurtu egzystencjalnego teorię V.E. Frankla.
Można również w publikacji dostrzec zachętę do pogłębionych studiów
nad przyczynami jakże niskiej rangi wśród innych, a uznawanych przez
współczesną młodzież wartości. Artykuł o znaczeniu odwagi w procesie
wychowania uzupełnia analiza zjawiska w kontekście różnych środowisk
wychowujących. Piękno, młodość, starość, kobiecość – oto wartości, które należy kulturowo ugruntować, gdyż wzmacniają one noetyczny wymiar
życia ludzkiego. Całość przygotowanego numeru „Chowany” jest adresowana do nauczycieli, którzy w swojej pracy zawodowej stykają się ze złożoną kondycją aksjologiczną współczesnej szkoły i innych instytucji wychowawczych. Problematykę jakości egzystencjalnych mogą również dobrze
przyjąć studenci kierunków humanistycznych uczelni wyższych.
148 s., 168 x 240 mm, 300 g, oprawa broszurowa foliowana, bibliogr.,
noty o autorach, tab., rys., wykr., ISBN/ISSN PL ISSN 0137-706X
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Cena 27,00 zł

Andrzej Lasota

Układy dynamiczne na miarach. Wykłady

Matematyka

•
Niniejszy skrypt stanowi zapis wykładów zmarłego w grudniu 2006 r. matematyka Andrzeja Lasoty, wychowawcy wielu pokoleń polskich matematyków. Wykłady Profesora zawsze przyciągały liczne rzesze studentów
i doktorantów Uniwersytetu Śląskiego, a dziś za sprawą Jego uczniów: dr
J. Jaroszewskiej i dr. H. Gackiego, którzy podjęli się trudu przygotowania
niniejszego skryptu do druku, mogą trafić do szerszego kręgu odbiorców.
Cena 22,00 zł

212 s., 168 x 240 mm, 410 g, oprawa broszurowa foliowana,
bibliogr., ISBN/ISSN 978-83-226-1770-0

„Annales Mathematicae Silesianae”. T. 21 (2007)
Red. Editorial board

•

Cena 11,00 zł

W kolejnym tomie „Annales…” zawarto artykuły, w których przedstawiono nowe interesujące wyniki z różnych dziedzin matematyki, oraz
sprawozdanie z konferencji. W publikacji zawarto artykuły: Two functional equations on groups; On injectivity of natural homomorphism of
Witt rings; Sepratation theorems for conditional functional equations;
Infinite product for e6ζ(3); On Lucas numbers, Lucas pseudoprimes and a
numbertheoretical series involving Lucas pseudoprimes and Carmichael
numbers.
76 s., 168 x 240 mm, 230 g, oprawa broszurowa foliowana,
bibliogr., ISBN/ISSN 0860-2107
Uwaga! Artykuły w języku angielskim
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Grażyna Wilczek

Komórkowe strategie reakcji pająków
na stres środowiskowy
W pracy porównano komórkowe efekty działania stresorów naturalnych
(szok termiczny, głód) i antropogennego (pestycyd fosforoorganiczny)
u dwóch behawioralnie zróżnicowanych gatunków pająków: sieciowego
Agelena labyrinthica (Agelenidae) i niebudującego sieci Xecolycosa nemoralis
(Lycosidae) pochodzących z terenów w różnym stopniu zanieczyszczonych
metalami ciężkimi. Istotne było także sprawdzenie, czy samice i samce pająków, które w warunkach naturalnych są chronicznie narażone na wysokie
stężenia metali ciężkich, w porównaniu z osobnikami z terenu słabo zanieczyszczonego, w podobnym stopniu reagują na dodatkowe stresory, oraz
który z czynników stresogennych stanowi największe dodatkowe obciążenie
dla organizmu. Badanie dla obu gatunków pająków przeprowadzono na
podstawie technik cytometrycznych i metod spektrofotometrycznych.

Biologia

•

Cena 40,00 zł

120 s., 190 x 260 mm, 360 g, oprawa broszurowa foliowana, płyta CD,
bibliogr., tab., ryc., summ., Zsfg., ISBN/ISSN 978-83-226-1788-5

Andrzej Urbisz

Różnorodność i rozmieszczenie
roślin naczyniowych
jako podstawa regionalizacji geobotanicznej
Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej

•
Publikacja poświęcona jest zagadnieniom z zakresu fitogeografii dotyczącym Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej – regionu unikalnego w Polsce
zarówno pod względem przyrodniczym, krajobrazowym, jak i historycznym.
Monografia zawiera szczegółowe informacje dotyczące występowania grup
roślin, szczególnie cennych z punktu widzenia ochrony przyrody (gatunki
chronione, ustępujące, górskie, ciepłolubne itp.). Przedstawiono również
dane na temat regionalizacji geobotanicznej badanego terenu, wykonanej na
podstawie analizy rozmieszczenia roślin naczyniowych.
136 s., 200 x 280 mm, 420 g, oprawa broszurowa foliowana, bibliogr., tab.,
mapy, ryc., wykr., schem., summ., rez., ISBN/ISSN 978-83-226-1791-5
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Cena 28,00 zł

Ireneusz Malik

Nauki o Ziemi

Dendrochronologiczny zapis
współczesnych procesów rzeźbotwórczych
kształtujących stoki i doliny rzeczne
wybranych stref krajobrazowych
Europy Środkowej

•
Cena 33,00 zł

Praca zawiera informacje o możliwościach wnioskowania na podstawie
zmian anatomicznych w drewnie drzew o ewolucji rzeźby w różnych strefach krajobrazowych. Zmiana rzeźby była badana w górach średnich, na wysoczyźnie lessowej i w dolinie rzeki meandrującej. Proponowana metoda pozwala prześledzić czasowe i przestrzenne zróżnicowanie natężenia procesów
rzeźbotwórczych. Dzięki niej można na przestrzeni 150 lat określić, w jaki
sposób i dlaczego przekształcają się poszczególne elementy rzeźby.
160 s., 205 x 290 mm, 610 g, oprawa broszurowa matowa, bibliogr., słownik terminów,
wklejka, fot., wykr., ryc., tab., summ., Zsfg., ISBN/ISSN 978-83-226-1718-2

Andrzej Różkowski

Historia badań i stan rozpoznania
hydrogeologicznego Górnośląskiego
Zagłębia Węglowego i obszarów przyległych

•

Cena 38,00 zł

W książce przedstawiono w ujęciu regionalnym i porządku chronologicznym zakres i rozwój badań hydrogeologicznych prowadzonych w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym i w obszarach przyległych. Opis badań zaprezentowano wspólnie dla rozwiązywanych problemów z zakresu hydrogeologii
regionalnej i środowiskowej oraz – niezależnie – górniczej. W opisie regionalnym ustosunkowano się do wyników badań określających środowisko
wód podziemnych, prawidłowości występowania wód słodkich i mineralizowanych oraz ocenę ich ilości i jakości. Zanalizowano również wyniki badań
ukazujących stopień zagrożenia zasobów użytkowych wód podziemnych
oraz strategię ich ochrony, a także rezultaty badań hydrogeologiczno-złożowych oraz zawodnienia kopalni węgla, rud i surowców skalnych.
204 s., 205 x 265 mm, 700 g, oprawa twarda foliowana, bibliogr., indeks, rys., tab.,
przekroje, mapki, wykr., summ., Zsfg., ISBN/ISSN 978-83-226-1759-5
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Mariusz Rzętała

Nauki o Ziemi

Funkcjonowanie zbiorników wodnych
oraz przebieg procesów limnicznych
w warunkach zróżnicowanej antropopresji
na przykładzie regionu górnośląskiego

•
Praca dotyczy występowania, funkcjonowania, użytkowania i innych cech
zbiorników wodnych na terenie regionu górnośląskiego. Obszar ten jest postrzegany przez pryzmat szeroko rozumianego znaczenia przemysłowego
i w centralnej części jest uznawany za najbardziej antropogenicznie przeobrażony obszar Polski. Zbiorniki wodne funkcjonują tu w warunkach zróżnicowanej antropopresji miejsko-przemysłowej i w mniejszym stopniu rolniczej,
a także w obszarach o warunkach quasi-naturalnych. To determinuje specyfikę przebiegu procesów limnicznych znamiennych dla wód stojących. Wydzielono Górnośląskie Pojezierze Antropogeniczne o powierzchni 6766 km2 jako
obszar występowania 4773 zbiorników wodnych. Gęstość występowania zbiorników oraz łączna ich powierzchnia decydują o jeziorności Górnośląskiego
Pojezierza Antropogenicznego wynoszącej 2,74% porównywalnej z terenami
młodo glacjalnymi utożsamianymi z największą koncentracją jezior w Polsce.

Cena 43,00 zł

172 s., 210 x 300 mm, 880 g, oprawa twarda błyszcząca, bibliogr., rys., tab., fot., mapki,
przekroje, schem., wykr., summ., rez., ISBN/ISSN 978-83-226-1809-7

„Geographia. Studia et Dissertationes”. T. 30
Red. Tadeusz Szczypek

•

W kolejnym tomie niniejszego wydawnictwa ciągłego znalazły się artykuły poświęcone: cechom morfometrycznym jaskini Zołuszka (Zachodnia
Ukraina), konfliktom człowiek – przyroda w polskich parkach narodowych,
geomorfologii okolic Wilna i rzeki Wilnia, geochemii krajobrazów zlewni
Bajkału, pierwszym powszechnym wyborom na obszarze Republiki Czeskiej (gerrymandering albo malapportionment), rozmieszczeniu i rozwojowi
układów zaglomerowanych na obszarze Małopolski od XIII do XX w., poziomowi dochodów mieszkańców gmin powiatu cieszyńskiego w świetle
mechanizmów fiskalnych.
286 s., 168 x 240 mm, 270 g, oprawa broszurowa foliowana, bibliogr., rys.,
mapki, tab., fot., summ., rez., streszcz., ISBN/ISSN 0208-5054
Uwaga! Artykuły w języku polskim, angielskim i rosyjskim
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Cena 15,00 zł

„Kras i Speleologia”. T. 12 (XXI)
Red. Andrzej Tyc, Jacek Jania

Nauki o Ziemi

•

Cena 18,00 zł

W tomie 12. (XXI) wydawnictwa ciągłego w części Artykuły naukowe
znalazły się między innymi prace omawiające następujące zagadnienia:
Jaskinie krasu gipsowego południowej Polski i zachodniej Ukrainy – porównanie; Nacieki siarczanowe w kopalni cynku i ołowiu; Morfologia Jaskini Magurskiej i jej geneza jako systemu drenujcego powierzchnię zrównania Hali Gąsienicowej; Nacieki siarczanowe w kopalni cynku i ołowiu
„Pomorzany”; Środowisko hydrogeologiczne karbońsko-dewońskiej serii
węglanowej bloku górnośląskiego; Zaopatrzenie ludności w wodę pitną z
zasobów wodnych w krasie (na przykładzie dorzecza Pivki, SW Słowenia); Waloryzacja głównych zbiorników wód podziemnych serii węglanowej triasu regionu Górnego Śląska.
136 s., 170 x 240 mm, 300 g, oprawa broszurowa foliowana, bibliogr., tab., ilustr.,
wykr., fot., mapki, wklejka, streszcz., rés., ISBN/ISSN 0137-5482

Józef Lawandowski, Waldemar Bardziński,
Justyna Ciesielczuk, Zbigniew Małolepszy

Przewodnik
do ćwiczeń z kartowania geologicznego
(okolice Chęcin)

•

Cena 26,00 zł

Podręcznik prezentuje sposoby sporządzania map geologicznych
(wielkoskalowych). Publikacja ma charakter instrukcji, która zawiera
wszystkie niezbędne czynności oraz metody i znaki graficzne używane
w opracowaniach geologiczno-kartograficznych. Przewodnik… omawia
budowę geologiczną rejonu chęcińskiego Gór Świętokrzyskich, która
z uwagi na bardzo dobrą czytelność została uznana za podręcznikowy
przykład fałdowo-zrębowych struktur geologicznych. Bogato ilustrowany podręcznik zapoznaje czytelnika z klasycznymi przykładami skał
osadowych różnego wieku i genezy.
128 s., 205 x 295 mm, 520 g, oprawa broszurowa foliowana, bibliogr., załączniki, tab.,
szkice, tablice, schem., mapki, profile, przekroje, wklejka, fot., ryc.,
ISBN/ISSN 978-83-226-1771-7
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Jan Tkocz

Nauki o Ziemi

Podstawy geografii społeczno-ekonomicznej
Wykład teoretyczny. Wyd. 3. rozszerzone

•

W podręczniku omówiono podstawowe pojęcia geografii społeczno-ekonomicznej. Uczyniono to w świetle dotychczasowej literatury, porządkując te
pojęcia. Za główne uznano „wartość przestrzenną” oraz „przestrzeń społeczną i ekonomiczną”, a następnie lokalizację ekonomiczną i miejsce społeczne,
krajobraz kulturowy, region społeczny i region ekonomiczny oraz środowisko społeczne i środowisko ekonomiczne. Pojęcia wyjaśniono na podstawie
dobranych teorii. Książka stanowi ważne uzupełnienie obecnych podręczników, które były poświęcone głównie zagadnieniom ekonomicznym, o treści
społeczne. Omówiono też specjalności geografii społeczno-ekonomicznej.

Cena 37,00 zł

320 s., 168 x 240 mm, 590 g, oprawa broszurowa foliowana,
bibliogr., rys., ISBN/ISSN 978-83-226-1801-1

Jan M. Waga, Małgorzata Wistuba, Mariusz Rzętała

Geografia fizyczna Polski
w ćwiczeniach i pytaniach
Zestaw ćwiczeń dla studentów
II roku geografii

•

Geografia fizyczna Polski jest jednym z najważniejszych przedmiotów na
studiach przyrodniczych. Odbywając ćwiczenia z tego przedmiotu, studenci poznają najistotniejsze zagadnienia dotyczące elementów systemu Ziemi
i praw natury rządzących stosunkowo niewielkim fragmentem przestrzeni,
jakim jest nasz kraj. Jednakże środowisko fizycznogeograficzne polski jest
tak zróżnicowane, a historia jego rozwoju tak złożona, że wiedza ta może
znaleźć zastosowanie w procesie poznawania innych części naszej planety.
Przedmiotem analizy w niniejszym skrypcie jest również wpływ warunków
fizycznogeopolitycznych na zagadnienia gospodarcze miejscowych społeczności bądź aspekty kulturowe. Przedstawienie cech charakterystycznych dla
różnych krajobrazów Polski dopełniają załączone fotografie. Ważnym elementem skryptu jest również zestaw kilkuset pytań.
56 s., 210 x 295 mm, 390 g, oprawa broszurowa foliowana, bibliogr., ćwiczenia, wklejka,
fot., załączniki – podkłady do wykonywania ćwiczeń (mapki, wykr.),
przykładowe pytania testowe i kontrolne, ISBN/ISSN 978-83-226-1768-7
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Cena 18,00 zł
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