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W publikacji na przykładzie Jugosławii zostały omówione mechanizmy współpracy kulturalnej PRL z zagranicą,
przede wszystkim w dziedzinie literatury. Bogaty materiał ilustracyjny – 180 fotografii na 9 kolorowych alonżach
oraz 88 stronach (w tym 40 kolorowych) pełnych zdjęć, ilustracji, reprodukcji rękopisów (pism, notatek), doku
mentów (umowy, konwencje, protokoły, raporty, pisma), okładek (książek, katalogów, programów), obwolut, stron
tytułowych, plakatów, ulotek do filmów, afiszy filmowych, afiszy wystaw, programów, katalogów, wycinków z gazet
(artykuły, reportaże, recenzje, wywiady, zdjęcia, in.), fragmentów przekładów (powieści, opowiadań, poezji).
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Uwagi wstępne

W 2012 roku oficyna uniwersytecka wydała 110 tytułów
(w tym 3 informacyjne) o łącznej objętości ponad 2 100
arkuszy wydawniczych.
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; Nauka o Książce
i Bibliotece; Historia Literatury Polskiej; Historia Literatur
Słowiańskich; Historia Literatur Obcych; Językoznawstwo
Polonistyczne; Językoznawstwo Neofilologiczne; Językoznawstwo Słowiańskie; Dydaktyka Języka i Literatury Polskiej; Filologia Klasyczna; Edytorstwo Naukowe; Kultura
i Język Polski dla Cudzoziemców; Studia o Kulturze; Komparatystyka Literacka i Kulturowa; Pedagogika; Psychologia; Zarządzanie i Technologie Informacyjne; Prawo; Telewizja, Radio, Film; Sztuka i Dydaktyka; Muzyka; Publikacje
Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji; Matematyka; Biologia; Nauki o Ziemi; Technika.
Katalog… obejmuje publikacje Uniwersytetu Śląskiego, które ukazały się w roku 2012, uszeregowane według
następujących działów: Nauki społeczne i humanistyczne,
Bibliotheca: Alia Universa, 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. Podane ceny zawierają
podatek VAT. Pełna oferta tytułów znajdujących się aktualnie w sprzedaży dostępna jest w księgarni internetowej:
www.wydawnictwo.us.edu.pl
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Moccus
Dzik w wierzeniach starożytnych Celtów
Agnieszka Bartnik
Praca przedstawia problematykę dzika w wierzeniach
Celtów w okresie od VI wieku p.n.e. do IV wieku n.e. Omówione zostały przejawy kultu dzika w Europie Środkowej,
na Wyspach Brytyjskich i w Galacji w Azji Mniejszej. Na
bazie zachowanego materiału źródłowego wskazano kulty
i obrzędy, w których zwierzę to odgrywało kluczową rolę.
Ślady kultu dzika odnaleziono na wszystkich terenach
zajmowanych kiedyś przez plemiona celtyckie. Olbrzymie
znaczenie tego zwierzęcia można zaobserwować, analizując sagi celtyckie, w których występują nadprzyrodzone
dziki. Przebadany materiał jednoznacznie wskazuje, że
dzik stanowi jedno z najważniejszych celtyckich świętych
zwierząt, które czczono w starożytności.
Publikacja jest adresowana do osób zainteresowanych
tematyką celtycką, a szczególnie kwestiami dotyczącymi
wierzeń oraz symboliki, zarówno do naukowców badających wspomnianą problematykę, jak i do studentów chcących zapoznać się z niektórymi aspektami wierzeń plemion
celtyckich.

Cena: 12,60 zł
ISBN: 978-83-226-2033-5
Oprawa: broszurowa, skrzydełka, klejona, folia
matowa
Format: 147 x 205
Liczba stron: 169 + 3 nlb. s.
Inne: bibliogr., aneks, summ., Zsfg.
Typ pracy: monografia
Waga: 300 g
Język: polski

Polecamy:

Rewolucja w pamięci
historycznej
Cesarz

Myśl na uwięzi
Kontrola operacyjna
środowisk akad. woj.
kat. przez SB

Ryszard Kapuściński

Dorota Malczewska-Pawelec, Tomasz
Pawelec

Red. Adam Dziuba,
Mirosław Sikora

2012

2011

2010
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Dzieje, architektura oraz twórcy Zakładu
OO. Jezuitów w Chyrowie. Twórczość
Antoniego Łuszczkiewicza oraz Edgara
Kovŕtsa na tle epoki
Aneta Borowik

Cena: 29,40 zł
ISBN: 978-83-226-2108-0
Oprawa: twarda, szyta, folia błyszcząca
Format: 171 x 246
Liczba stron: 294 + 2 nlb. s.
Inne: bibliogr., indeks osobowy, ilustr., fot.,
projekty, szkice, rys., aneks, summ., anotacìâ
Typ pracy: monografia
Waga: 730 g
Język: polski
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Książka opisuje ponad 50 lat istnienia Zakładu Naukowo-Wychowawczego OO. Jezuitów w Chyrowie – otoczonej legendą placówki, która wykształciła najwybitniejsze umysły międzywojennej Polski (m.in. E. Kwiatkowski,
K. Junosza-Stępowski, A. Wiwulski, L. Kalinowski), a wśród
nauczycieli miała takie osobowości jak ojciec J. Beyzym.
Publikacja odsłania kulisy funkcjonowania zakładu –
omawia jezuicki system nauczania i wychowania. Zaprezentowano w niej imponujące zaplecze placówki: rozległy budynek o 200-metrowej fasadzie, wspaniałą kaplicę,
przestronne sale lekcyjne, specjalistyczne, świetnie wyposażone gabinety naukowe, teatr, liczne boiska, korty tenisowe, a nawet basen. To swoiste memento dla współcześnie
zaniedbanego obiektu. W publikacji opisano też twórców
architektonicznej oprawy zakładu – A. Łuszczkiewicza
i E. Kovátsa – reprezentantów XIX-wiecznego historyzmu.
Szczególnie interesująca zdaje się postać E. Kovátsa, wybitnego architekta, współpracownika twórców tej miary co
Karl von Hasenauer, projektant monumentalnych gmachów Wiednia. Ciekawa jest kwestia stworzonego przez
Kovátsa na podstawie motywów ludowych Podhala nowego
stylu, czyli „sposobu zakopiańskiego”, konkurencyjnego do
stylu zakopiańskiego S. Witkiewicza. W kontekście sylwetki twórczej A. Łuszczkiewicza zaprezentowano system edukacji Instytutu Technicznego w Krakowie, mechanizmy tzw.
podróży naukowych w XIX w. oraz przybliżono mało znaną
historię krakowskich realizacji architekta. Do opracowania
dołączono aneksy oraz fotografie archiwalne, które pomagają zrekonstruować dawny splendor zakładu.
Publikacja jest adresowana do osób zainteresowanych
historią szkolnictwa, pedagogiki jezuickiej, badaczy architektury XIX w. oraz wszystkich, którym bliska jest legenda
Zakładu OO. Jezuitów w Chyrowie – żyjących Chyrowiaków
oraz ich potomków.

historia

Słownik architektów, inżynierów
i budowniczych związanych z Katowicami
w okresie międzywojennym
Aneta Borowik
Słownik został opracowany w celu przedstawienia sylwetek architektów, inżynierów i budowniczych, którzy
współtworzyli architektoniczną tkankę Katowic w okresie międzywojennym. W pracy zamieszczono biogramy
fachowców działających zarówno lokalnie, na terenie
kraju, jak i cieszących się międzynarodową sławą. Słownik
zawiera artykuły dotyczące m.in. J. Dobrzyńskiej, Z. Łobody, S. Bryły, W. Schwarzenberga-Czernego.
Publikacja wydobywa z niezasłużonego zapomnienia nieznane fakty z ich życiorysów, pozwala na prześledzenie karier przed i po II wojnie światowej. Oprócz
podstawowych danych biograficznych w każdym z haseł
zamieszczono spis projektów i realizacji, ustalonych na
podstawie kwerend archiwalnych, często zupełnie nieznanych w literaturze naukowej. Wielu z bohaterów słownika
na nowo „otrzymało” swoje twarze dzięki publikacji mało
znanych fotografii. Zamieszczony przed hasłami wstęp
przybliża ogólne cechy środowiska architektonicznego
Katowic w okresie międzywojennym, a dołączone na końcu
życiorysy pozwalają nie tylko na zapoznanie się z ciekawymi losami bohaterów słownika, lecz także ich indywidualnym stylem pisania.
Publikacja jest adresowana do wszystkich, którzy interesują się szeroko pojętymi dziejami architektury modernistycznej w Polsce oraz badaczy zainteresowanych historią
Śląska, w szczególności Górnego Śląska i Katowic.

„Słownik pisarzy
śląskich”. T. 3
Red. Jacek Lyszczyna,
Dariusz Rott
2010

Uherce to takie miłe
więzienie koło Leska
Dziennik
internowanego

Cena: 18,90 zł
ISBN: 978-83-226-2106-6
Oprawa: twarda, szyta, folia błyszcząca
Format: 171 x 246
Liczba stron: 215 + 1 nlb. s.
Inne: bibliogr., słownik, indeks haseł, aneksy,
ilustr., fot., projekty, summ., Zsfg.
Typ pracy: monografia, słownik, biografia
Waga: 580 g
Język: polski

Polecamy:
Rzym antyczny
Polityka i pieniądz /
The Ancient Rome
Politics and Money.
T. 4.

Piotr Rajski

Red. Wiesław
Kaczanowicz

2010

2008
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Szkolnictwo Będzina w latach 1795–1918
wraz z tekstami źródłowymi
Anna Glimos-Nadgórska

Cena: 37,80 zł
ISBN: 978-83-226-2069-4
Oprawa: twarda, szyta, folia błyszcząca
Format: 168 x 240
Liczba stron: 399 + 1 nlb. s.
Inne: bibliogr., teksty źródłowe, tab., indeks,
summ., rez.
Typ pracy: monografia
Waga: 860 g
Język: polski

Praca składa się z dwóch części. W pierwszej: Szkolnictwo
Będzina w latach 1795–1918 zaprezentowane zostały wybrane problemy z dziejów będzińskiego szkolnictwa w okresie niewoli narodowej, z kolei część druga: Teksty źródłowe
do dziejów szkolnictwa będzińskiego z lat 1802–1918 zawiera
dokumenty dotyczące tego okresu. Autorka przedstawiła następujące problemy: podstawy prawne funkcjonowania polskiego szkolnictwa w XIX wieku do 1918 roku;
lokale i pomieszczenia będzińskich szkół elementarnych;
nauka uczniów i prace podejmowane z nimi przez różnych nauczycieli; finansowanie szkolnictwa elementarnego i budżety szkół; powstawanie placówek elementarnych
na terenach wiejskich przylegających do Będzina; szkoły
prywatne i szkolnictwo stopnia średniego, szkolnictwo
żydowskie, funkcjonowanie szkół w czasie I wojny światowej. Zwróciła też uwagę na zmiany zachodzące w Będzinie jako jednostce administracyjnej od końca XVIII wieku
do roku 1918. Teksty źródłowe – opracowane przez autorkę – poświadczają wiele problemów podnoszonych w części
pierwszej. Stanowią zarazem doskonałą okazję do poznawania dziejów regionalnych.

Polecamy:
Obozy odosobnienia
w Bytomiu i Bytom
skim Zjednoczeniu
Przemysłu Węglo
wego (1945–1949)
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Stosunki narodowoś
ciowe na Wileń
szczyźnie w latach
1920–1939. Wyd. 2

Portret szlachty
czasów stanisławow
skich, epoki kryzysu,
odrodzenia i upadku...
Wyd. 2.

Kazimierz Miroszewski

Joanna Januszewska-Jurkiewicz

Dariusz Rolnik

2013

2011

2011
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Dialog o Śląsku. O (nie)zmienności obrazu
krainy i jej mieszkańców w polskich
syntezach dziejów narodowych
epoki zaborów (studium historiograficzne)
Dorota Malczewska-Pawelec
W pracy podjęto refleksję nad obecnością śląskich odniesień w polskich narracjach syntetycznych (tj. syntezach
naukowych, popularnonaukowych, podręcznikach szkolnych, specjalnych pozycjach adresowanych „do ludu”) doby
zaborów. Rozważania koncentrują się przede wszystkim
na czterech wyróżnionych obszarach problemowych:
postrzeganiu Śląska, wkładzie tej dzielnicy w rozwój średniowiecznego państwa polskiego, przyczynach jej utraty
w XIV wieku oraz śląskich postaciach. Szczególnie interesujące wydają się wątki dotyczące sposobów przedstawiania i oceny śląskich Piastów. Praca zawiera także bardziej
ogólne rozważania dotyczące roli polskiej historiografii
w kształtowaniu zbiorowych wyobrażeń dziewiętnastowiecznych Polaków na temat nadodrzańskiej krainy. Jedną
z kluczowych kwestii, jakie postawiła sobie jej autorka, jest
odpowiedź na pytanie: Czy polscy historycy pielęgnowali
pamięć o Śląsku w swoich narracjach i czy „widzieli” go
w granicach przyszłego odrodzonego państwa polskiego?
Publikacja adresowana jest do historyków, w tym zwłaszcza
do badaczy dziejów historiografii i dziejów Śląska, studentów historii i innych nauk humanistycznych oraz wszystkich zainteresowanych problematyką śląską w przeszłości.

Cena: 60,90 zł
ISBN: 978-83-226-2096-0
Oprawa: twarda, szyta, folia matowa, lakier
wybiórczy
Format: 171 x 246
Liczba stron: 464 + 8 nlb. s.
Inne: bibliogr., summ., Zsfg.
Typ pracy: monografia
Waga: 970 g
Język: polski

Polecamy:
Uwarunkowania
rozwoju turystyki
postindustrialnej
w przestrzeni Gór
nośląskiego Związku
Metropolitalnego

Przemiany
kulturowo-oświatowe
i społeczne
na pograniczu

Śląsk – Polska –
Europa – Świat

Marzena Lamparska

Red. Wiesława
Korzeniowska, Andrzej
Murzyn, Urszula Szuścik

Red. Kazimierz
Miroszewski,
Mieczysław
Stolarczyk

2013

2010

2013
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Naprawa czy zniszczenie demokracji?
Tendencje autorytarne i profaszystowskie
w polskiej myśli politycznej 1921–1935
Jarosław Tomasiewicz

Cena: 56,70 zł
ISBN: 978-83-226-2125-7
Oprawa: broszurowa, skrzydełka, szyta, folia
matowa, lakier wybiórczy
Format: 168 x 240
Liczba stron: 477 + 3 nlb. s.
Inne: bibliogr., indeks nazwisk, tab., summ.,
Zsfg.
Typ pracy: monografia
Waga: 940 g
Język: polski
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Praca jest syntetycznym ujęciem tendencji autorytarnych i profaszystowskich występujących w polskiej myśli
politycznej lat 1921–1935 – tendencji wynikających z kryzysu liberalnej demokracji parlamentarnej, nasilającego
się (nie tylko w Polsce) w okresie międzywojennym. Rozdział pierwszy poświęcono kwestiom terminologicznym
(wyjaśnione w nim zostały używane w pracy pojęcia demoliberalizmu, autorytaryzmu, totalitaryzmu). W rozdziale
drugim opisane jest podłoże, z którego w Dwudziestoleciu
wyrastały tendencje autorytarne, tzn. krytyka demokracji
występująca w polskiej myśli politycznej okresu zaborów.
Kolejne rozdziały prezentują antydemoliberalne koncepcje
faszystów lat 20., konserwatystów, endeków, zwolenników
nurtu chrześcijańsko-społecznego, piłsudczyków, narodowych robotników, ludowców i marksistów, a także ezoteryków, panslawistów, eugeników, technokratów, kombatantów i wreszcie narodowych radykałów z początku
lat 30. W ich myśli politycznej zbadane zostały zarówno
proponowane rozwiązania ustrojowe, jak i ich ideologiczne uzasadnienie. Alternatywa demokracji parlamentarnej
przybierała różne formy: od nieznacznych korekt systemu demokratycznego do całkowitego zanegowania go.
Do reformy parlamentaryzmu przy zachowaniu jego fundamentów ograniczali się „starzy” endecy, część konserwatystów, chadecy, ludowcy, początkowo piłsudczycy. Autorytaryzm reprezentowany był przez Obóz Wielkiej Polski,
większość konserwatystów, po 1926 r. w tym kierunku
przesuwała się sanacja. Totalitaryzm nie znajdował wielu
zwolenników.

historia

„Średniowiecze Polskie
i Powszechne”. T. 4 (8)
Red. Bożena Czwojdrak, Jerzy Sperka
„Średniowiecze Polskie i Powszechne” jest jednym z niewielu w Polsce czasopism prezentujących teksty poświęcone tylko tej epoce, za to w bardzo szerokiej formie, obejmującej zarówno historię średniowieczną Polski, jak
i powszechną. Na jego łamach publikują mediewiści z prawie wszystkich ośrodków naukowych w kraju, a także
z zagranicy (Czechy, Ukraina, Niemcy), dzięki czemu
potencjalny czytelnik ma możliwość zapoznania się z przeglądem badań i różnorodną tematyką, ograniczoną jednak
do interesującej go epoki.
W prezentowanym tomie autorzy poruszają zagadnienia dotyczące m.in. kultu św. Emeryka w Polsce; początków reformy obserwanckiej w polskiej prowincji dominikanów; monasteru ławryszewskiego koło Nowogródka;
związków kościoła Mariackiego z krakowskim mieszczaństwem; wzmianek źródłowych o Litwie i Litwinach
w księgach rachunkowych Krakowa; problemu istnienia
stronnictwa królowej Zofii Holszańskiej; kwestii genealogicznych przedstawicieli elit społeczeństwa średniowiecznego; nowego spojrzenia na rządy księcia halickiego Lwa
Daniłowicza; „rozbratania heraldycznego” między Koroną Polską a Wielkim Księstwem Litewskim w 1. poł. XV w.;
konfliktów zbrojnych wśród szlachty sanockiej w XV w.;
badań numizmatycznych związanych z działalnością na
Rusi Halickiej Władysława Opolczyka. Tom ten zawiera również niepublikowany dotąd transumpt przywileju
Kazimierza Jagiellończyka z 1499 r.
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„Wieki Stare i Nowe”. Tom 4 (9)
Red. Sylwester Fertacz,
Maria W. Wanatowicz
Adresatami rocznika są głównie środowiska akademickie oraz nauczyciele i miłośnicy historii. Teksty zamieszczone w tomie 4 (9)
dotyczą zagadnień z nowożytnej i najnowszej
historii powszechnej, historii Polski i Śląska.
Warto zwrócić uwagę na ciekawe rozważania A. Skrzypietz dotyczące zabiegów o tron
polski królewicza Jakuba Sobieskiego; wizerunek magnata polskiego nakreślony przez
D. Rolnika na przykładzie Andrzeja Zamoyskiego (1717–1792) oraz na dokonaną przez
lwowską badaczkę O. Rudy charakterystykę
stereotypów w postrzeganiu przez polskich
historyków przełomu XIX i XX wieku Ukraińców i stosunków polsko-ukraińskich. Spośród artykułów o tematyce śląskiej interesujące jest opracowanie P. Rygusa o górnośląskich
drapaczach chmur, zawierające ciekawą analizę uwarunkowań i procesu realizacji budownictwa wysokościowego na Górnym Śląsku
w okresie międzywojennym. E. Wronka podejmuje próbę – pierwszą w polskiej literaturze
historyczno-politologicznej – przybliżenia
czytelnikowi działalności w latach 1921–1941
grupy amerykańskich lobbystów skupionych
w Radzie ds. Stosunków Zagranicznych i określenia ich realnego wpływu na politykę USA.
W dziale materiałów źródłowych zamieszczono relację lekarki Urszuli Wendy z tragicznych
wydarzeń w KWK „Wujek” z 16 grudnia 1981
roku. Materiał ten jest wartościowy, ponieważ
tego typu wspomnienia są rzadkością.
Cena: 29,40 zł; ISSN: 1899-1556; Oprawa: broszurowa, klejona,
folia błyszcząca; Format: 168 x 240; Liczba stron: 314 + 2 nlb. s.;
Inne: tab., fot., rys., kolorowe ilustr., summ., Zsfg., streszcz.;
Typ pracy: wydawnictwo ciągłe; Waga: 640 g; Język: polski,
ukraiński; Online: CEEOL.
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„Wieki Stare i Nowe”
Tom specjalny:
Ludzie i elity pogranicza
Red. Maciej Fic, Ryszard Kaczmarek
Tematyka tomu specjalnego „Wieków Starych i Nowych” koncentruje się wokół trzech
głównych problemów badawczych.
Pierwszym z nich są elity regionalne na
Kresach Wschodnich dawnej Rzeczypospolitej przed I wojną światową, a więc w czasie
kształtowania się nowoczesnych ruchów narodowych i państw narodowych.
Drugim problemem badawczym poruszanym w tym tomie jest polityka narodowościowa na pograniczach dawnej monarchii nad
dunajskiej oraz jej następstwa dla dziejów
Europy Środkowo-Wschodniej w Dwudziestoleciu międzywojennym.
Trzecim, ostatnim kręgiem problemowym
jest tragiczne zaostrzenie się konfliktów narodowościowych na pograniczach przed II wojną
światową i w jej trakcie oraz uczestnictwo
i wpływ elit regionalnych na te procesy.
Biorąc pod uwagę tak zarysowaną tematykę,
redaktorzy kierują tom przede wszystkim do
zawodowych historyków i osób hobbystycznie
badających przeszłość, a w tym zakresie zajmujących się szeroko pojętą problematyką „kresową” oraz odnoszącą się do wszelkich pograniczy. Interesujące wnioski znajdą w publikacji
także socjologowie, politolodzy, a nawet badacze psychologii społecznej, szczególnie ci, którzy swoje refleksje opierają na badaniach nad
procesami zachodzącymi w przeszłości.
Cena: 35,70 zł; ISSN: 1899-1556; Oprawa: broszurowa, szyta,
folia błyszcząca; Format: 168 x 240; Liczba stron: 341 + 3 nlb. s.;
Inne: tab., summ., Zsfg., streszcz.; Typ pracy: wydawnictwo
ciągłe; Waga: 690 g; Język: angielski, polski, rosyjski, ukraiński;
Online: CEEOL.
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Historia magistra vitae est
Podręcznik do języka łacińskiego
dla studentów historii. Wyd. 3.
Aleksandra Golik-Prus
Skrypt jest adresowany do studentów historii studiów
dziennych i zaocznych, którzy rozpoczynają naukę języka łacińskiego. Układ materiału ma umożliwić zdobycie
praktycznej umiejętności rozumienia tekstów omawianych
również na zajęciach z nauk pomocniczych historii. Materiał gramatyczny obejmuje najistotniejsze zagadnienia
z fonetyki, fleksji i składni. Uwagę czytelnika skoncentrowano na wielokrotnych repetycjach wiadomości i wprowadzeniu pewnych nowych zagadnień gramatycznych – nie
na zasadzie jednokrotnego całościowego przedstawienia,
lecz w sposób cząstkowy.
Skrypt składa się z dwóch części: pierwsza zawiera materiał gramatyczny (poparty fragmentami tekstów łacińskich), druga to tablice gramatyczne, poszerzony wybór
tekstów.

Cena: 18,90 zł
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Oprawa: zintegrowana, szyta, folia matowa,
lakier wybiórczy
Format: 168 x 240
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Anonimowość jako granica poznania
w fenomenologii Edmunda Husserla
Piotr Łaciak

Cena: 39,90 zł
ISBN: 978-83-226-2130-1
Oprawa: twarda, tasiemka, szyta, folia matowa,
lakier wybiórczy
Format: 153 x 246
Liczba stron: 330 + 6 nlb. s.
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Typ pracy: monografia
Waga: 670 g
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Rozprawa prezentuje filozofię Edmunda Husserla
w świetle trzech tez, które zostały tak wyrażone, aby zaakcentować centralne miejsce problematyki anonimowości
w fenomenologii transcendentalnej. Pierwszą tezę można
sformułować następująco: człowiek jest Ja transcendentalnym, ale w naturalnym nastawieniu transcendentalny
charakter subiektywności pozostaje anonimowy, to znaczy niepoddany refleksji, zakryty. Druga teza wyraża myśl,
że anonimowość tę można przezwyciężyć, przeprowadzając redukcję fenomenologiczną. Trzecia teza głosi, że
odsłonięta dzięki redukcji fenomenologicznej świadomość
transcendentalna nie jest czymś ostatecznym, lecz sama
konstytuuje się w absolutnej subiektywności, a absolutna
subiektywność nie poddaje się refleksji i pozostaje również
anonimowa, przy czym anonimowość absolutnej subiektywności nigdy nie może być przezwyciężona. Zaprezentowanie fenomenologii z punktu widzenia problematyki
anonimowości daje rezultaty w postaci następujących rozstrzygnięć. Po pierwsze, kryzys jest rozumiany jako trwanie życia transcendentalnego w anonimowości. Po drugie,
redukcja fenomenologiczna oznacza odsłonięcie tezy naturalnego nastawienia jako przeżycia konstytuującego byt
świata. Po trzecie, świadomość refleksyjnie zobiektywizowana nie jest absolutną subiektywnością, jako że absolutna
subiektywność stanowi świadomość anonimowo funkcjonującą. Po czwarte, anonimowość absolutnej subiektywności nie pozostaje w sprzeczności z fenomenologiczną
zasadą wszelkich zasad, ponieważ apodyktyczna oczywistość „Ja jestem” okazuje się anonimową oczywistością.
Rozprawa stanowi pierwszą w literaturze przedmiotu monografię poświęconą problematyce anonimowości
w Husserlowskiej filozofii i jest adresowana nie tylko do
filozofów specjalizujących się w zakresie fenomenologii,
lecz także do tych czytelników, którym nie jest obca problematyka granic poznania, wewnętrznej struktury podmiotowości, źródeł kryzysu europejskiego człowieczeństwa
i możliwości jego przezwyciężenia.

filozofia

Historia neokantyzmu
Andrzej J. Noras
Książka stanowi pierwsze systematyczne opracowanie filozofii neokantowskiej. Z pewnością jest na rynku
wydawniczym wydarzeniem bez precedensu, niemającym
odpowiednika w literaturze światowej. W centrum zainteresowania i podjętych analiz znalazł się jeden z najważniejszych kierunków filozoficznych przełomu XIX i XX wieku,
który jednak z wielu powodów został niejako zapomniany.
Dopiero w latach 80. XX wieku ponownie podjęto badania nad neokantyzmem. Punktem odniesienia uczyniono
pierwszą próbę kodyfikacji neokantyzmu, jakiej dokonano
w roku 1923 w opublikowanej przez K.T. Österreicha Historii
filozofii F. Überwega. W efekcie czytelnik otrzymuje przegląd najważniejszych przedstawicieli wszystkich siedmiu
kierunków neokantowskich.
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Od epistemologii do krytycznej analizy
dziejów
Studium filozofii Léona Brunschvicga
Marta Ples
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Książka jest próbą syntetycznego ujęcia filozofii Léona
Brunschvicga (1869–1944), niegdyś wpływowej, a dziś zapomnianej postaci francuskiej sceny filozoficznej. System
Brunschvicga stanowi połączenie namysłu epistemologicznego z refleksją historiozoficzną, co znajduje odzwierciedlenie w układzie niniejszej pracy. W jej kolejnych rozdziałach analizowane są leżące u podstaw badanej koncepcji
założenia teoriopoznawcze, rozwiązania metodologiczne wynikające z ich przyjęcia oraz sposoby zastosowania
tych rozwiązań do badań nad dziejami zachodniej kultury.
Ważnym celem pracy jest odniesienie koncepcji filozoficznej Brunschvicga do kontekstu historycznofilozoficznego
i ukazanie jej powiązań między innymi z filozofią krytyczną Immanuela Kanta i z Heglowskim idealizmem.
Głównym zamierzeniem Autorki książki jest pokazanie
związku między poszczególnymi elementami składającymi się na koncepcję filozoficzną Léona Brunschvicga. Prace
pochodzące z różnych okresów twórczości francuskiego
filozofa, pozornie dotyczące odległych od siebie obszarów
problemowych (teorii poznania, form życia duchowego
ludzkości, dziejów poszczególnych form ducha), są kolejnymi etapami realizacji jednego projektu, którego punkt
wyjścia został określony przez Brunschvicga na samym
początku jego drogi filozoficznej. Projekt ten, ufundowany na założeniach wypracowanych w rozprawie La modalité du jugement, to krytyczna refleksja nad historią ludzkiej
myśli, mająca umożliwić namysł nad poznaniem i przejawiającym się w dziejach wiedzy rozumem. W ten sposób,
w filozofii Brunschvicga transcendentalizm, rozumiany
jako krytyczna refleksja nad poznaniem, łączy się z badaniem dziejów rozumu, przejawiającego się we wszelkiej
ludzkiej działalności.

filozofia

Filozofia – historia – historia filozofii
Filozoficzne konteksty polskiej
historiografii filozofii XX wieku
Mirosław Tyl
Książka jest historyczno-problemowym studium ukazującym na wybranych przykładach, w jaki sposób polscy
historycy filozofii i filozofowie XX wieku realizowali filozoficzne cele w ramach badań historycznofilozoficznych.
Refleksja nad przeszłością filozoficzną nie musi bowiem
stanowić celu samego w sobie, lecz określając swe punkty
wyjścia i zadania w kontekście aktualnej sytuacji filozofii,
może odsłaniać i podejmować dziś ważną problematykę
filozoficzną, stając się w ten sposób formą filozoficznej
wypowiedzi. Tak rozumiane filozoficzne zaangażowanie
historii filozofii przedstawia autor w ramach dwóch nakładających się na siebie płaszczyzn tematycznych. Pierwsza – na podstawie analizy ukierunkowanej na filozoficzne treści – ukazuje strukturę, genezę i funkcję koncepcji
studium dziejów filozofii, które opracowali między innymi
tacy badacze, jak: Maurycy Straszewski, Ludwik Chmaj,
Leszek Kołakowski, Marek J. Siemek, Stefan Swieżawski, Barbara Skarga. Druga zaś poszukuje filozoficznego
wymiaru samych studiów historycznofilozoficznych, które
na podstawie opracowanych koncepcji badawczych prowadzili ich twórcy.
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Fenomenologia jako możliwość
filozofii dramatu Józefa Tischnera
Agnieszka Wesołowska
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Pracę poświęcono problemowi odczytania fenomenologii
Husserla w filozofii dramatu Józefa Tischnera. Tak sformułowany temat wyznacza strukturę pracy, której trzyczęściowa architektonika odpowiada rozwojowi twórczości filozoficznej Tischnera od fenomenologii do filozofii dramatu.
W części pierwszej zaprezentowano problem rozumienia
samej fenomenologii Husserla (fenomenologii klasycznej);
w drugiej – rozumienie fenomenologii przez Tischnera;
w trzeciej – przejście od fenomenologii do filozofii dramatu.
U podstaw rozważań zawartych w pracy leży wyraźnie
sprecyzowany zamiar badawczy: dążenie z jednej strony
do ukazania fenomenologii Husserla jako projektu fenomenologii transcendentalnej; z drugiej strony – do uwyraźnienia tych aspektów filozofii dramatu, które świadczą o jej fenomenologicznej proweniencji. W ten sposób
sformułowany cel pracy umożliwia: ukazanie filozoficznej
twórczości Józefa Tischnera w nowym świetle; scharakteryzowanie Tischnerowskiego rozumienia fenomenologii
i prezentowanego przezeń ujęcia świadomości egotycznej;
podjęcie kwestii wykładni samej fenomenologii, problemu
jej granic i możliwości; rozważenie złożonego zagadnienia
transcendentalizmu w filozofii Husserla.
Badania nad rozwojem twórczości Tischnera pokazały, że w przejściu od filozofii transcendentalnej do filozofii dramatu nie ma żadnego przypadku. Najważniejszym
osiągnięciem pracy jest sformułowanie oraz uzasadnienie
tezy, że Tischnera filozofia dramatu stanowi konsekwencję
namysłu nad fenomenologią Edmunda Husserla; co istotne,
chodzi o fenomenologię transcendentalną, a więc tę część
twórczości Husserla, która była niemal obca Romanowi
Ingardenowi, nauczycielowi Tischnera. Ważność analiz
oraz skorelowany z nimi nowatorski charakter opracowania wiążą się również z uzasadnieniem twierdzenia, że
samą koncepcję dramatu można uznać za rezultat dociekań dotyczących „ja” oraz jego otwarcia na to, co transcendentne – zwieńczenie badań nad świadomością egotyczną,
badań, których możliwość otwiera fenomenologia Husserla.

filozofia

„Folia Philosophica”. T. 30
Red. Piotr Łaciak
30. tom „Folia Philosophica” stanowi studium o szeroko
zakrojonej perspektywie, zarówno historycznofilozoficznej, jak i problemowej; jawi się nie tylko jako pismo zapraszające do dyskusji badaczy specjalizujących się w zakresie
filozofii, lecz także jako multidyscyplinarny panel, angażujący różne środowiska naukowe. W dziale przekładów
został zamieszczony tekst Vladimíra Leški (Fenomenologia
a dzieje filozofii, tłum. Dariusz Bęben). Dział: Studia z historii filozofii starożytnej i średniowiecznej prezentuje artykuły
Agnieszki Woszczyk (Własności monady i diady w „Theologumena arithmeticae” przypisywanych Jamblichowi z Chalkis),
Jacka Surzyna (Szkotowy projekt nauki transcendentalnej),
Hanny Wojtczak (Benedykt Hesse – przedstawiciel naukowego
środowiska krakowskiego w I poł. XV wieku), Macieja Stanka
(Kategoria relacji w rozumieniu Benedykta Hessego), Moniki
Mansfeld (Komentarze metafizyczne Jana Burydana – stan
badań). Jeżeli chodzi o dział Epistemologia, to obejmuje
on rozprawy Piotra Łaciaka (Anonimowość transcendentalnej subiektywności a koncepcja filozofii jako ścisłej nauki),
Agnieszki Wesołowskiej (Transcendentalna „epoché” a problem przemiany Ja), Tomasza Kubalicy (Gerolda Praussa krytyka poznania jako odbicia). Z kolei w dziale Filozofia i logika
znajdujemy artykuły Józefa Bańki (Czy recentywizm może
wystąpić jako horyzont spełnienia logiki nieskończenie wielowartościowej?), Szymona Makuły (Rola analizy w „Tractatus logico-philosophicus” Ludwiga Wittgensteina), Krzysztofa
A. Wieczorka (Logiczne i empiryczne równie pochyłe), Krzysztofa Szymanka (O teoriach spiskowych). Ostatni dział prezentowanego tomu zatytułowany Filozofia kultury zawiera
teksty Dariusza Bębna (Kilka uwag o „Logosie”, czyli filozofia
kultury jako filozofia pierwsza) oraz Weroniki Chabińskiej
(Mit jako element kulturowy filozofii Friedricha Wilhelma Josepha von Schellinga).
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Jak przeżyć w afrykańskim mieście?
Człowiek wobec pograniczności
oraz procesów urbanizacyjnych
w południowosudańskiej Dżubie
Maciej Kurcz
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Przedmiotem prezentowanej publikacji jest dynamicz
ny proces kształtowania się Dżuby – stolicy Sudanu Połu
dniowego, opisany i analizowany z perspektywy działań
życiowych zwykłego człowieka, niedawnego domiejskiego
migranta. Wszystkie dane faktograficzne pochodzą z serii
etnograficznych badań, przeprowadzonych w latach 2007–
2008 w południowosudańskiej Dżubie.
Najważniejszą rzeczą dla każdego migranta jest zaadap
towanie się do życia w mieście, w którym panują skrajnie
trudne warunki – brak wody i kanalizacji, prądu, wyso
kie ceny, co wraz z wieloetnicznością i wielokulturowoś
cią powoduje poczucie wyobcowania. Ogromne znaczenie
w radzeniu sobie mieszkańców z problemami podstawowy
mi ma rodzina. Układy społeczne w mieście cechuje współ
zależność różnych grup społecznych. Rośnie znaczenie
takich grup, jak kobiety oraz dzieci i młodzież, odgrywa
jących coraz większą rolę w gospodarce. W rodzinie miej
skiej każdy domownik zaangażowany jest w praktyki eko
nomiczne. Etniczność Dżuby w naturalny sposób wiąże się
ze specyfiką życia miejskiego. Miasto to miejsce, w którym
etniczności nie ma – na tym polega jego specyfika. Dżuba
to miasto kultur i konfliktów, gdzie religia została podnie
siona do rangi osnowy tożsamości grupowej. Religia (islam
i chrześcijaństwo) w mieście służy zacieraniu etniczności,
daje możliwość szybkiego wejścia w miejską ekumenę.
Praca może być przydatna wszystkim zainteresowanym
kontynentem afrykańskim, zwłaszcza etnografom, antro
pologom, specjalistom zajmującym się Sudanem Południo
wym.

etnologia

„Studia Etnologiczne i Antropologiczne”
T. 12: Dziedzictwo kulturowe „nadbagażem”
codzienności?
Red. Halina Rusek, Kinga Czerwińska,
Katarzyna Marcol
Czy można mówić o „nadbagażu” w kontekście dziedzic
twa kulturowego? Czy wartości historyczne, kulturowe,
religijne – duchowe i materialne, które przecież stanowią
dobro społeczne, mogą być jednocześnie ciężarem w kon
tekście codzienności? Metafora „nadbagażu” w odniesieniu
do dziedzictwa kulturowego okazała się niezwykle trafna,
o czym świadczą teksty zamieszczone w 12. tomie „Stu
diów Etnologicznych i Antropologicznych”. Wielu autorów
zauważa, że proces dziedziczenia, również kulturowego,
jest skomplikowany, wielowymiarowy i niejednoznacz
ny, czego dowodem jest choćby postawa wobec „spadku”
niemieckiego m.in. na Dolnym Śląsku, Śląsku Opolskim,
Warmii i Mazurach. Owo zastane dziedzictwo stanowiło
niewątpliwie swego rodzaju „nadbagaż” dla przesiedleń
ców, którzy stali się jego spadkobiercami na skutek dzia
łań politycznych. Innego wymiaru nabiera z kolei metafora
dziedzictwa kulturowego jako „nadbagażu” w kontekście
współczesnych trendów związanych z turystyką, współ
czesnymi praktykami wystawienniczymi czy organizo
waniem przestrzeni domowej. W postawach konsump
cjonizmu oraz wobec potrzeby gromadzenia wrażeń
i świadomego wyboru stylu życia obserwuje się odniesie
nie do dziedzictwa kulturowego jak do zbędnego balastu.
Publikację dopełniają rozważania terminologiczne nad
dziedzictwem kulturowym jako częścią osobowości, ele
mentem edukacji regionalnej, polityki oraz nad jego wartoś
ciowaniem. Omawiane są też działania na rzecz zachowania
dziedzictwa kulturowego, podejmowane przez instytucje
międzynarodowe, uniwersytety i stowarzyszenia.
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Inny zapis. „Sekretny dziennik” pisarza
jako przedmiot badań socjologicznych
Na przykładzie „Dzienników” Stefana
Kisielewskiego
Krzysztof Łęcki
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Socjologia literatury – jakie możliwości poznawcze stwarza? Co się dzieje, kiedy nie sprowadza się ona do badań
recepcji dzieła literackiego czy do analizy powieściowych
treści? By nie wspomnieć o bardziej standardowych tematach socjologicznych. Czy dziennik, wreszcie jedna z form
literatury dokumentu osobistego, zmienia swoje znaczenie, kiedy jest to dziennik pisarza, czyli w efekcie coś
pomiędzy dziennikowym zapisem a literaturą? Jeśli zaś
się zmienia to jak, w jakim stopniu? Czy sekretny dziennik pisarza może/powinien stać się przedmiotem refleksji
socjologicznej? Czy interpretacje tego typu tekstu, który
ze swej natury nie pretenduje przecież do reprezentatywności, wystarczają do tego, by istotnie korygować widzenie i ocenę zjawisk społecznych ważnych, intrygujących
badaczy? Problemowa monografia Rozprawa Krzysztofa
Łęckiego Inny zapis. Dziennik sekretny pisarza jako przedmiot
refleksji socjologicznej. Na przykładzie „Dzienników” Stefana
Kisielewskiego podejmuje zasygnalizowane tu ledwie kwestie. Autor stara się także pokazać, co wynika z nich dla
praktyki badawczej socjologa. Na kanwie wystąpień i dyskusji zjazdowych powstały teksty składające się na niniejszy tom, napisane przez grono najwybitniejszych polskich
psychologów i nawiązujące do niektórych najważniejszych
zagadnień poruszanych podczas Zjazdu. W artykułach
zaprezentowano wiele problemów nurtujących współczesną polską psychologię, zarówno natury ogólnej, jak
i szczegółowej, zrelacjonowano wyniki badań empirycznych, a także rozważania teoretyczne i metateoretyczne.
Niniejszy zbiór tekstów adresowany jest nie tylko do
psychologów, lecz także do przedstawicieli innych nauk,
zainteresowanych istotnymi problemami współczesnej
psychologii oraz aktualnym stanem tej dyscypliny naukowej i dziedziny praktyki społecznej w Polsce i na świecie.
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Wartości – pracy, rodziny i religii – ciągłość
i zmiana. Socjologiczne studium
społeczności śląskich
Urszula Swadźba
Przedmiotem analizy pracy są śląskie wartości, ich
geneza, umacnianie się, osłabianie oraz aktualne trwanie
i zmiana w społecznościach śląskich. W części teoretycznej
scharakteryzowana została koncepcja Ronalda Ingleharta
dotycząca zmian sytemu wartości i przechodzenia od wartości materialistycznych do postmaterialistycznych oraz
sformułowana na jej bazie własna Autorki koncepcja przemian wartości śląskich. Praca zawiera część historyczną.
Przeanalizowana została w niej geneza wartości śląskich
w drugiej połowie XIX wieku, ich utrwalanie w okresie
międzywojennym, a następnie ewolucja w okresie realnego socjalizmu i transformacji systemowej.
Empiryczną część pracy oparto na badaniach terenowych w trzech śląskich społecznościach. Pokazano zmiany i trwanie wartości pracy, rodziny i religii. Posłużono
się wprowadzoną wcześniej typologią wartości, uwzględniającą koncepcję R. Ingleharta, a także starano się odpowiedzieć, w jakim stopniu badane społeczności zmierzają
w kierunku wartości postmaterialistycznych. W zakończeniu przedstawione zostały fazy ewolucji śląskich wartości i ich wzajemnego oddziaływania na siebie. Pokazano
uniwersalność wniosków z badań dotyczącą całości społeczeństwa polskiego, a także specyfiki śląskiej. Dokonanie
analizy trzech wartości w społecznościach śląskich pozwoliło na wysunięcie tezy, która uzupełni teorię R. Ingleharta.
Praca adresowana jest do szerokiego grona specjalistów.
Przede wszystkim do socjologów zajmujących się problematyką wartości, szczególnie wartości pracy, rodziny i religii. Może być przydatna również osobom zainteresowanym
problematyką śląską: socjologom, pedagogom, kulturoznawcom, historykom, etnologom.
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Aktywizacja edukacyjna i zawodowa
mieszkańców a jakość życia w miastach
peryferyjnych
Red. Adam Bartoszek, Urszula Swadźba
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Prezentowana książka jest owocem projektu badawczego
dotyczącego następstw ruchliwości edukacyjnej i zawodowej dla jakości życia w miastach peryferyjnych. Badania
terenowe – w których wykorzystano metodę sondażowo-porównawczą – przeprowadzono w Raciborzu i Lublińcu
w województwie śląskim oraz w Nysie i Głogówku w województwie opolskim. Podstawą wyboru tych miast były trzy
główne kryteria: położenie przestrzenne, obecność ludności rdzennie śląskiej i zróżnicowanie procesów migracji mieszkańców miast poza granice kraju; a także przekształcenia ich struktury gospodarczej z przemysłowej
na postprzemysłową. Autorzy poszczególnych rozdziałów
zaprezentowali kluczowe dane dla oceny zasobów i dynamiki kapitału ludzkiego w małych i średnich miastach.
Opracowanie Bożeny Pastwy stanowi próbę identyfikacji
potencjału demograficznego i cech społeczno-kulturowych
populacji badanych miast w okresie transformacji. Adam
Bartoszek z kolei analizuje edukacyjną i społeczno-zawodową ruchliwość mieszkańców oraz członków elit lokalnych
w powiązaniu z oceną warunków życia w swoim mieście.
Urszula Swadźba poszukuje odpowiedzi na pytanie o czynniki kształtujące aktywność edukacyjną w połączeniu ze
strategiami lokalnymi oraz z innowacyjnością zasobów
ludzkich z badanych gospodarstw domowych. Rafał Muster
przedstawia diagnozę problemów aktywizacji kapitału
ludzkiego na lokalnych rynkach pracy wraz z oceną instytucjonalnego oddziaływania na adaptację do ich potrzeb
przez osoby bezrobotne i poszukujące zatrudnienia. Charakterystyka zakorzenienia badanych w przestrzeni społeczno-kulturowej prezentowana w kolejnym rozdziale przez Marka Dziewierskiego dopełnia obraz badanych
miejscowości.
W końcowym rozdziale książki Adam Bartoszek i Urszula Swadźba podsumowują następstwa ruchliwości kapitału
ludzkiego dla jakości życia w badanych miastach.
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O pożytkach z badań z dziedziny socjologii
i antropologii polityki. Próby refleksji
Red. Jacek Wódz
Przedmiot zainteresowania autorów tekstów, które
złożyły się na prezentowany tom, nie mieści się w jednej,
konkretnej dyscyplinie naukowej. Nie jest to ani klasyczna socjologia, ani klasyczna antropologia kultury, ani klasyczna politologia, ani wreszcie nie są to typowo prawnicze
rozważania. W grupie autorów znaleźć można socjologów,
politologów, badaczy kultury… W pracy znalazły się teksty
dotyczące polityki w wymiarze regionalnym oraz lokalnym,
państwowym. Analizie poddano też pojęcie państwa, władzy oraz zagadnienie mitu – w kontekście władzy, a także
w odniesieniu do konkretnych osób zajmujących eksponowane stanowiska w państwie, odgrywające decydującą rolę
w życiu Polski, Maroka, Włoch.
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„Górnośląskie Studia Socjologiczne
Seria Nowa”. T. 3
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Trzeci tom rocznika nawiązuje tematyką do „Górnośląskich Studiów Socjologicznych”, wydawanych niegdyś
przez nieistniejący już Śląski Instytut Naukowy, w tym
bowiem numerze podjęto problem różnych konfliktów społecznych (etnicznych, związanych z ekologią i gospodarką).
Artykuły zostały zgrupowane w trzech częściach tematycznych. W części Konflikt etniczny: kontekst teoretyczny
przedstawiono panoramę teoretyczną przestrzeni konfliktów społecznych oraz złożoną problematykę procesów
kształtowania się reprezentacji politycznej w głównych
regionach europejskich. W części zatytułowanej Śląski
kontrapunkt empiryczny umieszczono artykuły przedstawiające wyniki socjologicznych badań empirycznych prowadzonych na Górnym Śląsku i w województwie śląskim,
w różny sposób dotykające przejawów konfliktów społecznych, traktowanych jako konflikty etniczne.
Przesłanki linii programowej pisma realizują też artykuły zamieszczone w części Varia. Znalazły się w niej
cztery teksty, w których skupiono się na: społeczno-ekonomicznych problemy podziałów społecznych w starych
europejskich regionach przemysłowych, społecznych sporach wokół energetyki wiatrowej, rewolucyjnych przemianach w krajach Maghrebu oraz konfliktach etnicznych
na Słowacji.
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Między sekularyzacją
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W poszukiwaniu „dobrego życia”
U filozoficznych podstaw głównych
orientacji politycznego myślenia. Wyd. 2.
Wojciech Kaute
Książka Wojciecha Kautego pod tytułem W poszukiwaniu „dobrego życia”. U filozoficznych podstaw głównych orientacji politycznego myślenia jest pracą z zakresu historii idei
politycznych. Autor podejmuje w niej, wykorzystując termin wprowadzony przez Arystotelesa, fundamentalne
dla humanistyki zagadnienie: czym jest „dobre życie” i jak
rzutuje ono na kształt państwa. To kluczowe zagadnienie
poddane jest analizom, prowadzonym od greckich narodzin namysłu nad człowiekiem i polityką aż po refleksję
doby współczesnej. Analizy te, ugruntowane w ontyczno-epistemicznych podstawach zachodniego myślenia, ukazują czytelnikowi całą głębię ewolucji poglądów na temat
człowieka i jego miejsca w strukturze świata, roli jednostki
oraz koncepcji państwa i prawa. Ogromną zaletą książki
Wojciecha Kautego jest oryginalne, autorskie, ujęcie całokształtu analiz. Autor prowadzi czytelnika tropem własnych interpretacji. Dzięki temu praca staje się niezwykle
intrygującą i inspirującą próbą syntetycznego ujęcia europejskiej historii idei politycznych. Książka adresowana jest
przede wszystkim do filozofów polityki oraz do historyków
doktryn politycznych i myśli politycznej. Nie ulega jednak
wątpliwości, że fundamentalność podjętego zagadnienia
czyni ją niezwykle wartościową dla każdego humanisty.
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„Studia Politicae Universitatis Silesiensis”
T. 8
Red. Jan Iwanek, Mieczysław Stolarczyk,
współred. Rafał Glajcar
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W omawianym tomie teksty pomieszczono w czterech
blokach. Pierwszy, „Teoria polityki”, zawiera teksty metodologiczne. J. Bajer w artykule Badania porównawcze w politologii. Zagadnienia metodologiczne pisze o strategii badań
oraz konstruowaniu projektów porównawczych we współczesnej politologii. Artykuł P. Kołodziejczyka Metodologiczne problemy badania internetowych witryn ekstremistycznych
odnosi się do aktywizmu politycznego w Internecie.
Blok „Systemy polityczne” otwiera tekst J. Bartyzela
Ani centralizm, ani separatyzm, lecz jedność w wielości Las
Españas… o regionalizmie w ujęciu de Melli. J. Okrzesik
w artykule Zapomniany epilog Jesieni Narodów. Uwagi o transformacji ustrojowej w Nikaragui koncentruje się na transformacji ustrojowej tego kraju, a tekst M. Wajzera Rola armii
w pierwszych latach niepodległości Algierii dotyczy państw
zdobywających niepodległość wskutek rozpadu systemu
kolonialnego.
W dziale „Stosunki międzynarodowe” M. Lakomy w tekście Federacja Rosyjska w stosunkach francusko-amerykańskich
w okresie pozimnowojennym analizuje politykę Francji i USA
wobec Rosji.
Dział „Komunikowanie społeczne” zawiera trzy teksty. W pierwszym Tolerancja: aspekt medialny W. Sidorow
skupia się na tolerancji w mediach. Z. Kantyka w artykule
Politolog jako medialny komentator polityki porusza kwestię
wykorzystywania potencjału mediów w łączeniu nauki
z praktyką polityczną. Artykuł P. Szostok Prasa samorządowa jako narzędzie polityki informacyjnej na poziomie lokalnym zamyka ten blok. Autorka na przykładzie pięciu gmin
w woj. śląskim analizuje relacje prasy samorządowej z władzami samorządu.
W dziale „Recenzje, sprawozdania i omówienia” znaleźć
można informacje o polsko- i obcojęzycznych publikacjach
z dziedziny nauk politycznych oraz relacje z życia naukowego INPiUŚ w Katowicach.

politologia

„Studia Politicae Universitatis Silesiensis”
T. 9
Red. Jan Iwanek, Mieczysław Stolarczyk,
współudz. Marian Mitręga
Geneza powstania tomu wiąże się z pamięcią o Pani Profesor Lucynie Frąckiewicz. Zebrane artykuły dotyczą szeroko
pojętego problemu ubóstwa, marginalizacji i wykluczenia
społecznego. Pomieszczono je w 4 blokach tematycznych.
Blok – „Ubóstwo, marginalizacja, wykluczenie społeczne – aspekty teoretyczne i praktyczne” dotyczy kwesti:
roli interwencjonizmu państwowego w powstaniu welfare
state w XX w.; wykluczenia społecznego; marginesu społecznego w ujęciu socjologicznym; wpływu zagranicznej
migracji zarobkowej na poziom życia wsi woj. opolskiego;
grup szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym,
systemowych podstaw pomocy osobom niepełnosprawnym oraz znaczenia świadczeń społecznych w zapobieganiu ubóstwu dzieci. Zaprezentowano wyniki analizy sytuacji społecznej i pomocy społecznej w Republice Słowackiej
i kwestie ruchu zawodowego wobec problemów wykluczenia i marginalizacji w środowisku kolejarskim.
W bloku „Przeciwdziałanie ubóstwu dzieci i młodzieży
oraz międzypokoleniowemu przekazywaniu biedy” omówiono zagadnienia: rodziny jako formy ochrony przed ubóstwem dzieci; samookreślenia się zawodowego i technologii
innowacyjnych w rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych;
rozbieżności „światów” ludzi młodych i starych.
Blok „Partnerska współpraca podmiotów polityki społecznej w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu” zawiera teksty o wykluczeniu społecznym w świetle
doświadczeń pracowników opieki społecznej; o rozwiązywaniu problemów społecznych jako formie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu; o ważności instytucji
mniejszości niemieckiej oraz o znaczeniu małych firm jako
lekarstwa na zła koniunkturę na rynku pracy.
W bloku „Czynniki warunkujące wykluczenie społeczne grup szczególnego ryzyka” poruszono problem wykluczenia społecznego i cyfrowego osób starszych, zaprezentowano też genogram – narzędzie w pracy terapeutycznej
z zagrożonymi wykluczeniem społecznym oraz reintegracji
zawodowej osób wykluczonych i długotrwale bezrobotnych.
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Intertekst, historia i (auto)ironia
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Niniejsza książka to zbiór szkiców łączących interpretacyjno-analityczne rozważania na temat poszczególnych
utworów Tadeusza Różewicza z próbą określenia specyfiki
jego gry w nawiązania i oceny modi operandi otaczającego
go świata. To również refleksja na temat stosunku poety
do najważniejszych kategorii humanistyki: podmiotowości
i poetyckiego „ja”, historii i wagi doświadczenia, przystawalności poetyckiego słowa do materii życia, ironii i autoironii, tożsamości budowanej na pamięci i refleksyjnym
odbiorze rzeczywistości w jej najpoważniejszych i najbardziej trywialnych przejawach, a także do dzieł i słów
cudzych, włączanych w poetycką tkankę jego własnych
utworów.
Intertekstualność dzieła Różewicza pojmuje się przy tym
bardzo szeroko: intertekst to zarówno inne dzieło literac
kie (również inny tekst samego Różewicza), jak i formacja kulturowa danej epoki, szczególny moment dziejowy, obejmujący różne formy przekazu, język mediów czy
język krytyki wycelowanej w wiersze poety, dzięki któremu badacze, znawcy i tłumacze usiłują dociec Różewiczowskiej „tajemnicy wiersza”. I choć poszczególne szkice
traktują o różnych aspektach twórczości poety (związkach
jego wierszy z poezją Norwida, Staffa, kwestiach metapoetyckich czy światopoglądowo-historiozoficznych), niektóre z nich swym zasięgiem obejmują także punkty wspólne, co świadczy o kompaktowości i spójności poetyckiej
twórczości Różewicza, od lat konsekwentnie budującego
charakterystyczny nurt motywiki i sieć punktów wyjścia
wokół zespołu podstawowych pojęć i kulturowych filarów.
Książka przeznaczona jest dla wszystkich zainteresowanych poezją polską XX i XXI wieku, a w szczególności
dla krytyków literackich, nauczycieli, studentów filologii
i innych kierunków, w które wpisuje się nurt rozważań
o kondycji współczesnej kultury, a także roli literatury
w postindustrialnym, zmediatyzowanym świecie.
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Przy pogrzebach rzeczy i rytmy
Funeralia Radziwiłłowskie z XVII wieku
Mariola Jarczykowa
Praca dotyczy twórczości związanej ze śmiercią członków birżańskiej linii rodu Radziwiłłów, a także oratorstwa
pogrzebowego księcia Krzysztofa (1575–1640). Poszczególne rozdziały koncentrują się na osobach, z których śmiercią łączy się bogata dokumentacja piśmiennicza w postaci
kazań, mów, epitafiów, testamentów i nagrobków. W rozdziale pierwszym są przedstawieni książęta Krzysztof „Piorun” oraz jego synowie Janusz i Krzysztof. Druki
z XVII wieku pozwalają poznać kazania i mowy napisane
dla uczczenia pamięci magnatów, a także odtworzyć szczegóły pogrzebu, przede wszystkim księcia Krzysztofa, zaś
rękopisy umożliwiają rekonstrukcję mów oraz okolicznościowych tekstów towarzyszących pogrzebom Radziwiłłów.
W rozdziale ukazującym piśmiennictwo dotyczące śmierci
kobiet skupiono się na dwóch żonach Radziwiłłów – Zofii
Słuckiej oraz Katarzynie z Potockich. Literackiej oprawie
śmierci najmłodszych członków rodu – dzieci Krzysztofa
Radziwiłła: Mikołaja, Jerzego i Halszki – poświęcony jest
rozdział trzeci. Rozdział czwarty dotyczy mów Krzysztofa
Radziwiłła wygłoszonych na pogrzebach krewnych, przyjaciół oraz dostojników państwowych. Oracje księcia ukazano na tle kazań wydrukowanych dla uczczenia pamięci
Eustachego Wołłowicza, Albrechta Radziwiłła, Dadziboga
Słuszki, Krzysztofa Mikołaja Sapiehy. Zestawienie to nie
tylko dopełniło obraz zmarłych, lecz także pozwoliło na
ukazanie różnic wypowiedzi mówców, reprezentujących
inne (katolickie i protestanckie) wyznania religijne.
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Podróż na Atlantydę. O I tomie „Nowej
baśni” Teodora Parnickiego
Filip Mazurkiewicz
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Praca jest przede wszystkim drobiazgową analizą I tomu
cyklu powieściowego Teodora Parnickiego Nowa baśń, zatytułowanego Robotnicy wezwani o jedenastej. Tak szczegółowo przeprowadzona analiza powieści była niezbędna do jej
interpretacji, które przebiegają dwutorowo. Po pierwsze
podjęto wątek Ingardenowskich, a szerzej – fenomemnologicznych inspiracji, które wpłynęły na pisarstwo Parnickiego. Mamy tu do czynienia z wpływem na przekształcenia
gatunkowe powieści historycznej jako tekstu literackiego oraz z wpływem na sposób postrzegania samej historyczności jako tekstowo-nietekstowego korelatu powieści.
Literackość jest przez Ingardena traktowana jako pewna
granica, która wyznacza status ontologiczny przedmiotów
i postaci pojawiających się w dziele literackim, a istotą owej
granicy jest zawieszenie asercji sądów wypowiedzianych
w tekście. Druga grupa zabiegów interpretacyjnych zmierza do określenia tematyki powieści dziejowej Parnickiego
jako powieści o śmierci. Parnicki w swym tekście mozolnie penetruje rozmaite europejskie mity i opowieści dotyczące śmierci, sprawdzając, czy niosą z sobą jakiś wymiar
wyjaśniający bądź konsolacyjny. Odpowiedź na tak stawiane pytania jest przecząca. Ostatecznie śmierć pozostaje
fenomenem niezrozumiałym, wymykającym się wszelkim
próbom rozumienia, czy wyjaśnienia. I z takim przekonaniem Parnicki pozostawia swego czytelnika. Zasadniczym
kontekstem interpretacji okazuje się mit Atlantydy, który
ma w powieści znaczenie potrójne. Po pierwsze, w sensie
dosłownym oznacza mityczny ląd, którego nie można zdobyć, choć bohaterowie próbują tam dopłynąć. Po drugie,
odnosi się do niemożliwego do zdobycia lądu „prawdziwej”
historii, lądu historii pewnej, historii-bytu. Po trzecie, staje
się metaforą śmierci.
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Gustaw Morcinek – w 120-lecie urodzin
Red. Krystyna Heska-Kwaśniewicz, Jacek
Lyszczyna
Książka Gustaw Morcinek – w 120-lecie urodzin przynosi
osiemnaście artykułów poświęconych utworom pisarza
i faktom związanym z jego biografią. Jest ona pokłosiem
sesji, zorganizowanej w styczniu 2011 r. na Uniwersytecie
Śląskim w 120. rocznicę urodzin pisarza. Pomieszczone tu
artykuły dotyczą mniej znanych, trudno dostępnych dziś
utworów prozaika. Autorzy tekstów skupili się na związkach jego twórczości z sytuacją na Śląsku w okresie przedwojennym, na wojennych losach pisarza i jego życiu oraz
twórczości w Polsce Ludowej. Podjęli w ten sposób próbę
wyjaśnienia fenomenu jego pisarstwa i pozycji najwybitniejszego śląskiego prozaika XX wieku.
Książka adresowana jest do wszystkich miłośników
pisarstwa Gustawa Morcinka, osób zainteresowanych Śląskiem i jego kulturą, uczniów i studentów.
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Od oświecenia ku romantyzmowi i dalej…
Autorzy – dzieła – czytelnicy. Cz. 4
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Tom jest adresowany do czytelników zainteresowanych
głównie literaturą polską wieków XVIII i XIX, zwłaszcza zaś problemami romantyzmu i jego recepcji w epokach późniejszych, zatem do badaczy i studentów oraz
doktorantów, czyli do wspólnoty akademickiej złożonej
z naukowców i tych, którym starają się oni przekazać
swoje fascynacje historyczno- i teoretycznoliterackie. Staramy się bowiem – w miarę sił – kontynuować osiągnięcia
mistrza i twórcy „lubelskiej szkoły genologicznej” prof.
Czesława Zgorzelskiego, szkoły kontynuowanej na naszym
gruncie przez patrona naszego instytutu wywodzącego się
z tegoż kręgu prof. Ireneusza Opackiego. Autorzy części
tekstów przywołują także konteksty z epoki oraz powołują
się – mniej lub bardziej obficie – na literaturę powszechną.
Zgodnie z tytułem serii teksty autorów zaprzyjaźnionych
(z różnych ośrodków akademickich kraju) z Zakładem
Historii Literatury Oświecenia i Romantyzmu poświęcone zostały twórcom oświeceniowym (z kręgu Komisji Edukacji Narodowej i Janowi Potockiemu) oraz romantycznym (Antoniemu Goreckiemu, Adamowi Mickiewiczowi,
Juliuszowi Słowackiemu, Zygmuntowi Krasińskiemu, Giacomo Meyerbeerowi, Alfredowi de Musset), a także późniejszym (Henrykowi Sienkiewiczowi, Janowi Lechoniowi,
Jarosławowi Iwaszkiewiczowi, Wiesławowi Myśliwskiemu,
wreszcie twórcom współczesnych piosenek kabaretowych),
którzy zechcieli podjąć wątki romantyczne. Mamy nadzieję, że różnorodność zaproponowanej problematyki i wielorakość refleksji metodologicznej wyda się interesująca
dla polonistycznej i nie tylko społeczności akademickiej.
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Proza polska XX wieku.
Przeglądy i interpretacje. T. 2:
Z perspektywy nowego stulecia
Red. Marta Cuber, Elżbieta Dutka
W pracy zgromadzono szkice o charakterze analitycznym
i interpretacyjnym, poświęcone wybranym utworom polskim XX i XXI wieku. W pierwszej części tomu przedstawiono istotne tradycje dla prozy minionego stulecia (romantyczną, sienkiewiczowską, kresową), ale zaproponowano
też nowe spojrzenie na twórczość Zofii Kossak-Szczuckiej
i Stanisława Vinceza. Druga grupa tekstów wprowadza
refleksję na temat bardzo popularnych twórców wieku
XX, lecz z perspektywy znacznie mniej znanych obszarów ich działalności (proza Andrzeja Bursy – Zabicie ciotki, „lektury” Ryszarda Kapuścińskiego – fascynacja Herodotem, Conradem i Malinowskim, rozmowy z Gustawem
Herlingiem-Grudzińskim). W kolejnej części omówiona
została kontynuacja twórczości Piotra Wojciechowskiego
(Próba listopada), Bronisława Świderskiego (Asystent śmierci), Mariana Pankowskiego (Była Żydówka, nie ma Żydówki). W zakończeniu przedstawiono próby oglądu literatury
z punktu widzenia antropologii kultury, stawiającej pytania o koncepcję człowieka i sposób jej prezentacji w prozie,
na przykładzie interpretacji autobiograficznego pisarstwa
Edwarda Balcerzana (przede wszystkim książki Zuchwalstwa samoświadomości) i wybranych powieści historycznych,
które łączą podobne wątki z przeszłości (tajemnicze życie
Katarzyny Radziejowskiej i jej wpływ na historię).
Publikacja jest adresowana do szerokiego grona osób
zainteresowanych literaturą polską: literaturoznawców,
historyków, antropologów, nauczycieli, studentów, uczniów szkół średnich oraz wszystkich chcących zgłębić wiedzę na wskazane tematy.
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Sarmackie Theatrum. T. 5:
Między księgami

Sarmackie Theatrum. T. 6:
Między tekstami

Red. Maria Barłowska, Marzena
Walińska

Red. Mariola Jarczykowa, Anna
Sitkowa

Na tom – Między księgami – składają się trzy
części, w których Autorzy omawiają kwestie
takie jak: wybór i umiejscowienie w książce elementów ramy literacko-wydawniczej
oraz wpływ wzajemnych oddziaływań autorów, nakładców, tłumaczy, drukarzy, a także
rytowników i czytelników na jej kształtowanie się; pierwodruk Kupca M. Reja i przyczyna
różnych rozwiązań transkrypcyjnych w dawniejszych wydaniach; problem odbiorcy dzieła;
zagadka autorstwa Muzy gór wielickich; przekłady P. Kochanowskiego w świetle współczesnych mu wydań Orlanda Szalonego i Jerozolimy
wyzwolonej; edycja, poetyka i recepcja Wojska
serdecznych afektów H. Falęckiego; problem staropolskich kradzieży literackich; rękopiśmienne i drukowane dedykacje do Biblii gdańskiej;
charakter i funkcje elementów ramy wydawniczej tomików poetyckich W. Kochowskiego; treść i funkcje przypisów w młodzieńczej
twórczości A. Mickiewicza; mechanizmy przygotowywania i odczytywania tekstów klasyków w renesansie; model lektury intensywnej
propagowany w De ratione libros cum profectu
legendi F. Sacchiniego; dzieje recepcji poradnika medytacji franciszkanina Diega de Estella.
Na osobną uwagę zasługuje artykuł na temat
inskrypcji dotyczących bibliotek i książek,
pomieszczonych w zbiorze Nathana Chytraeusa. Rozprawa ma charakter źródłowy, podaje
teksty omawianych transkrypcji w wersji oryginalnej i przekładzie polskim.

Na kolejny, szósty tom studiów Sarmackie
teatrum. Między tekstami składa się czternaście artykułów napisanych przez autorów
reprezentujących różne ośrodki uniwersyteckie w Polsce. Większość rozpraw poświęconych zostało literaturze staropolskiej, pozostałe zjawiskom literackim z okresu oświecenia,
romantyzmu i pozytywizmu.
Wśród omawianych kwestii wymienić
należy: topikę mitologiczną w poezji dawnej;
problem fikcjonalizacji w korpusie „literatury mieszczańskiej” K. Badeckiego; twórczość
Marcina Paszkowskiego; literackie i kulturowe wzorce w żałobnym cyklu L. Gnoińskiego z 1614 roku; Justa parentalia jako przykład
zawodowej twórczości panegirycznej S.J. Bieżanowskiego; XVII-wieczne epitalamia lubelskie; glosa do recepcji prozy J. Kochanowskiego; lekturę pieśni o Matce Bożej Kodeńskiej;
homo beatus w kulturze; zachodnioeuropejskie piśmiennictwo demonologiczne w Diable
w swojej postaci J. Bohomolca; rolę druków ulotnych w twórczości F. Karpińskiego; okradane,
prześladowane i zapomniane dzieła A. Gorec
kiego; postać Marka Jakimowskiego w literaturze wieku XIX; tradycje literackie w relacji
z Prus Królewskich S. Tarnowskiego.
Różnorodność problematyki oraz postaw
badawczych winny zapewnić książce zainteresowanie ze strony historyków literatury,
neolatynistów oraz wszystkich czytelników,
którym bliska jest problematyka intertekstulaności, plagiatu i szeroko rozumianej recepcji.
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246 + 2 nlb. s.; Inne: indeks osobowy, ilustr., rés., summ.; Typ
pracy: praca zbiorowa; Waga: 510 g; Język: polski.
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Cena: 25,20 zł; ISBN: 978-83-226-2094-6; Oprawa: broszurowa,
klejona, folia błyszcząca; Format: 168 x 240; Liczba stron:
235 + 1 nlb. s.; Inne: indeks osobowy, rés., summ.; Typ pracy:
praca zbiorowa; Waga: 500 g; Język: polski.

literaturoznawstwo
Polskie

„Śląskie Studia Polonistyczne” 2012, nr 1/2 (2)
Red. naczelny Adam Dziadek
Rozprawy zamieszczone w drugim tomie „Śląskich
Studiów Polonistycznych” dotyczą twórczości i biografii
Juliusza Słowackiego. Przedmiotem analiz i interpretacji,
dokonywanych z nowej perspektywy badawczej, stają się
m.in. relacje Juliusza Słowackiego z Zygmuntem Krasińskim, a także związki poety z towianizmem. Odczytane
na nowo zostają takie romantyczne dzieła, jak Król-Duch,
Mazepa, Beatrix Centi.
Bohaterem części zatytułowanej Prezentacje jest Andrzej
Bart. W tym dziale zamieszczono rozmowę z autorem
Rewersu oraz dwa szkice komentujące jego pisarstwo.
Ponadto tom zawiera Recenzje i omówienia (tu m.in.
recenzje Feministycznej krytyki literackiej Krystyny Kłosińskiej, książki Ujmować. Henry David Thoreau i wspólnota
świata Tadeusza Sławka) oraz Kronikę.

Cena: 31,50 zł
ISSN: 2084-0772
Oprawa: broszurowa, skrzydełka, szyta, folia
matowa
Format: 168 x 240
Liczba stron: 329 + 3 nlb. s.
Inne: summ., rés.
Typ pracy: czasopismo
Waga: 690 g
Język: polski
Online: CEEOL

Polecamy:
20 lat literatury
polskiej 1989–2009
Cz. 1: Życie literackie
po roku 1989

20 lat literatury
polskiej 1989–2009
Cz. 2: Życie literackie
po roku 1989

„Śląskie Studia
Polonistyczne” 2011,
nr 1 (1)

Red. Dariusz Nowacki,
Krzysztof Uniłowski

Red. Dariusz Nowacki,
Krzysztof Uniłowski

Red. naczelny Adam
Dziadek

2010

2011

2011
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literaturoznawstwo
obcojęzyczne

La prose néofantastique d’expression
française aux XXe et XXIe siècles
Katarzyna Gadomska

Cena: 33,60 zł
ISBN: 978-83-226-2107-3
Oprawa: twarda, szyta, folia matowa, lakier
wybiórczy
Format: 171 x 246
Liczba stron: 281 + 7 nlb. s.
Inne: bibliogr., aneksy, indeks osobowy, tab.,
streszcz., summ.
Typ pracy: monografia
Waga: 730 g
Język: francuski

Autorka monografii przedstawia próbę opisu poetyki
prozy neofantastycznej (XX i XXI wieku) wybranych krajów obszaru francuskojęzycznego (Francja, Belgia, Quebec). W analizach materiału posługuje się takimi metodami badawczymi, jak: ujęcie semiotyczne postaci (schemat
aktancjalny A. Greimasa), model semiologiczny Ph. Hamona, metoda semiopragmatyczna U. Eco i V. Jouve’a.
W kolejnych rozdziałach omawia m.in. podstawowe elementy świata przedstawionego utworów literackich: czas,
przestrzeń, ich „chronotop” (M. Bachtin) oraz postać; manifestacje „zjawiska fantastycznego”, przybierającego formy
figur anksjogennych: duch, wampir, psychopata (również
w kinie „gore”), sobowtór, kobieta, przedmioty wywołujące strach; formę analizowanych utworów z zakresu „nowej
fantastyki”: wybrane elementy paratekstu w rozumieniu
G. Genette’a (incipit, excipit, przedmowa), formy i strukturę
narracji, a także tradycyjne i nowe techniki pisarskie charakterystyczne tylko dla gatunku fantastyki.
Konkluzja zawiera propozycję odpowiedzi na pytanie,
w jakim zakresie fantastyka współczesna modyfikuje definicje fantastyki tradycyjnej oraz w jakim stopniu kontynuuje fantastykę kanoniczną czy też z nią zrywa.

Polecamy:
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Le Conte insolite
français
au XXe siècle

Immanence
et transtextualité dans
l’oeuvre romanesque
de Robert Lalonde

L’Effet Bataille
De la littérature
d’excès à l’écriture
Un „texte-lecture”

Aleksandra Komandera

Krzysztof Jarosz

Michał Krzykawski

2010

2011

2011

literaturoznawstwo
obcojęzyczne

Stating the Obvious: Celan – Beckett –
Nauman
Sławomir Masłoń
Książka stanowi próbę odpowiedzi na pytanie, czym
mogą być literatura i sztuka dzisiaj, a co się z tym wiąże –
również, krytyczne odniesienie do starego jak nowoczesność problemu końca sztuki wysokiej. Wychodząc z założenia, że mówienie o końcu sztuki jest uzasadnione, tylko
jeśli rozumiemy ją jako prezentację tego, co idealne w formie uchwytnej dla zmysłów, w pracy próbowano spojrzeć
na rolę twórczości i krytyki w naszym świecie, który nie
jest już światem Idei w sensie heglowskim. Jako że dyskusja czysto teoretyczna w takim przypadku nie zawsze
prowadzi do uchwytnych wniosków, autor zaproponował
rozważenie wyżej wspomnianych problemów, posiłkując się przykładami dzieł Paula Celana, Samuela Becketta
i Bruce’a Naumana, których praktyka pozwala, jego zdaniem, na sformułowanie pewnych szerszych wniosków
dotyczących sensu tworzenia w epoce zwanej często postpostmodernistyczną.
Książkę, której wcześniejsze rozdziały poświęcono rozważaniom na dość abstrakcyjnym poziomie, kończy polityczny apendyks, próbujący usytuować wcześniej omawiane problemy sztuki „elitarnej” i „trudnej” w kontekście
postulatów polityki tożsamościowej, a w szczególności dyskusji o sensowności kanonu czy też jego represyjności.

Cena: 12,60 zł
ISBN: 978-83-226-2087-8
Oprawa: twarda, szyta, folia matowa, lakier
wybiórczy
Format: 150 x 240
Liczba stron: 121 + 7 nlb. s.
Inne: bibliogr., indeks osobowy, streszcz., Zsfg.
Typ pracy: monografia
Waga: 400 g
Język: angielski

Polecamy:
De-Shamed
Feminist Strategies
of Transgression:
The Case of Lorna
Crozier’s Poetry

Between the Orient
and the Occident
Transformations
of „The Thousand
and One Nights”

Wielkie tematy literatury amerykańskiej
T. 5: Podróże,
wędrówki, włóczęgi

Zuzanna Szatanik

Marta Mamet-Michalkiewicz

Red. Teresa Pyzik,
Agnieszka
Woźniakowska

2011

2011

2011
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literaturoznawstwo
obcojęzyczne

The Shakespearean Tide
Studies in the Dynamics of Human Time
Jacek Mydla

Cena: 14,70 zł
ISBN: 978-83-226-2085-4
Oprawa: broszurowa, skrzydełka, klejona, folia
matowa, lakier wybiórczy
Format: 168 x 240
Liczba stron: 168 + 4 nlb. s.
Inne: bibliogr., indeks osobowy, streszcz., Zsfg.
Typ pracy: monografia
Waga: 410 g
Język: angielski
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Książka przybliża czytelnikowi problematykę czasu jako
tkanki utworu dramatycznego na przykładzie wybranych
sztuk Williama Szekspira, tych, w których czas pełni szczególnie istotną funkcję. Przedmiotem rozważań były sztuki
o bardzo różnym charakterze, od komedii romantycznej
poprzez dramat historyczny i tragedię po późne „romanse”. Każdy z rozdziałów był próbą syntetyzującego wniknięcia w tekst sztuki, który traktowano jako fundament
świata literacko wykreowanego, z nastawieniem na ukazanie doniosłego znaczenia czasu, nie tylko jako elementu budującego konkretną czasoprzestrzeń („kalendarz”
świata przedstawionego), lecz także jako swoiście ulotnego bytu, nieuchwytnego a jednak warunkującego dynamikę ludzkiej egzystencji (postawy, decyzje, plany, intrygi,
itd.). Szczególną uwagę poświęcono tzw. przekleństwu
narodzin, tj. osobliwej postawie życiowej zwróconej przeciwko czasowi organicznemu i retoryce ją wyrażającej.
Przekleństwo narodzin, jak to sugeruje autor książki, jest
charakterystyczne dla tragicznej wizji ludzkiej egzystencji.
Okazuje się, iż w swej późnej twórczości Szekspir usiłuje
przezwyciężyć ciążące na wielkich tragediach przekonanie o bezsensowności („próżności”) prokreacji i wypracowuje dynamiczną retorykę dramaturgiczną umożliwiającą
wyrażenie afirmacji biologicznej strony życia, w tym szczególnie związków między członkami rodziny jako przejawów owej „biologii”, które w tragediach wydają się skażone.
Książka pozwala czytelnikowi na zetknięcie się z pulsującym życiem, ale również dramaturgią specyficznie ludzkiego istnienia, tekstem literackim. Namacalny staje się
kunszt, z jakim dramaturg wydobywa na jaw to, co istotne
w niestałym świecie ludzkich postaw i dążeń, które zawsze
i w sposób zasadniczy odniesione zostają do czasu. Skupienie analiz wokół zagadnienia czasu staje się zatem okazją do ponownego przemyślenia – bez groźby osunięcia się
w drętwy filozoficzny dyskurs – zasadniczych dla człowieka, „egzystencjalnych”, problemów i dylematów.

literaturoznawstwo
obcojęzyczne

„Romanica Silesiana”. No 7:
Controverses littéraires
Red. Krzysztof Jarosz
Rédacteur en chef Krzysztof Jarosz, textes réunis et
établis par Aneta Chmiel, Zuzanna Szatanik, Ewelina Szymoniak, Andrzej Rabsztyn
Prezentowany tom „Romanica Silesiana” zawiera 29 artykułów badaczy literatury francuskiej, włoskiej i hiszpańskiej. Tematem łączącym wszystkie teksty jest kwestia
sporów literackich, toczących się na przestrzeni wieków
w literaturach romańskich. Zdecydowana większość szkiców dotyczy literatury okresu XIX–XXI wieku.
Wśród analizowanych zagadnień znalazły się takie tematy, jak: konflikt pokoleniowy pomiędzy grupą argentyńskich pisarzy związanych z czasopismem „Sur” w połowie
lat 50. XX wieku a młodą generacją twórców, związaną
z czasopismem „Contorno”; kontrowersyjny stosunek do
afrykańskiego komunitaryzmu w twórczości dwu pochodzących z Afryki pisarzy – Leonory Miano oraz Alaina
Mabanckou; rola debat literackich w powstawaniu i rozwoju mikroliteratur na przykładzie literatury akadyjskiej;
zacieranie międzygatunkowych granic w tekście Autofictif
Erica Chevillarda; problem plagiatu na przykładzie konfliktu współczesnych francuskich pisarek Marie Ndiaye
oraz Camille Laurens z oskarżoną o plagiat Marie Durrieusecq; negatywny stosunek Julio Cortázara do tradycyjnej
powieści dziewiętnastowiecznej.

Cena: 35,70 zł
ISSN: 1898-2433
Oprawa: broszurowa, klejona, folia błyszcząca,
Format: 168 x 240
Liczba stron: 321 + 3 nlb. s.
Inne: bibliogr., noty o autorach, abstracts, key
words
Typ pracy: wydawnictwo ciągłe
Waga: 660 g
Język: francuski, hiszpański, włoski
Online: CEEOL

Polecamy:

„Romanica
Silesiana”
No 6: Postcolonia
lisme et fait litteraire

„Romanica
Silesiana”
No 5: Les
transgressions

„Romanica
Silesiana”
No 4: Les jeux
littéraires

Red. Krzysztof Jarosz

Red. Krzysztof Jarosz

Red. Krzysztof Jarosz

2011

2010

2009
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literaturoznawstwo
słowiańskie

Świat poetycki Gregora Strnišy
Monika Gawlak

Cena: 23,10 zł
ISBN: 978-83-226-2114-1
Oprawa: broszurowa, klejona, folia błyszcząca
Format: 168 x 240
Liczba stron: 200 s.
Inne: bibliogr., indeks osobowy, povzetek,
summ.
Typ pracy: monografia
Waga: 440 g
Język: polski

Książkę poświęcono poezji jednego z najwybitniejszych
twórców słoweńskich drugiej połowy XX wieku. Prezen
towana jest w kontekście generacyjnym, filozoficznym,
w kontekście dialogu z innymi utworami literatury sło
weńskiej i europejskiej oraz z utworami malarskimi. Inte
resujący wydaje się wątek nadrealizmu w poezji Strnišy
i jej zbieżność światopoglądowa z nadrealizmem, gdyż jest
to jedyny taki przykład w poezji słoweńskiej. W mono
grafii zaprezentowano także szeroką perspektywę inter
pretacyjną tej poezji, uwzględniającą takie zjawiska, jak:
mityczność, epifania, intertekstualność.
Publikacja adresowana jest zarówno do literaturoznaw
ców kręgu slawistycznego, jak i badaczy literatur niesło
wiańskich oraz czytelników zainteresowanych poezją XX
wieku.

Polecamy:

Literatura środka
Kontekst słowiański

Formuły absurdu
w twórczości
poetyckiej
Konstantina Pawłowa

Lech Miodyński

Red. Lidia Mięsowska,
Barbara Stempczyńska

Dorota Gołek-Sepetliewa

2011

2011

2011

Symbole miejsca
w kulturze i literaturze
macedońskiej
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literaturoznawstwo
słowiańskie

„Przekłady Literatur Słowiańskich”
T. 1. Cz. 3: Bibliografia przekładów
literatur słowiańskich (1990–2006)

„Przekłady Literatur Słowiańskich”
T. 3. Cz. 1: Bariery kulturowe
w przekładzie artystycznym

Red. Bożena Tokarz

Red. Bożena Tokarz

Tom stanowi kontynuację części 2. publika
cji ciągłej zatytułowanej „Przekłady Literatur
Słowiańskich”. T. 1, cz. 1: Wybory translatorskie
1990–2006.
Ze względu na objętość przygotowana
bibliografia została podzielona na trzy czę
ści dołączone do tomu pierwszego, ilustruje
bowiem dokonywane w tych latach wybory
translatorskie. Niniejsza odnotowuje przekła
dy z literatury bułgarskiej, chorwackiej i serb
skiej na język polski oraz z literatury polskiej
na wymienione języki. Potwierdza ujawnio
ną w poprzedniej części dysproporcję między
obecnością literatur słowiańskich w Polsce
i literatury polskiej w innych krajach słowiań
skich.

Tytuł trzeciego już tomu wydawnictwa ciąg
łego „Przekłady Literatur Słowiańskich” nale
ży rozumieć jako praktyki i nawyki kulturo
we, mniej lub bardziej utrwalone w tekstach,
które utrudniają reekspresję oryginału, a tym
samym rozumienie obcości przez odbiorcę
sekundarnego. Taka sytuacja powoduje poja
wianie się problemów przekładowych i prze
kładoznawczych, podejmowanych w książce
przez poszczególnych autorów.
Kultury słowiańskie mają różne i bogate
historycznie doświadczenia z obcymi kultura
mi, mimo bliskości języków. Dlatego też rozpra
wy na temat barier kulturowych w przekładzie
artystycznym zostały uporządkowane nie ze
względu na spotykające się pary literatur, kul
tur i języków (jak w poprzednich tomach), lecz
na podstawie szczególnie wyeksponowanych
przez autora problemów translatologicznych,
związanych z istnieniem i pokonywaniem
pozatekstowych trudności przekładowych.

Cena: 35,70 zł; ISSN: 1899-9417; Oprawa: broszurowa, klejona,
folia błyszcząca; Format: 168 x 240; Liczba stron: 350 + 2 nlb. s.;
Inne: bibliogr.; Typ pracy: wydawnictwo ciągłe; Waga: 730 g;
Język: polski; Online: CEEOL; Dodatek: Płyta CD.

Cena: 29,40 zł; ISSN: 1899-9417; Oprawa: broszurowa, klejona,
folia błyszcząca; Format: 168 x 240; Liczba stron: 278 + 2 nlb. s.;
Inne: bibliogr., indeks autorów, indeks tłumaczy, noty o Autorach,
ilustr., tab., summary, resumé, rezime, povzetek, sažetak, résumé,
pезюме; Typ pracy: wydawnictwo ciągłe; Waga: 570 g; Język:
polski; Online: CEEOL.
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literaturoznawstwo
słowiańskie

„Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze”
T. 22: Rusycyści Uniwersytetu Śląskiego
Strategie badawcze
Red. Jadwiga Gracla, Halina Mazurek

Cena: 21,00 zł
ISSN: 0208-5038
Oprawa: broszurowa, klejona, folia błyszcząca
Format: 168 x 240
Liczba stron: 164 nlb. s.
Inne: noty o Autorach, indeks osobowy,
streszcz., summ., rez.
Typ pracy: wydawnictwo ciągłe
Waga: 370 g
Język: polski, rosyjski
Online: CEEOL

Kolejny, 22. tom „Rusycystycznych Studiów Literatu
roznawczych” prezentuje strategie badawcze, tematykę
i problematykę będącą w polu zainteresowań pracow
ników Zakładu Historii Literatury Rosyjskiej Instytutu
Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Śląskie
go. Część badaczy zajmuje się głównie prozą narracyjną,
głównie dwudziestowieczną, zwłaszcza postmodernistycz
ną, a także przemianami, jakie zachodzą w najnowszym
powieściopisarstwie rosyjskim. Niektórzy spośród nich
analizują prozę pod kątem jej związków z rosyjską myślą
filozoficzną i społeczno‑polityczną. Drugi zespół poświęca
swoje prace analizie i interpretacji dramaturgii rosyjskiej,
w przeważającej mierze współczesnej. Uwzględniane są
przy tym zmiany, jakie nastąpiły w teatrze rosyjskim –
sztuce z dramatopisarstwem nierozerwalnie związanej.
Uwaga śląskich badaczy skupia się przede wszystkim na
dwóch epokach w dziejach literatury rosyjskiej – moder
nizmie i postmodernizmie W swoich artykułach przedsta
wiają najnowsze metody badawcze, interpretując i anali
zując twórczość autorów mniej znanych, a nawet takich,
których twórczość do tej pory nie była badana.

Polecamy:
„Rusycystyczne
Studia Literaturoznawcze” T. 21:
Kobiety w literaturze
Słowian Wschodnich
Red. Beata Pawletko,
Halina Mazurek
2011
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Chorwacja lat siedemdziesiątych XX wieku
Kultura – język –
literatura

Chorwacja lat osiemdziesiątych XX wieku
Kultura – język –
literatura

Red. Leszek Małczak,
Paulina Pycia

Red. Leszek Małczak,
Paulina Pycia, Anna
Ruttar

2010

2011

filologia klasyczna

Pieśń Erynii. Język zemsty i jej figury
w attyckich tragediach rodu Atrydów
Jan Kucharski
Tryumfalny powrót pogromcy Troi zamienił się w rzeź.
Agamemnon został podstępnie zamordowany przez swoją
żonę Klytajmestrę i jej kochanka. Być może to jej zemsta za
ofiarowanie Ifigenii, być może to szał zagłady od pokoleń
wyniszczający ród Atrydów błędnym kołem odwetu, być
może to tylko małżeńska zdrada. Konkluzja jest zawsze ta
sama. Za krew Agamemnona Klytajmestra płaci własnym
życiem. Z rąk swego syna. Mit ten w rękach ateńskich dra
maturgów zyskał nieśmiertelność i siłę wyrazu, za sprawą
której nawet dziś, po z górą dwudziestu pięciu wiekach, jest
źródłem inspiracji i przedmiotem niesłabnącego zaintere
sowania. Niniejsza publikacja stanowi próbę jego odczyta
nia z uwzględnieniem tego, co różnić mogło antyczne, grec
kie doświadczenie tragedii od współczesnego.

Cena: 33,60 zł
ISBN: 978-83-226-2072-4
Oprawa: broszurowa, skrzydełka, klejona,
folia matowa
Format: 168 x 240
Liczba stron: 292 + 4 nlb. s.
Inne: bibliogr., summ., rés.
Typ pracy: monografia
Waga: 610 g
Język: polski

Polecamy:
Pan Australski
i złoto Wiktorii
Wspomnienia
Seweryna
Korzelińskiego

Dwa guziki
Norwid
i ewolucjonizm

Arkadia i zło,
miłość i śmierć,
czyli o literackich
antytezach
w poezji polskiej
renesansu i baroku

Magdalena Bąk

Małgorzata Rygielska

Teresa Banaś-Korniak

2011

2011

2011
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filologia klasyczna

Umbra veri
Arnobiusz i nurty filozofii klasycznej
Anna Kucz

Cena: 16,80 zł
ISBN: 978-83-226-2109-7
Oprawa: broszurowa, skrzydełka, klejona, folia
matowa, lakier wybiórczy
Format: 168 x 240
Liczba stron: 157 + 3 nlb. s.
Inne: bibliogr., indeks osobowy, ilustr.,
riassunto, summ.
Typ pracy: monografia
Waga: 370 g
Język: polski

W publikacji ukazano przemiany myśli europejskiej,
jakie dokonały się w zderzeniu cywilizacji antycznej
z chrześcijaństwem. Postacią obrazującą owo zderzenie
jest Arnobiusz, łaciński retor i apologeta, żyjący na prze
łomie III i IV wieku. Jego refleksje zaprezentowane w Adversus Nationes odzwierciedlają sposób, w jaki filozofia grec
ko-rzymska wpłynęła na myślenie intelektualnych elit
wczesnochrześcijańskich, do których należał. W dziele
Arnobiusza mentalność klasyczna i chrześcijańska, chociaż
stanowią dwa odrębne światy, wzajemnie się przenikają.
Stałym kontekstem i głównym bodźcem przeprowadzo
nych w apologii Arnobiusza analiz filozoficznych jest próba
dotarcia do prawdy. Wszelki wysiłek związany z poszuki
waniem prawdy odsłania wszechstronny umysł apologety
i ukazuje jego postawę pełną szacunku dla religijnego kultu,
przeżywanego nie emocjonalnie, lecz racjonalnie. Orygi
nalność Arnobiusza polega nie na tym, że stworzył dzieło
teologiczne lub filozoficzne, lecz na tym, że swoją apologię
oparł na światopoglądzie panującym w Imperium Roma
num oraz na założeniach filozofii klasycznej.
Autorka przedstawia poglądy tego filozofa na temat
duszy ludzkiej, człowieka, jego pochodzenia, jak rów
nież kondycji ludzkiej, przeznaczenia człowieka oraz jego
wyobrażenia na temat Boga i bogów. Ukazuje, w jakim
stopniu w zaproponowanych przez apologetę koncepcjach
odzwierciedlają się różne nurty filozofii klasycznej.

Polecamy:

Podwójny agent
Portrety Kafki
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Pasaże liryczne

Dziewictwo
i perwersja.
O baśniach
erotycznych
Witolda
Gombrowicza

Red. Mariusz Jochemczyk, Zbigniew Kadłubek, Miłosz Piotrowiak

Danuta Opacka-Walasek

Sabina Kwak

2012

2013

2012

filologia klasyczna

„Scripta Classica”. Vol. 9
Red. Tadeusz Aleksandrowicz
Teksty zawarte w 9. tomie „Scripta Classica” jak zwy
kle prezentują kulturę antyczną i jej bogate dziedzictwo
w sposób wieloaspektowy. Spośród dziesięciorga autorów
dziewięcioro to absolwenci filologii klasycznej na Uniwer
sytecie Śląskim, która obchodziła niedawno 20-lecie swo
jego istnienia.
Część hellenistyczną tomu otwiera studium Katarzyny
Frąckiewicz z zakresu językoznawstwa klasycznego. Prob
lemowi cierpienia w piśmiennictwie greckim poświęco
ny jest obszerny artykuł recenzyjny Janusza Kucharczyka,
w którym autor omawia klasyczną już monografię Józefa
Sieronia na ten temat. Zagadnieniami botanicznymi w pra
cach Teofrasta zajmuje się Maciej Helbig, Ewa Kurek nato
miast koncentruje się w swoim tekście na sposobach opisu
potwora morskiego przez Diodora Sycylijskiego. Artur
Malina podejmuje temat antropologii Ewangelii według
Świętego Marka, a Agata Sowińska dokonuje analizy kom
paratystycznej hermetyzmu.
Część latynistyczna rozpoczyna się tekstem Patrycji
Matusiak o metaforyce meteorologicznej w opisach drugiej
wojny punickiej u Florusa. Z kolei Edyta Gryksa analizuje
występujące w literaturze rzymskiej określenia odnoszące
się do miecza, a Anna Kucz przedstawia problem analogii
i anomalii w Arnobiusza. Tom zamyka artykuł Damiana
Pierzaka o micie Orfeusza u Serwiusza.

Cena: 10,50 zł
ISSN: 1732-3509
Oprawa: broszurowa, klejona, folia błyszcząca
Format: 168 x 240
Liczba stron: 105 + 3 nlb. s.
Inne: abstracts, key words
Typ pracy: wyd. ciągłe
Waga: 270 g
Język: angielski, włoski
Online: CEEOL

Polecamy:

„Scripta Classica”
Vol. 8

„Scripta Classica”
Vol. 7

„Scripta Classica”
Vol. 6

Red. Anna Kucz

Red. Tomasz Sapota

Red. Tomasz Sapota

2011

2010

2009
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edytorstwo

Niedrukowane dramaty Gabrieli Zapolskiej
T. 1: „Nerwowa awantura” oraz „Pariasy”
T. 2: „Carewicz” i „Asystent”
Red. Jan Jakóbczyk, współudz. Krystyna
Kłosińska, Krystyna Kralkowska-Gątkowska,
Jerzy Paszek, Magdalena Piekara

Cena: 54,60 zł
ISBN: 978-83-226-2071-7
Oprawa: broszurowa, klejona, folia błyszcząca,
opaska
Format: 168 x 200
Liczba stron: T. 1: 286 + 12 nlb. s.
T. 2: 348 + 12 nlb. s.
Inne: fot., ilustr.
Typ pracy: dramaty, praca zbiorowa
Waga: 1090 g
Język: polski

Recenzja książki ukazała się
w czasopiśmie „Nowe Książki”
nr 6/2012, s. 17.

Do rąk Czytelnika trafia dwutomowe wydanie niepublikowanych nigdy wcześniej w całości czterech dramatów
autorki Moralności pani Dulskiej. Na tom 1 składają się: Nerwowa awantura i Pariasy, na tom 2 zaś – Carewicz i Asystent.
Utwory te Zapolska napisała w końcowej fazie swej twórczości. Dają one świadectwo różnorodnych i intensywnych
poszukiwań tematycznych Zapolskiej: egzotyki hazardu
uprawianego w Monte Carlo i rodzimej nędzy pariasów,
cynizmu polityki na dworze cesarskim i romansowych
obyczajów w lecznicach promujących (mimo że karykaturalnie) tzw. zdrowy tryb życia. Za podstawę wydania krytycznego przyjęto skrypty pochodzące z teatru lwowskiego
(dziś zdeponowane w dziale specjalnym Biblioteki Śląskiej),
gdyż te maszynopisy (jak można mniemać) pozostawały
pod kontrolą autorki, która współreżyserowała niektóre
spektakle. Warto jednak zaznaczyć, że posiłkowano się
również rękopisami przechowywanymi obecnie w Bibliotece Teatru im. J. Słowackiego w Krakowie.

Polecamy:

Widowisko – teatr –
dramat
Skrypt dla studentów
kulturoznawstwa
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Serbska ruletka
Dramat serbski
po 1995 roku
Wybór tekstów. T. 1–2

Kroatywni
Dramat chorwacki
po 1990 roku
Wybór tekstów. T. 1–2

Red. Ewa Wąchocka

Red. Agnieszka Cielesta,
Leszek Małczak, Dominika Zwierzchowska

Red. Katarzyna Majdzik,
Leszek Małczak, Anna
Ruttar, współudz.
Małgorzata Stanisz

2010

2011

2012

dydaktyka

Wiedza o języku
i kompetencje językowe uczniów
Red. Bernadeta Niesporek-Szamburska
Zawartość tomu zainteresuje wszystkich, których troską napawają problemy, jakie rosnąca wciąż grupa uczniów
ma z werbalizowaniem swych myśli, uczuć, spostrzeżeń,
z posługiwaniem się językiem ogólnopolskim. Opracowania zamieszczone w zbiorze stanowią bowiem efekt dyskusji, przemyśleń i wymiany doświadczeń badawczych
zespołu językoznawców, dydaktyków i pedagogów na temat
celów kształcenia językowego we współczesnym dyskursie szkolnym. Przedstawiają – na szerokim tle świadomości językowej we współczesnym społeczeństwie – wyniki
badań nad stanem wiedzy o języku i poziomem sprawności językowej dzieci i młodzieży oraz wnioski dotyczące
kształcenia języka uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych po reformie.
Problematyka artykułów obejmuje zagadnienia związane z miejscem, jakie zajmuje nauka o języku w kształceniu
polonistycznym (w podstawie programowej, autorskich
programach nauczania i podręcznikach). Dotyczy ona także
form wprowadzania wiedzy o języku (pojęć, terminów,
zasad poprawnościowych) w praktyce szkolnej, a także
sposobów integrowania wiedzy z kształceniem sprawności
komunikacyjnej. Refleksję podjęto też nad kwestią diagnozowania poziomu wiedzy i umiejętności językowych dzieci i młodzieży (uwzględniono tu techniki badawcze, rezultaty badań, konkluzje dydaktyczne). Wreszcie, w pracy
pomieszczono rozważania na temat prognozowania zmian
w kształceniu językowym uczniów (z uwzględnieniem
postulatów dotyczących kształcenia nauczycieli oraz opinii samych uczniów o kształcie edukacji językowej).
Kierujemy tom do osób zajmujących się podobnymi
badaniami – także w innych ośrodkach akademickich – do
nauczycieli polonistów, by wspomagać ich w interpretowaniu i ocenianiu dokumentów programowych, a także w skutecznym uczeniu o języku, wreszcie zachęcamy do jego lektury twórców programów i podręczników, by proponowane
w zbiorze rozwiązania pomogły wyznaczać kierunki modyfikacji modeli kształcenia językowego w szkole.

Cena: 39,90 zł
ISBN: 978-83-226-2051-9
Oprawa: broszurowa, szyta, skrzydełka,
folia matowa, lakier wybiórczy
Format: 168 x 240
Liczba stron: 439 + 1 nlb. s.
Inne: noty o Autorach, tab., fot., ilustr., wykr.,
schem., summ., rez.
Typ pracy: praca zbiorowa
Waga: 870 g
Język: polski
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dydaktyka

„Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka
Polskiego”. T. 21
Red. Helena Synowiec

Cena: 16,80 zł
ISSN: 0208-5011
Oprawa: broszurowa, klejona, folia błyszcząca
Format: 168 x 240
Liczba stron: 143 + 1 nlb. s.
Inne: indeks osobowy, kolorowe reprodukcje
obrazów, wykr., fot., rez., summ.
Typ pracy: wydawnictwo ciągłe
Waga: 330 g
Język: polski
Online: CEEOL

Kolejny tom wydawnictwa ciągłego „Z Teorii i Praktyki
Dydaktycznej Języka Polskiego” został podzielony (tradycyjnie) na trzy części. Część I nosi tytuł: Edukacja literacka
i kulturowa, część II: Edukacja językowa i część ostatnia
zawiera trzy recenzje dotyczące prac, które niedawno ukazały się na rynku wydawniczym, a dotyczą szeroko rozumianej dydaktyki.
W części poświęconej dydaktyce literatury znalazły się
teksty dotyczące: świadomości nowoczesności w polonistycznej edukacji, polonistycznych lekcji wrażliwości, archetypu baśni, motywów mitologicznych w Psyche
H.Ch. Andersena i Iselin i wilkołaku T.T. Haugera. W części poświęconej dydaktyce języka analizie zostały poddane dziecięce konceptualizacje pojęć „strach” i „radość”,
przedstawiono sposób definiowania przez młodzież gimnazjalną leksemów „chłopak” i „chłopiec”, jedna z autorek
rozważyła pojęcie hipertekstu i przeniosła rzecz na płaszczyznę praktyki nauczania. Dwa ostatnie teksty, zgromadzone w tej części, dotyczą: tematów lekcji języka polskiego
(z perspektywy nauczyciela i ucznia) oraz wykorzystywanej na lekcjach języka polskiego metody Marii Montesori.

Polecamy:

Wiedza o kulturze
w szkole
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Synonimia pojęć
prawdziwościowych –
teoria i nauczanie

Dziecko – język –
tekst

Red. Elżbieta Dutka,
Anna Gomóła

Danuta Krzyżyk

Red. Małgorzata Wójcik-Dudek, Bernadeta
Niesporek-Szamburska

2007

2011

2010

Językoznawstwo polskie

Tajemnice dynamiki języka
Księga jubileuszowa
Krystyna Kleszczowa
Red. Aleksandra Janowska, Magdalena
Pastuchowa
Tom jest zbiorem 23 artykułów Profesor Krystyny Kleszczowej. Teksty te powstały w ostatnich dziesięciu latach
i były publikowane w różnych wydawnictwach krajowych
i zagranicznych – w Niemczech, w Rosji, na Ukrainie, Białorusi czy w Korei Południowej. Większość z nich po raz
pierwszy trafia do polskiego czytelnika.
Układ książki jest tematyczny: artykuły zostały zgrupowane w pięciu blokach, których tytuły nazywają zasadnicze pola badawcze Autorki. Znalazły się tu zarówno teksty
poruszające najistotniejsze dla językoznawstwa diachronicznego problemy teoretyczne (część Fakt historyczny
w języku), jak i takie, które odnoszą się do konkretnych
płaszczyzn językowych, interpretują konkretne zjawiska
językowe (część O słowotwórstwie inaczej).
Prezentowane teksty dobrze ilustrują podstawowe
założenia metodologiczne uczonej, która poszukuje ciągle
nowych narzędzi badawczych, podkreślając wielokrotnie
skomplikowaną materię języka, wymykającą się prostym
opisom. Przedstawiane analizy wyrastają z głębokiego
przekonania, że o faktach językowych nie można mówić
bez ich osadzenia w szerszym kontekście językowym, bez
wskazania całej gamy wzajemnych zależności różnych
płaszczyzn języka. Opisywane są one zatem najczęściej
w perspektywie historycznej, by stworzyć perspektywę
pozwalającą zrozumieć istotę opisywanych zjawisk. Termin „perspektywiczna ewolucja”, którego używa w wielu
pracach Krystyna Kleszczowa, dobrze oddaje znamienny
rys metody widocznej w prezentowanych tekstach.
Książka ma wielu adresatów: są nimi nie tylko językoznawcy poloniści, lecz także slawiści; powinni sięgnąć po
nią również studenci wszystkich poziomów studiów filologicznych oraz wszyscy ci, których interesuje zmienność
i stabilność język jako podstawowego narzędzia ludzkiej
komunikacji.

Cena: 29,40 zł
ISBN: 978-83-226-2068-7
Oprawa: twarda, szyta, folia błyszcząca
Format: 172 x 246
Liczba stron: 299 + 5 nlb. s. + wklejka
Inne: bibliogr., wklejka, kolorowe fot., schem.,
tab.
Typ pracy: monografia, księga pamiątkowa
Waga: 770 g
Język: polski
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Językoznawstwo polskie

O naukowej polszczyźnie humanistycznej
złotego wieku. Wujek – Budny –
Murzynowski
Joanna Sobczykowa

Cena: 27,30 zł
ISBN: 978-83-226-2095-3
Oprawa: broszurowa, klejona, folia matowa,
lakier wybiórczy
Format: 168 x 240
Liczba stron: 296 s.
Inne: bibliogr., summ., Zsfg.
Typ pracy: monografia
Waga: 600 g
Język: polski

Praca pokazuje początki polskiego języka humanistyki
i dowodzi jego genezy w wieku XVI (a nie – jak dotychczas
twierdzono – w wiekach późniejszych) – w nurcie europejskich i polskich prac nad publikowaniem i komentowaniem Pisma Świętego. Zasługi polskich filologów biblijnych
jako tłumaczy są dobrze znane (podnieśli język artystyczny
na wysoki poziom), jednak ich wkład w tworzenie polskiego humanistycznego języka naukowego w tekstach objaśniających dokonywane przekłady ze stanowiska krytyki
tekstu i jego interpretacji nie został dotąd zauważony.
Publikacja może zainteresować znawców i miłośników języka i kultury polskiej, a także teologów i biblistów,
zwłaszcza historyków biblistyki, i w ogóle humanistów.

Polecamy:
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Państwo, naród,
ojczyzna w dawnej
polszczyźnie
Leksykalno-semantyczny opis pojęć

Kształty polskiej
tożsamości. Potoczny
dyskurs narodowy
w perspektywie
etnolingwistycznej
(XVI–XX w.)

Julia Legomska

Aleksandra Niewiara

Red. Karolina Lisczyk-Kubina, red. Marcin
Maciołek

2010

2010

2012

Ruch w języku –
język w ruchu

Językoznawstwo polskie

Bogactwo polszczyzny w świetle jej historii
T. 4
Red. Joanna Przyklenk, Artur Rejter
Pokłosiem czwartego już spotkania naukowego, zatytułowanego „Bogactwo polszczyzny w świetle jej historii”, które odbyło się 6 maja 2010 roku, jest prezentowana książka. Problematyka zgromadzonych w niniejszym
tomie artykułów, podobnie jak w trzech wcześniejszych,
koncentruje się wokół dwóch zasadniczych obszarów
badawczych, na które składają się zdeterminowane ujęciem diachronicznym wieloaspektowe analizy polskiej leksyki historycznej oraz – genologiczny namysł nad tekstem
dawnym i współczesnym. Tom został podzielony na trzy
części. W pierwszej znalazły się teksty poświęcone analizom leksyki. W drugiej podjęto starania o przedstawienie
historycznie zmiennej konceptualizacji pojęć czy zjawisk.
Wreszcie w części trzeciej znalazły się artykuły, których
autorki za podstawę swych badań przyjęły tekst ujmowany diachronicznie i posłużyły się instrumentarium badawczym genologii lingwistycznej.

Cena: 12,60 zł
ISBN: 978-83-226-2057-1
Oprawa: broszurowa, klejona, folia błyszcząca
Format: 147 x 205
Liczba stron: 188 + 4 nlb. s.
Inne: bibliogr., tab., abstracts, rez.
Typ pracy: praca zbiorowa
Waga: 320 g
Język: polski

Polecamy:
Gatunki mowy i ich
ewolucja. T. 4:
Gatunek a komuni
kacja społeczna
Red. Danuta Ostaszewska, współudz. Joanna
Przyklenk
2011

Bogactwo polszczyzny w świetle jej
historii. T. 3

Bogactwo polszczyzny w świetle jej
historii. T. 2

Red. Artur Rejter

Red. Krystyna Kleszczowa, Artur Rejter

2010

2008
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Językoznawstwo polskie

Linguarum silva. T. 1:
Opozycja – przeciwieństwo – kontrast
w języku i w tekście
Red. Barbara Mitrenga

Cena: 21,00 zł
ISBN: 978-83-226-2104-2
Oprawa: broszurowa, klejona, folia matowa,
lakier wybiórczy
Format: 168 x 240
Liczba stron: 202 + 2 nlb. s.
Inne: bibliogr., noty o Autorach, tab., summ.,
Zsfg.
Typ pracy: praca zbiorowa
Waga: 440 g
Język: polski
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Pierwszy tom Linguarum silva zapoczątkowuje nowe
wydawnictwo wielotomowe, ukazujące się pod patronatem Instytutu Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach. Publikacja zawiera dziesięć zróżnicowanych tematycznie artykułów, podejmujących refleksję nad
zaproponowanymi w podtytule pojęciami (opozycja – przeciwieństwo – kontrast) i ich odzwierciedleniem na płaszczyźnie językowej i stylistyczno-genologicznej.
Teksty zostały zgrupowane w trzech częściach: w pierwszej (Opozycja – przeciwieństwo – kontrast w języku) znalazły
się opracowania z zakresu semantyki i leksyki współczesnej, semantyki i leksyki historycznej oraz studia konfrontatywne (polsko-słowackie i polsko-rosyjskie), w drugiej
(Opozycja – przeciwieństwo – kontrast w tekście) zgromadzono artykuły poświęcone realizacjom gatunkowym współczesnego poradnika oraz kołysankom. W części trzeciej
(Varia) opublikowane zostały: omówienie książki Aldony
Skudrzyk i Krystyny Urban Małe ojczyzny. Świadomość językowo-kulturowa społeczności lokalnych oraz dwa sprawozdania z ważnych przedsięwzięć i uroczystości, związanych
z działalnością Instytutu Języka Polskiego. To, że zaproponowane przez Autorów analizy odnoszą się do różnych
płaszczyzn języka, mają charakter komparatywny, bazują na zróżnicowanych gatunkowo i stylistycznie tekstach,
świadczy o interdyscyplinarnym charakterze publikacji,
co uznać należy za jej dodatkową wartość.
Linguarum silva adresowane jest do szerokiego grona
czytelników, zwłaszcza językoznawców reprezentujących różnorodne dziedziny lingwistyki (badaczy języka
współczesnego, historyków języka, slawistów, genologów), studentów i doktorantów kierunków filologicznych
oraz wszystkich, którzy interesują się problematyką języka i tekstu.

Językoznawstwo polskie

Profilaktyka logopedyczna w praktyce
edukacyjnej. Tom 1
Red. Katarzyna Węsierska
Prezentowana publikacja stanowi odpowiedź na potrzeby logopedów i nauczycieli realizujących profilaktyczne
strategie podejmowane wobec dzieci, rodziców lub opiekunów dziecka. Zawarto w niej zarówno treści związane
z działaniami nakierowanymi na dziecko/ucznia i jego otoczenie, jak i zagadnienia istotne dla rozwoju kompetencji i umiejętności nauczyciela. Opisano działania promujące i stymulujące harmonijny rozwój językowy dziecka,
a także metody wczesnej interwencji oraz zapobiegania
skutkom zdiagnozowanych wcześniej problemów logopedycznych.
Przyjęcie założenia o potrzebie teoretyczno-praktycznego ujęcia zagadnień profilaktycznych wpłynęło na sposób przedstawienia materiałów zgromadzonych w opracowaniu. W związku z tym w zbiorze znalazły się artykuły
ujmujące zagadnienia w sposób teoretyczny, poszerzające wiadomości pedagogów na temat najnowszych kwestii związanych z problematyką logopedyczną, jak również materiały praktyczne (przykłady ćwiczeń) pomocne
w codziennej pracy z dziećmi.

Cena: 21,00 zł
ISBN: 978-83-226-2058-8
Oprawa: broszurowa, klejona, folia błyszcząca
Format: 168 x 240
Liczba stron: 254 + 2 nlb. s.
Inne: bibliogr., noty o autorach, tab., aneksy,
ilustr., wykr., summ., Zsfg.
Typ pracy: praca zbiorowa
Waga: 550 g
Język: polski

Polecamy:
Literacy of the
young generation
in a diglossic
environment

Kultura piśmienności
młodego pokolenia

Aldona Skudrzyk,
Jacek Warchala

Aldona Skudrzyk,
Jacek Warchala

Ewa Sławkowa

2012

2010

2012

Tekst literacki
w kręgu języko
znawstwa. T. 1
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Transdyscyplinarność badań nad
komunikacją medialną. T. 1:
Stan wiedzy i postulaty badawcze
Red. Małgorzata Kita, Magdalena Ślawska

Cena: 29,40 zł
ISBN: 978-83-226-2067-0
Oprawa: broszurowa, skrzydełka, szyta, folia
matowa, lakier wybiórczy
Format: 168 x 240
Liczba stron: 328 s.
Inne: bibliogr., noty o autorach, tab., wykr.,
summ., Zsfg.
Typ pracy: praca zbiorowa
Waga: 670 g
Język: polski

Naczelną ideę niniejszego tomu stanowi refleksja nad
sposobami uprawiania badań komunikacji w mediach.
Uczeni z Uniwersytetu Śląskiego – reprezentujący różne
dyscypliny naukowe: socjologię, medioznawstwo, kulturoznawstwo, pedagogikę, lingwistykę, teorię i historię literatury, oraz różne perspektywy poznawcze – przedstawiają
swoje poglądy na istotę mediów, ich rolę, funkcjonowanie,
przemiany itd. Podejmują także metodologiczną problematykę badania obiektu tak złożonego, jak komunikacja
w mediach. Autorzy są przekonani, że przy szerokim spectrum badań nad mediami przydatne (jeśli nie konieczne)
jest przekraczanie granic dyscyplin naukowych. Transdyscyplinarność jest tu rozumiana szeroko – jako podejście łączące wiedzę o mediach. Pierwszym krokiem w jej
stronę jest spotkanie badaczy i dokonanie bilansu wiedzy z różnych dyscyplin naukowych dotyczącej mediów.
Transdyscyplinarność – będąca paradygmatem naukowym – stanowi kolejną generację, po koncyliacyjności
i interdyscyplinarności. Przynajmniej dwie spośród koegzystujących obecnie orientacji lingwistyki – kognitywizm
i interakcjonizm – w założeniach mają ponaddyscyplinarny
wymiar teoretyczno-metodologiczny, realizowany w badaniach empirycznych w różnym zakresie.

Polecamy:

Czas
w życiu człowieka
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Oblicza twórczości

Polsko-szwedzkie
zbliżenia w literaturze,
kulturze i języku. T. 2

Red. Katarzyna
Popiołek, Agata
Chudzicka-Czupała

Red. Grażyna
Mendecka

Red. Małgorzata
Płomińska, Grażyna
Barbara Szewczyk

2011

2010

2011
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W komunikacyjnej przestrzeni nazw
własnych i pospolitych
Księga jubileuszowa dedykowana
Profesorowi Robertowi Mrózkowi
Red. Izabela Łuc, Małgorzata Pogłódek
Zbiorowy tom poświęcony Profesorowi Robertowi Mrózkowi charakteryzuje się rozmaitością tematyczną i metodologiczną. Dzieli się na trzy części: I. W przestrzenionimicznej,
II. W przestrzeni apelatywnej, III. W przestrzeni komunikacyjnej. Różnorodność podejmowanej przez autorów poszczególnych tekstów problematyki (46 artykułów) jest jednym
z wielu walorów księgi. Tom ten z całą pewnością stanowi nie tylko ciekawą i pożyteczną lekturę dla językoznawców oraz dydaktyków, którzy interesują się onomastyką,
dialektologią oraz zróżnicowanymi zjawiskami komunikacyjnymi, lecz także dla wnikliwego czytelnika zainteresowanego zmianami języka zachodzącymi na różnych
jego płaszczyznach.

Cena: 60,90 zł
ISBN: 978-83-226-2111-0
Oprawa: twarda, szyta, folia matowa, lakier
wybiórczy
Format: 172 x 246
Liczba stron: 542 + 2 nlb. s. + wklejka
Inne: bibliogr., wklejka, kolorowe fot., mapki,
tab., schem.
Typ pracy: praca zbiorowa, księga pamiątkowa
Waga: 1300 g
Język: czeski, niemiecki, polski

Polecamy:
Rodzina w czasach
przełomów
Literackie diagnozy
od XIX do XXI wieku

Natura, historia,
egzystencja
W poszukiwaniu
romantycznego
uniwersum

Słowo
to cały człowiek
Studia i szkice
o twórczości
Mickiewicza

Jacek Lyszczyna

Marek Piechota

Red. Krystyna
Kralkowska-Gątkowska,
Beata Nowacka

2011

2011

2011

59

Językoznawstwo polskie

„Logopedia Silesiana”. Nr 1
Red. Olga Przybyla

Cena: 31,50 zł
ISSN: 2300-5246
Oprawa: broszurowa, skrzydełka, zakładka,
klejona, folia matowa, lakier wybiórczy
Format: 168 x 240
Liczba stron: 219 + 1 nlb. s. + wkładka
Inne: noty o Autorach, kolorowe ilustr., fot., tab.,
abstracts, key words, wkładka
Typ pracy: wydawnictwo ciągłe
Waga: 480 g
Język: angielski, czeski, polski

„Logopedia Silesiana” włącza się w obszar periodyków
podejmujących problematykę związaną z praktycznymi
i teoretycznymi aspektami postępowania logopedycznego z osobami z zaburzeniami mowy i zaburzeniami języka. W swoich założeniach ma być naukowym forum, które
będzie sprzyjało zarówno rozwijaniu logopedycznej nauki,
jak i upowszechnianiu logopedycznej kultury. W tomie prezentowane są dokonania i przemyślenia współczesnych
terapeutów mowy i języka z kraju i zagranicy. Autorzy
mają nadzieję, że ich rozważania teoretyczno-kazuistyczne
przyczynią się do doskonalenia terapeutycznego warsztatu, a nowo powstałe pismo otworzy możliwość prezentacji
dokonań i przemyśleń wszystkim osobom zainteresowanym logopedią jako nauką o biologicznych uwarunkowaniach języka i zachowaniach językowych oraz opisem relacji między mową, myśleniem a rzeczywistością wyrażaną
językiem. Artykuły ukazują bowiem interdyscyplinarny
charakter postępowania logopedycznego i obejmują swym
obszarem perspektywę medycznego, lingwistycznego, psychologicznego oraz pedagogicznego opisu mowy w rozwoju
i w zaburzeniach.

Polecamy:
„Język Artystyczny”
T. 14:
Wymiary tekstu –
perspektywy
interpretacji

60

Język uwikłany
w ponowoczesność

Współczesne gry
komunikacyjno
językowe

Red. Bożena Witosz

Małgorzata Bortliczek,
Izabela Łuc

Izabela Łuc

2010

2011

2010
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Język w mediach. Antologia
Red. Małgorzata Kita, Iwona Loewe
Publikacja jest wyborem tekstów dotyczących języka
w mediach współczesnych. Nie stanowi on więc rejestru
zmian, jakie dokonały się w języku mediów na przestrzeni
dziesięcioleci. Najwcześniejszy zamieszczony w antologii
artykuł wydrukowany został w roku 1978, lecz fakty w nim
analizowane w równej mierze i jakości dotyczą mediów
dzisiejszych.
Książkę podzielono na części poświęcone konkretnym
mediom: prasie, radiu, telewizji i sieci. Celem Autorek
niniejszego wyboru było dostarczenie jego adresatowi,
czyli studentowi specjalizacji dziennikarskiej lub specjalności dyskurs publiczny w obrębie studiów humanistycznych, a szczególnie polonistycznych, wiarygodnego przekroju stanu badań. Publikacja ma stanowić przewodnik
i pomoc w studiowaniu językowokomunikacyjnych aspektów dyskursu mediów. Zamieszone w niej artykuły ling
wistów, czasem trudno dostępne, dają orientację w tym,
co wiemy o języku w mediach/języku mediów. Pomocny w samodzielnym pogłębianiu wiedzy ma być również
zaproponowany zestaw lektur, które umieszczają badania
językoznawcze w szerszym kontekście dyscyplin naukowych zajmujących się mediami.

Cena: 33,60 zł
ISBN: 978-83-226-2064-9
Oprawa: broszurowa, skrzydełka, szyta, folia
matowa, lakier wybiórczy
Format: 168 x 240
Liczba stron: 304 s.
Inne: bibliogr., schem., tab.
Waga: 510 g
Język: polski

Polecamy:
Dialektologia
Materiały pomocnicze
Konteksty
socjolingwistyczne
i etnolingwistyczne
Elżbieta Rudnicka-Fira,
Aldona Skudrzyk
2010

Wprowadzenie
do leksykografii
polskiej

www.poradnia
językowa.pl

Piotr Żmigrodzki

Red. Katarzyna Wyrwas

2009

2007
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Reflectivity in Pre-service Teacher
Education: A Survey of Theory and Practice
Danuta Gabryś-Barker

Cena: 29,40 zł
ISBN: 978-83-226-2055-7
Oprawa: twarda, szyta, folia matowa, lakier
wybiórczy
Format: 168 x 240
Liczba stron: 308 + 4 nlb. s.
Inne: bibliogr., załącznik, indeks nazwisk,
indeks rzeczowy, tab., streszcz., Zsfg.
Typ pracy: monografia
Waga: 720 g
Język: angielski
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Książka Danuty Gabryś-Barker to monografia poświęcona miejscu refleksyjności oraz – mającego w niej swe
źródło – refleksyjnego sposobu nauczania w praktyce przyszłych i obecnych nauczycieli języka obcego. Praca stanowi zarówno ważną pozycję z dziedziny dydaktyki języka
obcego, jak i istotną, opartą na doświadczeniu dydaktycznym, wypowiedź w sprawie przeciwdziałania wypaleniu
zawodowemu nauczycieli.
Rozdział pierwszy poświęcony jest na charakterystyce nauczycieli jako grupy zawodowej, w szczególności
nauczycieli początkujących. W rozdziale drugim Autorka
podejmuje próbę zdefiniowania refleksyjności i refleksyjnego nauczania w celu określenia ich miejsca w rozwoju
zawodowym nauczyciela. Rozdziały trzeci i czwarty opisują narzędzia rozwoju refleksyjności: pamiętnik nauczyciela oraz tzw. zdarzenia krytyczne (critical incidents) jako
istotny element refleksji.
Ostatni rozdział pracy przedstawia badanie przeprowadzone przez Autorkę na grupie słuchaczy nauczycielskiego
kolegium języków obcych – przyszłych nauczycieli języka
angielskiego. Celem badania było wykształcenie umiejętności refleksyjnego podejścia do nauczania już w początkowym etapie rozwoju zawodowego nauczyciela. Podstawę
badania stanowią tu dla Autorki pamiętniki pisane przez
słuchaczy, w których identyfikowali i interpretowali zdarzenia krytyczne, jakie zaszły w klasie uczniów podczas
odbywania przez nich rocznej praktyki pedagogicznej
w szkole. Wnioski z badań są bardzo optymistyczne i ukazują rozwój samoświadomości młodych nauczycieli oraz
wzrost ich motywacji do nauczania po wprowadzeniu
modelu nauczania refleksyjnego, opartego na prowadzeniu pamiętnika nauczyciela.
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The timing of tone group constituents
in the advanced Polish learner’s English
pronunciation
Andrzej Porzuczek
Książka Andrzeja Porzuczka poświęcona jest analizie
relacji czasowych pomiędzy elementami frazy intonacyjnej
w wymowie angielskiej zaawansowanego ucznia polskiego. Celem autora było wykazanie i opisanie różnic w tym
zakresie między polskim uczniem a rodzimym użytkownikiem języka angielskiego oraz ich interpretacja w kontekście glottodydaktycznym.
Część teoretyczna pracy (rozdziały 1–3) omawia historię
i stan badań nad prozodią języka mówionego oraz metodologię akustycznych badań mowy. Część praktyczna
natomiast (rozdziały 4–7) przedstawia oparte na dyskusji z części teoretycznej założenia metodologiczne, hipotezy badawcze oraz materiał językowy wybrany do analizy,
a także wyczerpującą prezentację i omówienie badań przeprowadzonych przez Autora.
Przedstawione w pracy Andrzeja Porzuczka rezultaty
badań oraz wykorzystanie zastosowanych w nich metod
mogą posłużyć do identyfikacji konkretnych problemów
w przyswajaniu obcej wymowy, jak również wprowadzić
element obiektywizmu do zazwyczaj impresjonistycznej
oceny warstwy prozodycznej wymowy języka obcego.

Cena: 16,80 zł
ISBN: 978-83-226-2090-8
Oprawa: twarda, szyta, folia matowa, lakier
wybiórczy
Format: 168 x 240
Liczba stron: 207 + 1 nlb. s.
Inne: bibliogr., indeks osobowy, załączniki, tab.,
schem., wykr., ilustr., streszcz., Zsfg.
Typ pracy: monografia
Waga: 600 g
Język: angielski

Polecamy:
Definicje
deiktyczne a pojęcia
Badania z pogranicza
filozofii języka i psy
chologii kognitywnej

Poezja
jest sztuką rytmu
O świadomości rytmu
w poezji polskiej
XX wieku...

Wiesław
Walentukiewicz

Joanna Dembińska-Pawelec

Arkadiusz Rojczyk

2011

2010

2010

Temporal
and spectral
parameters
in perception
of the voicing contrast
in English and Polish
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Entre la visión del mundo temporal y la
aspectual. Casos del español sudamericano
Joanna Wilk-Racięska
Tematem książki jest analiza wybranych wyrażeń funkcjonujących w obrębie różnych odmian języka hiszpańskiego (głównie andyjskiej i paragwajskiej) w sposób odmienny
od normatywnego. Autorka wychodzi z założenia, że przyczyną różnic są zmiany semantyczno-dyskursywne, wynikające z konieczności pogodzenia w języku hiszpańskim
dwóch różniących się między sobą wizji świata (europejskiej i andyjsko-amazońskiej) oraz dwóch różnych systemów językowych: zorientowanego na czas systemu języka
hiszpańskiego i zorientowanych na aspekt języków substratowych. Analiza została przeprowadzona za pomocą
Cena: 23,10 zł
zaproponowanej przez autorkę metodologii lingwistyki
kulturowej, potraktowanej jako wielopłaszczyznowa teoISBN: 978-83-226-2139-4
ria badawcza, której konkretne komponenty (semantyczOprawa: broszurowa, skrzydełka, klejona, folia
ny, pragmatyczny, kognitywny, etc.) służą jako narzędzia
matowa, lakier wybiórczy
badawcze w zależności od rodzaju zjawiska językowego
Format: 147 x 205
Liczba stron: 263 + 1 nlb. s.
i warunków jego występowania.
Inne: bibliogr., aneks, kolorowe mapki, indeks
Praca jest przykładem rzadko spotykanej monografii
pojęć, streszcz., summ.
napisanej
z wykorzystaniem źródeł nowoczesnych, podaTyp pracy: monografia
jących sprawdzone informacje, powiązane w sposób proWaga: 410 g
Język: hiszpański
wadzący do wniosków, które mogą zainteresować bardzo
zróżnicowane grono czytelników: przede wszystkim językoznawców, ale także etnologów i etnografów, kulturoznawców, filozofów oraz ogólnie pojmowaną „kulturalną”
publiczność.

Polecamy:

Na boku. T. 2:
Pisarze teoretykami
literatury?...
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Alfabet Paszka.
Berent, stylistyka
(i okolice), Żeromski

Red. Józef Olejniczak,
Anna Szawerna-Dyrszka

Red. Jan Jakóbczyk,
Krystyna Kralkowska-Gątkowska,
Magdalena Piekara

2010

2010

Współczesne
gry komunikacyjno
językowe
Izabela Łuc
2010
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English lexical and semantic loans in
informal spoken Polish
Marcin Zabawa
Celem książki Marcina Zabawy jest opisanie najnowszych anglicyzmów leksykalnych i semantycznych obecnych we współczesnej potocznej polszczyźnie mówionej.
Podstawę badań stanowi korpus złożony z 20 rozmów
codziennych, nagranych, przetranskrybowanych i przeanalizowanych przez autora. Korpus składa się z ponad
60 000 słów.
Autor nie tylko opisuje poszczególne zapożyczenia
semantyczne w sposób wieloaspektowy, lecz także charakteryzuje je jako zjawisko globalne, dokonując podziału zapożyczeń według rozmaitych kryteriów, na przykład
części mowy, częstotliwości występowania w korpusie czy
też okresu, w którym trafiły do polszczyzny. Badania zilustrowano licznymi tabelami statystycznymi obrazującymi
różne aspekty ilościowe i jakościowe znalezionych w korpusie zapożyczeń leksykalnych i semantycznych.
Wiele z opisanych w książce Marcina Zabawy zapożyczeń leksykalnych i semantycznych nie zostało dotychczas
opisanych w literaturze przedmiotu ani zarejestrowanych
w słownikach języka polskiego czy wyrazów obcych. Autor
ponadto zaproponował własną hipotezę na temat sposobów wprowadzania i rozprzestrzeniania się zapożyczeń
semantycznych w polszczyźnie. Hipoteza ta związana jest
z koncepcją „odpowiedników prymarnych”, stosowaną
dotychczas w badaniach nad przyswajaniem i uczeniem
się języków obcych.

Cena: 25,20 zł
ISBN: 978-83-226-2036-6
Oprawa: twarda, szyta, folia matowa, lakier
wybiórczy
Format: 168 x 240
Liczba stron: 214 + 2 nlb. s.
Inne: bibliogr., załączniki, tab., schem.,
streszcz., Zsfg.
Typ pracy: monografia
Waga: 510 g
Język: angielski

Polecamy:
Swada i milczenie
Zbiory oratorskie
XVII–XVIII wieku
– prolegomena
filologiczne

FACE
An Interdisciplinary
Perspective

Word order
tendencies
in medieval English
against
the Indo-European
background

Maria Barłowska

Ewa Bogdanowska-Jakubowska

Ireneusz Kida

2010

2010

2011
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Readings in Second Language Acquisition
Ed. Danuta Gabryś-Barker

Cena: 23,10 zł
ISBN: 978-83-226-2101-1
Oprawa: broszurowa, klejona, folia matowa,
lakier wybiórczy
Format: 168 x 240
Liczba stron: 219 + 5 nlb. s.
Inne: bibliogr., tab., schem., ilustr., streszcz.,
Zsfg.
Typ pracy: praca zbiorowa
Waga: 470 g
Język: angielski

Praca zbiorowa Readings in Second Language Acquisition
pod redakcją naukową Danuty Gabryś-Barker stanowi
przegląd najistotniejszych tematów związanych z przyswajaniem języka angielskiego jako obcego. Autorzy prezentują nie tylko zagadnienia dotyczące przyswajania i uczenia
się angielskiej leksyki, składni czy fonetyki (rozdziały 1–4),
lecz także inne, istotne w procesie dydaktycznym, tematy
(rozdziały 5–9). Omówiono m.in. rolę sfery emocjonalnej
w uczeniu (się) języka obcego oraz elementy pragmatyki
językowej (skutecznego posługiwania się językiem angielskim jako obcym w komunikacji i interakcji ustnej). Końcowy rozdział autorstwa Janusza Arabskiego ukazuje natomiast różnice w przyswajaniu i uczeniu się języka obcego
odnoszące się do płci.
Pozycja przeznaczona jest głównie dla studentów kierunków filologicznych, może bowiem stanowić istotne źródło wiedzy dla nauczycieli języka obcego (przede
wszystkim angielskiego) chcących pogłębić swoje przygotowanie zawodowe. Każdy z rozdziałów skupiony jest
na konkretnym temacie i, co bardzo istotne, zawiera jego
bogatą bibliografię, od źródeł podstawowych po najnowsze
badania empiryczne z danej dziedziny.

Polecamy:
Secret Sharers:
Melville, Conrad
and Narratives
of the Real

Hearts of Darkness
Melville, Conrad
and Narratives
of Oppression

Rafał Molencki

Red. Paweł Jędrzejko,
Milton M. Reigelman,
Zuzanna Szatanik

Red. Paweł Jędrzejko,
Milton M. Reigelman,
Zuzanna Szatanik

2012

2011

2010

Causal Conjunctions
in Mediaeval English
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Study of Grammatica
lization
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„Neophilologica”. Vol. 24:
Études sémantico-syntaxiques
des langues romanes
Réd. Wiesław Banyś
W prezentowanym kolejnym tomie studiów semantyczno-syntaktycznych języków romańskich zebrano dwadzieścia sześć artykułów napisanych przez hispanistów,
reprezentujących ośrodki naukowe z Poznania, Łodzi, Warszawy, Wrocławia, Krakowa, Lublina i Katowic.
Zakres tematyczny niniejszego zbioru jest dość zróżnicowany, obejmuje bowiem zagadnienia składni, fonetyki,
pragmatyki językowej, językoznawstwa historycznego
i gramatyki historycznej, a także traduktologii. Wyraźnie
jednak dominują w nim teksty, których autorzy, odwołując
się do kognitywistycznej teorii metafory George’a Lakoffa oraz Marka Johnsona, porównują polskie i hiszpańskie
metafory, opisujące pewien element rzeczywistości (np.
radość, strach, złość), aby ukazać odmienności kulturowo
uwarunkowanej wizji świata obu obszarów językowych.

Cena: 27,30 zł
ISSN: 0208-5550
Oprawa: broszurowa, klejona, folia matowa
Format: 168 x 240
Liczba stron: 281 + 3 nlb. s.
Inne: bibliogr., tab., wykr., abstracts, key words
Typ pracy: wydawnictwo ciągłe
Waga: 580 g
Język: hiszpański
Online: CEEOL

Polecamy:

Znakowanie trawy
albo praktyki filologii

Język uwikłany
w ponowoczesność

„Cognitive Studies
Études Cognitives”
Vol. 12

Ryszard Koziołek

Małgorzata Bortliczek,
Izabela Łuc

Red. Roman Roszko

2011

2011

2012
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Językoznawstwo
obcojęzyczne

Podstawowe wiadomości z gramatyki
polskiej i włoskiej. Szkic porównawczy
Katarzyna Kwapisz-Osadnik

Cena: 18,90 zł
ISBN: 978-83-226-2135-6
Oprawa: broszurowa, klejona, folia błyszcząca
Format: 168 x 240
Liczba stron: 184 + 4 nlb. s.
Inne: tab.
Typ pracy: skrypt
Waga: 410 g
Język: polski

Podręcznik zawiera podstawowe informacje z zakresu gramatyki porównawczej języka polskiego i włoskiego. Autorka proponuje przede wszystkim zestawienie terminów i ich zakresów, aby zasygnalizować podobieństwa
i różnice w tradycyjnej nomenklaturze gramatycznej.
Książka składa się z pięciu części. Cztery poświęcone są
opisowi poszczególnych poziomów w strukturze języka,
tj. poziomu fonologicznego, morfologicznego, składniowego i leksykalnego. Część ostatnia, praktyczna, zawiera zbiór
pytań, zadań oraz ćwiczeń, których celem jest sprawdzenie
wiadomości z gramatyki porównawczej polsko-włoskiej.
Podręcznik ma być punktem wyjścia do szerszych, bardziej
wnikliwych rozważań nad podobieństwami i różnicami
w strukturze i funkcjonowaniu języków, w których zachodzą podobne zjawiska, przejawiające się jednak w różny
sposób.
Publikacja jest adresowana przede wszystkim do studentów italianistyki, ale może być też wykorzystana przez
wszystkich uczących się języka włoskiego oraz przez Włochów pragnących poznać język polski. Jest też doskonałą
pomocą dydaktyczną dla nauczycieli języka włoskiego.

Polecamy:
Praktyczny kurs
wymowy angielskiej
dla Polaków
(+ płyta CD)
Janusz Arabski,
Andrzej Porzuczek,
Arkadiusz Rojczyk
2013

68

Czasy i tryby we
francuskich zdaniach
podrzędnych
Podręcznik dla
studentów języka
francuskiego

Podstawowe wiado
mości z gramatyki
polskiej i francuskiej
Szkic porównawczy

Monika Sułkowska

Katarzyna Kwapisz-Osadnik

2007

2007

językoznawstwo
słowiańskie

Формы личных имен русского
речевого употребления. Обиходнонейтральные образования и некоторые
их производные
Piotr Czerwiński
W pracy na obszernym materiale językowym zaprezentowano możliwe formy nieoficjalne rosyjskich imion
własnych, omówiono ich właściwości stylistyczne i sposoby funkcjonowania. Wyłoniono możliwe rodzaje i typy
podstaw ze względu na częstotliwość ich występowania
i regularność. W pracy starano się odpowiedzieć na pytanie dotyczące zależności między budową wyrazu wyjściowego, jego użyciem i możliwością tworzenia określonych
jego form. Opracowano klasyfikację podstawowych i niektórych peryferyjnych form pochodnych w aspekcie strukturalnym i funkcjonalnym. Omówiono formacje sufiksalne,
starając się przy tym określić ich udział w procesie komunikacyjnym oraz prześledzić wartość emocjonalną wnoszoną przez poszczególne sufiksy. Typologię przeprowadzono z uwzględnieniem stosunku subiektu nazywającego do
środowiska komunikacyjnego oraz do obiektu nazywanego
określoną formą imienia. W aneksie zaprezentowano spis
najbardziej regularnych imion własnych wraz z podstawowymi ich pochodnymi oraz wykaz sufiksów uczestniczących w tworzeniu nieformalnych form imion. Przedstawiono tu także kilka gniazd słowotwórczych, w jakie układają
się imiona własne wraz z ich pochodnymi. Opracowanie
skierowane jest przede wszystkim do rusycystów. Zainteresuje również slawistów i polonistów.

Skrypt z fonetyki
teoretycznej
i fonologii języka
rosyjskiego
(z ćwiczeniami)
Maja Szymoniuk,
Anna Zych
2011

Polskie wyrażenia
metatekstowe
o funkcji fatycznej
i ich odpowiedniki
czeskie i rosyjskie

Cena: 16,80 zł
ISBN: 978-83-226-2018-2
Oprawa: broszurowa, klejona, folia błyszcząca
Format: 168 x 240
Liczba stron: 203 + 1 nlb. s.
Inne: bibliogr., tab.
Typ pracy: skrypt
Waga: 440 g
Język: rosyjski

Polecamy:
Chrześcijaństwo
i pogaństwo w przysłowiach, frazeologizmach,
zagadkach, przepowiedniach ludowych

Andrzej Charciarek

Margarita Nadel-Czerwińska

2010

2011
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kultura i język polski
dla cudzoziemców

Bawimy się w polski 1
Podręcznik do nauki j. polskiego dla dzieci
Zeszyt ćwiczeń i klucz do zadań
z komentarzem dydaktycznym
Wyd. 2. (2 wolumeny + 2 CD)
Aleksandra Achtelik,
Bernadeta Niesporek-Szamburska

Cena: 56,70 zł
ISBN: 978-83-226-2140-0
Oprawa: broszurowa, klejona, folia błyszcząca
Format: 230 x 300
Liczba stron: 110 + 128 s.
Inne: kolorowe ilustr.
Typ pracy: skrypt
Waga: 1010 g
Język: polski
Dodatek: 2 płyty CD

Podręcznik – służący do nauki języka polskiego jako
obcego – to zestaw pomocy dydaktycznych, złożony z podręcznika oraz zeszytu ćwiczeń i klucza do zadań z komentarzem dydaktycznym wraz z płytami CD. Przeznaczony
jest szczególnie dla dzieci polonijnych w wieku od 8 do 12
lat. Umożliwia dzieciom poznanie słownictwa i zwrotów
oraz form wypowiedzi. Razem z bohaterami-rówieśnikami
w codziennych sytuacjach poznają one także polskie zwyczaje i tradycje. Autorki, konstruując teksty dialogów i ćwiczeń wykorzystały nowoczesne metody nauczania języka
polskiego jako obcego, opierając się przede wszystkim na
metodzie komunikacyjnej.

Polecamy:
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Znaleźć słowo
trafne... Stylistyczno-komunikacyjny
obraz współczesnej
polszczyzny...

Człowiek i jego świat
w słowach i tekstach
Wybór tekstów języka
polskiego dla cudzoziemców...

Śpiewająco po polsku
Wyd. 3. + płyta CD

Aldona Skudrzyk,
Krystyna Urban

Małgorzata Kita,
Aldona Skudrzyk

Anna Majkiewicz,
Jolanta Tambor

2007

2009

2009

kultura i język polski
dla cudzoziemców

Czytaj po polsku. T. 2: Henryk Sienkiewicz:
„Latarnik”, „Janko Muzykant”. Materiały
pomocnicze do nauki języka polskiego jako
obcego. Edycja dla początkujących. Wyd. 4.
Oprac. Aleksandra Achtelik,
Wioletta Hajduk-Gawron
Niniejsze książeczki to materiały pomocnicze do nauki
języka polskiego jako obcego, przeznaczone dla osób
początkujących (każde opracowanie składa się z 300 słów),
które chcą poznać polską klasykę literacką i wzbogacić swój
zasób słownictwa. Książeczki zawierają streszczenia nowel
oraz zestawy ćwiczeń, których celem jest doskonalenie już
zdobytej przez obcokrajowców szeroko pojętej wiedzy językowej oraz ogólnokulturowej.
W każdej 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.

Cena: 8,40 zł
ISBN: 978-83-226-1391-7
Oprawa: broszurowa, klejona, folia błyszcząca
Format: 120 x 165
Liczba stron: 96 + 8 nlb. s.
Inne: ćwiczenia, słowniczek, klucz do ćwiczeń
Typ pracy: skrypt
Waga: 150 g
Język: polski

Polecamy:

Czytaj po polsku. T. 7:
Stanisław Lem: „Jak
ocalał świat”, „Maszyna Trurla”...

Czytaj po polsku. T. 5:
Andrzej Sapkowski:
„Wiedźmin”...

Czytaj po polsku. T. 4:
Stefan Żeromski:
„Siłaczka”, „Rozdziobią nas kruki...

Oprac. Jolanta Tambor

Oprac. Jagna Malejka

Oprac. Agnieszka Szol

2013

2013

2013
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kultura i język polski
dla cudzoziemców

Miło mi panią poznać
Język polski w sytuacjach komunikacyjnych
Wyd. 6.
Aleksandra Achtelik,
Barbara Serafin

Cena: 52,50 zł
ISBN: 978-83-226-1683-3
Oprawa: broszurowa, szyta, folia błyszcząca
Format: 190 x 220
Liczba stron: 323 + 1 nlb. s.
Inne: fot., ilustr., rys., tab. gramatyczne, klucz
do ćwiczeń, tłum. dialogów na język: ang.,
niem., franc., ros., hiszp., wł., duń.
Typ pracy: skrypt
Waga: 710 g
Język: polski
Dodatek: płyta CD

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. Płyta CD zawiera nagrania wszystkich dialogów w języku polskim. Ponadto cały
materiał gramatyczny uporządkowany został w tabelach,
co ułatwia rozstrzygnięcie ewentualnych wątpliwości.
Podręcznik został wzbogacony licznymi ilustracjami, reprodukcjami, zdjęciami oraz innymi materiałami
przybliżającymi elementy kultury polskiej i realia życia
codziennego w Polsce.

Polecamy:
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Głoski polskie
Przewodnik fonetyczny dla cudzoziemców
i nauczycieli uczących
j. pol. jako obcego

Wybieram gramatykę!
Dla cudzoziemców
zaawansowanych na
poziomie C. Wyd. 2

Tęczowa gramatyka
języka polskiego
w tabelach
Cz. 2: Czasownik

Małgorzata Kita

Marcin Maciołek

Marcin Maciołek,
Jolanta Tambor

2009

2012

2012

bibliotekoznawstwo

Biblioteki mniejszości niemieckiej
w II Rzeczypospolitej
Zdzisław Gębołyś
Tematem głównym książki są biblioteki mniejszości
niemieckiej w Polsce w okresie międzywojennym, ich
znaczenie dla mniejszości niemieckiej w kultywowaniu
i podtrzymywaniu tożsamości narodowej. Książka składa
się z 14 rozdziałów. W poszczególnych rozdziałach, poza
wstępem i rozdziałem drugim przedstawiającym liczebność, rozmieszczenie i status mniejszości niemieckiej,
naświetlono warunki funkcjonowania bibliotek mniejszości niemieckiej (polityczne, ekonomiczne, organizacyjne).
Omówiono też typy bibliotek i organizację biblioteki. Szczegółowo zostały scharakteryzowane główne formy gromadzenia zbiorów, struktura rzeczowa księgozbiorów, a także
zasięg czytelnictwa w bibliotekach. W osobnym rozdziale przedstawiono status bibliotekarza w okresie międzywojennym oraz podejmowane wówczas kroki zmierzające do poprawy tego statusu. Odrębne miejsce poświęcono
w pracy omówieniu systemu wsparcia bibliotek mniejszości niemieckiej ze strony państwa niemieckiego. W książce
poruszono także problem roli bibliotek niemieckich w stosunkach polsko-niemieckich. W celach porównawczych
w ostatnim rozdziale zamieszczono syntetyczne omówienie stanu bibliotek innych mniejszości narodowych w II RP.
Adresatami książki są bibliotekoznawcy, w szczególności
historycy bibliotek, szeroko rozumiane środowisko historyków, zwłaszcza tych zajmujących się historią współczesną, w tym stosunkami polsko-niemieckimi. Potencjalnymi
odbiorcami mogą być czytelnicy spoza kręgu profesjonalnego z Polski, Niemiec i innych krajów, interesujący się
historią oraz próbujący zrozumieć meandry egzystencji
mniejszości narodowych w okresie międzywojennym.

Cena: 58,80 zł
ISBN: 978-83-226-2035-9
Oprawa: twarda, szyta, folia matowa,
lakier wybiórczy
Format: 168 x 240
Liczba stron: 534 + 2 nlb. s.
Inne: bibliogr., aneks, indeks osobowy, indeks
nazw miejscowych, schem., tab., kolorowe
ilustr., mapki, fot., summ., Zsfg.
Typ pracy: monografia
Waga: 1180 g
Język: polski
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bibliotekoznawstwo

Lektury pokoleniowe i ponadpokoleniowe
Z zagadnień recepcji
Red. Irena Socha, współudz. Agnieszka
Łakomy

Cena: 18,90 zł
ISBN: 978-83-226-2083-0
Oprawa: broszurowa, klejona, folia matowa
Format: 168 x 240
Liczba stron: 190 + 2 nlb. s.
Inne: bibliogr., indeks osobowy, tab., wykr.,
summ., Zsfg.
Typ pracy: praca zbiorowa
Waga: 420 g
Język: polski

Tom zatytułowany Lektury pokoleniowe i ponadpokoleniowe. Z zagadnień recepcji jest pokłosiem konferencji naukowej „Pożytki i szkody płynące z lektury” zorganizowanej
w kwietniu 2010 roku w Instytucie Bibliotekoznawstwa
i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego. Publikacja zawierająca bogaty materiał, dokumentowany zwłaszcza źródłami wydawniczymi i prasowymi lat powojennych,
okresu PRL-u aż po czas stanu wojennego i współczesność,
zaprasza do refleksji nad trwałością oraz przemianami
upodobań i zachowań lekturowych, warunkowanych procesami historycznymi, społecznymi i kulturowymi. Zebrane teksty ukazują zmiany wartościowania książki. W większości są to studia materiałowe obrazujące popularność
wybranych fenomenów literackich czy prasowych. Uszeregowane w porządku diachronicznym pozwalają dostrzec
prawidłowości sterujące procesami społecznych zachowań
lekturowych zarówno w przeszłości, jak i współcześnie.

Polecamy:
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Studia bibliologiczne
T. 18: Biblioteki
i ośrodki informacji
– zbiory, pracownicy,
użytkownicy

Studia bibliologiczne
T. 19: Zagadnienia
wydawnicze – dzieje
książki, prasy
i bibliotek

Literatura dla dzieci
i młodzieży
po roku 1980. T. 2

Red. Mariola
Jarczykowa

Red. Anna
Sitkowa

Red. Krystyna Heska-Kwaśniewicz

2010

2011

2009

bibliotekoznawstwo

Młody odbiorca w kręgu lektur
pożytecznych i szkodliwych
Red. Krystyna Heska-Kwaśniewicz,
współudz. Sylwia Gajownik
Artykuły składające się na niniejszą publikację koncentrują się wokół tematu młodego odbiorcy. W tym kontekście
omówiono wiele zagadnień szczegółowych dotyczących
książek adresowanych do dzieci i młodzieży oraz sposobu,
w jaki przebiega ich lektura, oparta przede wszystkim na
odbiorze emotywnym.
Jedną z grup tematycznych stanowią teksty opisujące
książki (a także czasopisma), które dzięki swemu ponadczasowemu przekazowi stały się łącznikiem między pokoleniami, dostarczając podobnych wzruszeń kolejnym
generacjom. W publikacji znalazły się również szkice
przedstawiające losy książek, które w czasach PRL-u zyskały miano zakazanych. Na ich przykładzie pokazano, że
książka to nie tylko treści edukacyjne, czy rozrywkowe,
lecz także, nierzadko, nośnik przekazu ideologicznego,
który może silnie oddziałać na czytelników, szczególnie
młodych. Oprócz ukazania niewątpliwych pożytków płynących z lektury odpowiednich książek, w kilku artykułach
podjęto również zasygnalizowaną w tytule kwestię lektur
szkodliwych. W tym kontekście przedstawiono publikacje, które mogą spowodować szkody w psychice młodych
czytelników przez kształtowanie w nich fatalnego gustu
estetycznego oraz promowanie systemu wartości opartego na dobrach materialnych. Publikację zamykają artykuły
poświęcone terapeutycznym właściwościom książek oraz
roli biblioterapii w propagowaniu wiedzy o zdrowiu.
W Młodym odbiorcy w kręgu lektur pożytecznych i szkodliwych podkreślono, jak wielką wagę dla kształtowania kultury czytelniczej ma właściwe rozpoznanie potrzeb lekturowych dzieci i młodzieży. Z artykułów wybrzmiewa apel
do wydawców, bibliotekarzy i rodziców o wzięcie odpowiedzialności za rekomendowaną młodemu odbiorcy książkę.

Cena: 23,10 zł
ISBN: 978-83-226-2014-4
Oprawa: broszurowa, klejona, folia błyszcząca
Format: 168 x 240
Liczba stron: 242 + 2 nlb. s.
Inne: tab., wykr., summ., Zsfg.
Typ pracy: praca zbiorowa
Waga: 510 g
Język: polski
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bibliotekoznawstwo

Przestrzenie kultury i literatury
Księga jubileuszowa dedykowana
Profesor Krystynie Heskiej-Kwaśniewicz
na pięćdziesięciolecie pracy
naukowej i dydaktycznej
Red. Elżbieta Gondek, Irena Socha,
współudz. Barbara Pytlos
Prezentowana obszerna publikacja została przygotowana z okazji jubileuszu pięćdziesięciolecia pracy Pani Profesor Krystyny Heskiej-Kwaśniewicz – kierownika Zakładu
Czytelnictwa Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji
Naukowej Uniwersytetu Śląskiego.
Cena: 60,90 zł
ISBN: 978-83-226-2007-6
Oprawa: twarda, szyta, folia matowa, lakier
wybiórczy
Format: 168 x 240
Liczba stron: 565 + 3 nlb. s. + wklejka
Inne: bibliogr., wklejka, fot., indeks nazw
osobowych, tab., wykr., aneks
Typ pracy: praca zbiorowa
Waga: 1260 g
Język: polski

76

Czytelnik ma możność zaznajomienia się
z wydarzeniami i okolicznościami, jakie
kształtowały osobowość Jubilatki, a także
poznać przebieg Jej drogi naukowej
i dydaktycznej, pasje.
Może także poznać Jej publikacje. Autorzy opracowań
składających się na tom, to przyjaciele, współpracownicy
i uczniowie Pani Profesor. Teksty zostały pogrupowane
tematycznie w pięć części ilustrujących pasje i zainteresowania Jubilatki: pierwsza sytuuje odbiorcę w kręgu literatury i świata wartości; druga ukazuje góry w kontekście literackim i kulturowym; trzecia dotyczy kultury literackiej na
Śląsku; czwarta odnosi się do książki i literatury dla młodego czytelnika; piąta to po prostu varia. Adresatami książki
są bibliotekoznawcy, w szczególności historycy bibliotek,
szeroko rozumiane środowisko historyków, zwłaszcza tych
zajmujących się historią współczesną, w tym stosunkami
polsko-niemieckimi. Potencjalnymi odbiorcami mogą być
czytelnicy spoza kręgu profesjonalnego z Polski, Niemiec
i innych krajów, interesujący się historią oraz próbujący
zrozumieć meandry egzystencji mniejszości narodowych
w okresie międzywojennym.

bibliotekoznawstwo

Zalecenia i przestrogi lekturowe
(XVI–XX wiek)
Red. Agnieszka Bajor, Mariola Jarczykowa
Artykuły zawarte w tomie poruszają zagadnienia recepcji tekstów literackich, prac naukowych czy praktycznych
poradników. Interesujące jest spojrzenie na historię czytelnictwa w aspekcie politycznym, religijnym czy kulturowym. W dobie staropolskiej rękopiśmienne i drukowane
woluminy były przedmiotami luksusowymi, ich lekturę
zalecano w specjalnie komponowanych w tym celu wierszach (Anna Sitkowa). Na łamach prasy oraz w podręcznikach savoir-vivre’u promowano nie tylko literaturę piękną,
lecz także książki „użyteczne”: poradniki czy publikacje
naukowe (Bożena Mazurkowa, Anna Zdanowicz). Z drugiej strony dostrzegano niebezpieczeństwa mogące wynikać z czytania niepożądanych tekstów przez nieprzygotowanych odbiorców (Mariola Jarczykowa). W czasie
zaborów książki były przekaźnikiem wartości patriotycznych, zastępowały zabronioną edukację polonistyczną
(Grzegorz Nieć, Adrian Uljasz). Po lekturę coraz chętniej
sięgały kobiety, które korespondencyjnie dzieliły się wrażeniami czytelniczymi (Małgorzata Komza), choć emancypacja w tym zakresie nie zawsze była dobrze odbierana
(Agnieszka Paja). Dzięki staraniom działaczy i publicystów
książki pełniły znaczące funkcje w programach kulturalnych poszczególnych dzielnic i prowincji (Krystyna Kossakowska-Jarosz, Anna Karczewska). Problemem było propagowanie tekstów o profilu religijnym, silnie ograniczane
przez cenzurę zewnętrzną i wewnętrzną (Janusz Kostecki,
Agata Muc). W okresie międzywojennym zwracano uwagę
na dobór książek do bibliotek szkolnych (Hanna Langer).
Sprzeciwiano się zasilaniu księgozbiorów publikacjami
o charakterze nacjonalistycznym i faszystowskim (Zdzisław Gębołyś). Podejmowano także wieloaspektowe prace
w zakresie podniesienia edukacji czytelniczej w środowiskach wiejskich, czego świadectwem są pamiętniki chłopów (Monika Olczak-Kardas).

Cena: 23,10 zł
ISBN: 978-83-226-2047-2
Oprawa: broszurowa, klejona, folia matowa,
lakier wybiórczy
Format: 168 x 240
Liczba stron: 221 + 1 nlb. s. + wklejka
Inne: wklejka, fot., indeks osobowy, wykr., tab.,
summ., Zsfg.
Typ pracy: praca zbiorowa
Waga: 490 g
Język: polski
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Pomiędzy płótnem a ekranem
Inspiracje twórczością Goi
w kinie hiszpańskim
Joanna Aleksandrowicz

Cena: 37,80 zł
ISBN: 978-83-226-2065-6
Oprawa: broszurowa, skrzydełka, szyta, folia
matowa, lakier wybiórczy
Format: 168 x 240
Liczba stron: 352 s. + wklejki
Inne: bibliogr., filmogr., indeks przywołanych
prac Goi, wklejka, kolorowe reprodukcje, fot.,
ilustr., rys., res., summ.
Typ pracy: monografia
Waga: 770 g
Język: polski

Książka ukazuje inspiracje twórczością Goi y Lucientes w kinie hiszpańskim na przykładzie 81 filmów z lat
1926–2011 (w polskiej dystrybucji ukazało się tylko 14 omawianych pozycji). Dominują wśród nich filmy fabularne,
ale pojawiają się też dokumenty, seriale telewizyjne i animacja). Celem pracy jest ukazanie na gruncie refleksji
filmoznawczej, jak zmieniało się postrzeganie Goi w jego
ojczyźnie na kolejnych etapach historii i jak, również za
sprawą kina, przekształcał się on w ikonę hiszpańskości.
Na tle wcześniejszych badań książka jest pierwszą próbą
tak szerokiego ujęcia tematu. Zastosowane metody badawcze są typowe dla komparatystyki kulturowej i wpisują się
w nurt badań nad intertekstualnością przekazu filmowego.
Analiza porównawcza, rozpięta pomiędzy obszarami kina
i malarstwa, koncentruje się zarówno wokół sfery znaczeń
dzieła, uwikłanej w różnorakie konteksty społeczno-kulturowe, jak i wokół aspektów strukturalnych, związanych
z warstwą estetyczną.

Polecamy:
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Psychologia zdrowia:
konteksty i pogranicza

Drzewo poznania
Postsekularyzm
w przekładach
i komentarzach

Red. Małgorzata
Górnik-Durose,
Joanna Mateusiak

Red. Piotr Bogalecki,
red. Alina Mitek-Dziembak

2011

2012

Wybrane
zagadnienia
prawa do firmy
Piotr Ślęzak
2011
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Wyobraźnia. Sztuka i design
Alicja Głutkowska-Polniak
Książka jest analizą inspirujących do dnia dzisiejszego
koncepcji wyobraźni, które stały się istotne dla historii
filozofii sztuki i są wciąż na nowo interpretowane. Zdeterminowało to wybór przedstawionych w pracy reprezentatywnych filozofów i ich teorii, począwszy od Kanta, który
dał sztuce autonomię (oraz istotne znaczenie wyobraźni),
przez Schopenhauera, Sartre’a, Freuda, Junga, aż po Bachelarda. Autorka, pokazując, jak wyobraźnia w różnych koncepcjach wspiera sztukę, a nawet ją warunkuje, prowadzi
przez różnorodne, charakterystyczne filozoficzno-estetyczne koncepcje wyobraźni, wybrane również po to, by
przedstawić wyobraźnię w jej wielowymiarowości i wieloaspektowości. Taki horyzont pozwala na szerokie ujęcie tej
kategorii, ukazanie jej współdziałania z wieloma dyspozycjami umysłowymi, a także wpływu na procesy psychiczne
i na rzeczywistość, szczególnie w aspekcie sztuki i designu.
Problematyka dotycząca zagadnienia wyobraźni została przedstawiona w dwu częściach, mających ukazać
rozdźwięk władzy czy też funkcji, jaką jest wyobraźnia,
w odniesieniu do kategorii podmiotowości. Chodzi tu o jej
źródło i zastosowanie, które mogą wpływać na świadomość
i z nią współdziałać bądź być zależne od nieświadomych
celów. Przy czym i w jednym, i w drugim przypadku zadaniem wyobraźni jest wykreowanie bądź to samego obrazu, bez realnego odniesienia, bądź konkretnego realnego
przedmiotu.
Motywem łączącym obie części jest jeszcze inna funkcja
czy dyspozycja wyobraźni – kreacja. Ta właśnie zdolność
przejawia się i manifestuje w sztukach (od pięknych po
nowoczesne); jest to wyobraźnia współtworząca „obiekty
kulturowe”, przedmioty (zjawiska, sytuacje) o artystycznej i często estetycznej wartości. Tej możliwości w odniesieniu do czasów współczesnych poświęcony jest ostatni
„przystanek” tej książki, dotyczący nowych perspektyw
w kreowaniu sztuki i designu w XX wieku, czyli tzw. sztuk
nowoczesnych.

Cena: 21,00 zł
ISBN: 978-83-226-2117-2
Oprawa: broszurowa, skrzydełka, klejona, folia
matowa, lakier wybiórczy
Format: 147 x 205
Liczba stron: 238 + 2 nlb. s.
Inne: bibliogr., summ., Zsfg.
Typ pracy: monografia
Waga: 400 g
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Dziwniejsze niż fikcja
Rola wyobraźni w filmach Marca Forstera
Magdalena Kempna-Pieniążek

Cena: 12,60 zł
ISBN: 978-83-226-2089-2
Oprawa: broszurowa, klejona, folia błyszcząca
Format: 147 x 205
Liczba stron: 170 + 6 nlb. s.
Inne: bibliogr., filmogr., indeks osobowy, summ.,
Zsfg.
Typ pracy: monografia
Waga: 300 g
Język: polski

Prezentowana praca jest zbiorem interpretacji filmów
takich jak Marzyciel, Zostań czy Quantum of Solace. Nadrzędną kategorią podejmowanych w niej analiz jest pojęcie wyobraźni, podlegającej istotnym przemianom we
współczesnej kulturze. Tłem rozważań są problemy kina
najnowszego, na czele z zagadnieniami filmowego postmodernizmu, rekonstrukcji tradycyjnych wzorców narracyjnych oraz reinterpretacji popkulturowych mitów, np. mitu
Jamesa Bonda jako ikony kina głównego nurtu. Autorka
ukazuje rozmaite realizacje poszczególnych funkcji wyobraźni, zarówno tych kompensacyjnych, jak i związanych
z tematyką tożsamości i poszukiwania własnego miejsca
w świecie, zastanawiając się przy tym nad statusem Marca
Forstera jako filmowego autora.
Książka jest adresowana do osób zainteresowanych przede wszystkim kinem najnowszym, zarówno do filmoznawców, jak i studentów, krytyków filmowych oraz – w szerokim rozumieniu – miłośników kina. Powinna służyć także
osobom poszukującym we współczesnej kulturze tropów
związanych z reinterpretacją kategorii wyobraźni. Jej
celem jest również upowszechnianie i spopularyzowanie
wiedzy o współczesnym autorstwie filmowym poprzez
uzupełnienie luki, jaką w polskim filmoznawstwie stanowi brak obszerniejszych publikacji dotyczących twórczości
Marca Forstera.

Polecamy:

Formuły duchowości
w kinie najnowszym

Jaki jest kabaret?

Edyta Kaszyca

Magdalena Kempna-Pieniążek

Red. red. Dorota Fox,
Jacek Mikołajczyk

2011

2013

2012

Bluestracje
Kultura bluesowa
na Śląsku 1998–2011
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Mierzenie z esejsem. Studia nad polskimi
badaniami eseju literackiego
Małgorzata Krakowiak
Mierzenie się z esejem to książka o tym, jak zakorzeniał się
esej literacki w polskiej świadomości literackiej XX wieku,
jak pisywali o tej formie badacze i krytycy oraz jak różnie pojmowany jest sam termin „esej”. Autorka proponuje
przyjęcie modelu teoretycznego gatunku oraz przedstawia
hipotezy dotyczące ewolucji form wyprowadzanych z eseju.
Część zatytułowana Obecność eseju w literaturze polskiej to
historyczne ujęcie zagadnienia. Autorka przyjęła założenie, że świadome pisanie esejów – jako utworów wyraźnie
odróżniających się od innych – datuje się od lat dwudziestych minionego wieku. Odrębną, równolegle wyodrębniającą się kwestią było zakorzenianie się nazwy „esej”
w świadomości uczestników polskiego życia literackiego
oraz rozmaite propozycje określenia jej zakresu.
W części nazwanej W kręgu teorii znalazło się pięć przekrojowych ujęć eseju, traktowanego już jako określony
model genologiczny. Analizując różne stanowiska teoretyczne oraz obserwując współczesne tendencje językowe,
Autorka przedstawiła najpierw nieporozumienia terminologiczne i zaproponowała (w celu zyskania efektywności komunikacyjnej) uściślenie desygnatu nazwy. Ukazała
skomplikowane z dzisiejszego punktu widzenia uwarunkowania orzekania o literackości eseju oraz rozpowszechnianie się form pisarskich, wykształcających się z eseju
literackiego w jego tradycyjnej postaci (wciąż zyskującej
nowe realizacje tekstowe).
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Folklor pieśniowy
Zaolzia
Uwarunkowania,
typologia i funkcje

Ukosem
Szkice o prozie

Magdalena Szyndler

Dariusz Nowacki

Tadeusz Sławek
Aleksandra Kunce
Zbigniew Kadłubek

2011

2013

2013
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nauka o domu
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Przyboś czyta Norwida
Małgorzata Rygielska
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Autorka analizuje interpretacje wierszy Cypriana Kamila Norwida (Trzy strofki, Italiam! Italiam!, Krzyż i dziecko)
przedstawione przez Juliana Przybosia w jego szkicu Próba
Norwida. Przyboś stara się zbudować własny obraz Norwida poety oraz dokonać rewizji przekonań na temat „ciemności” i niezrozumiałości jego dzieł. Na tle jednoznacznie
pozytywnych reakcji Przybosia na poezję Mickiewicza czy
Słowackiego, jego stosunek do twórczości Norwida charakteryzuje się ambiwalencją. Przyczyn można szukać w konstruowanej przez autora Sponad teorii poezji (zwłaszcza
koncepcji poznania lirycznego), a także zmianach wrażliwości poetyckiej dokonujących się w ramach polskiego
modernizmu. Sam Przyboś wskazuje obszary możliwych
(choć pozornych) podobieństw między poetyką nowoczesną a środkami artystycznego wyrazu używanymi częstokroć przez Norwida (przemilczenia, „minimum słów –
maksimum treści”) i formalnym ukształtowaniem wielu
jego liryków.
Książka poświęcona jest również szeroko rozumianym
nawiązaniom do dzieła Norwida widocznym w późnej poezji oraz pracach krytycznych Przybosia. Przedmiotem analiz autorki są także utwory poetyckie Przybosia, w których
skupia się on na problematyce podmiotu, nazywania, relacji słowa do rzeczy. Równie istotne okazują się zagadnienia
mimesis oraz możliwości, ograniczenia i sposób istnienia
rzeczywistości językowej, której szczególnym przypadkiem jest poezja.
Analizy rozstrzygnięć interpretacyjnych Przybosia
dokonane przez autorkę wydają się ważne z jeszcze jednego względu: wielu badaczy twórczości Norwida, sięgając po
Próbę Norwida, wykorzystuje fragmenty szkicu w budowanej przez siebie argumentacji. Przedstawione przez autorkę analizy, interpretacje i reinterpretacje tekstów Norwida
i Przybosia są jednym ze sposobów poszukiwania i odczytywania obecności Norwida w literaturze dwudziestego
wieku i mogą posłużyć również jako inspiracja do kolejnych badań.
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Sztuka jako interpretacja
Z problemów dyskursu artystycznego
Ryszard Solik
Czytelnik znajdzie w niniejszej książce inny obraz
doświadczenia sztuki niż ten utrwalony tradycją i rozpowszechnionymi w obiegowej opinii przeświadczeniami.
W proponowanym ujęciu problemu kulturowa tożsamość
obiektu artystycznego kształtowana jest nie tyle przez
własności formalne, stylistyczne czy rodzaj plastycznego uformowania, ile, głównie, w praktyce dyskursywnej
i w interpretacji. W swej koncepcji Autor rezygnuje z pojmowania przedmiotu artystycznego jako struktury kompletnej, zamkniętej i niezależnej, kwestionuje mit „dzieła
samego w sobie”. Podkreśla za to wagę kulturowych uwikłań i relacji, w obrębie których „artystyczność” okazuje się
negocjowana i konstruowana, a nie ustalona własnościami
obiektu. Interpretacja nie jest tu rozumiana jako aktywność przedmiotu zmierzająca do ujawnienia ukrytego przesłania i sensu, lecz wpisana w dzieło, stanowi jego integralną część. Autor, analizując m.in. przypadek tak słynnego
i uznanego obrazu, jak Gioconda, z powodzeniem dowodzi,
że sztuka nie może istnieć sama przez się, ale wyłącznie
przez swe kolejne interpretacje.
Publikacja będzie wartościową pozycją dla odbiorców
związanych z różnymi dyscyplinami humanistyki (kulturoznawstwo, estetyka, filozofia sztuki, teoria sztuki, krytyka artystyczna), zajmujących się szeroko rozumianą teorią
i interpretacją dzieła sztuki, a także dla twórców, artystów,
studentów wielu kierunków humanistyki oraz po prostu –
dla uczestników współczesnej kultury artystycznej.
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ISBN: 978-83-226-2098-4
Oprawa: broszurowa, skrzydełka, szyta, folia
matowa, lakier wybiórczy
Format: 168 x 240
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Polecamy:

Boska komedia
Dante w rysunku
i grafice

W kręgu sztuki

Dyscyplina

Oprac. Tomasz
Tobolewski

Red. Aleksandra
Giełdoń-Paszek

Red. Małgorzata
Łuszczak

2013

2010

2010
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Jan Sztwiertnia (1911–1940)
Człowiek i dzieło w setną rocznicę urodzin
Red. Hubert Miśka

Cena: 10,50 zł
ISBN: 978-83-226-2124-0
Oprawa: broszurowa, klejona, lakier wybiórczy,
karton ozdobny
Format: 168 x 240
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Zsfg.
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Waga: 330 g
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Publikacja stanowi zbiór artykułów dotyczących życia
i twórczości Jana Sztwiertni, kompozytora, nauczyciela, dyrygenta i organisty, którego wielki talent przerwała
śmierć w wieku zaledwie 29 lat. W 1939 roku, jako wyróżniający się student Konserwatorium Muzycznego w Katowicach, Jan Sztwiertnia otrzymał stypendium na dalsze
kształcenie muzyczne w Paryżu. Z szansy tej nie zdążył
skorzystać, aresztowany wczesną wiosną 1940 roku, zmarł
po kilku miesiącach pobytu w obozie koncentracyjnym
w Gusen.
W pracy przedstawiono wiele informacji analitycznych,
historiograficznych i bibliograficznych, które mogą stanowić przydatny materiał źródłowy i służyć ewentualnym
kontynuatorom badań w tym zakresie.
Publikacja adresowana jest do wszystkich, którzy
zechcą zainteresować się kompozytorem i jego twórczością, w szczególności zaś do tych, którzy zamierzają podjąć dalsze badania nad działalnością kompozytorską Jana
Sztwiertni.

Polecamy:
Jan Sztwiertnia
Sałasznicy
Opera ludowa
w 2 aktach na głosy
z fortepianem...
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Solowa twórczość
wokalna Jana
Sztwiertni – charakterystyka stylistyczna
i aspekty wykonawcze

Synergia w grze kameralnej w aspekcie
pianistycznych środków wykonawczych...

Oprac. Piotr Cirbus,
Hubert Miśka

Hubert Miśka

Anna Miech

2011

2010
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Muzyka religijna – między epokami
i kulturami. T. 3
Red. Bogumiła Mika, Krystyna Turek
Trzeci tom publikacji zbiorowej Muzyka religijna stanowi przede wszystkim świadectwo rozmaitych badań nad
sferą sacrum, sferą religijności, sferą inspiracji duchowych, badań prowadzonych w obrębie sztuki dźwięku.
Autorami zamieszczonych artykułów są polscy muzykolodzy, etnomuzykolodzy i teoretycy muzyki. Wśród poruszonych zagadnień znalazły się m.in. twórczość o. Amanda Ivanschiza, muzyka Tadeusza Kasserna, Karlheinza
Stockhausena i Krzysztofa Pendereckiego. W pracy ukazano również aspekty działalności muzycznej parafii bielsko-żywieckich oraz dziedzictwo muzyczne braci czeskich
w Zelowie.
Książka z pewnością zainteresuje wszystkich tych,
którzy chcą odnaleźć sygnały religijności w muzyce, ale
również osoby poszukujące informacji na temat muzyki
lokalnej – na Śląsku (Górnym i Cieszyńskim) i w regionie
bielsko-żywieckim.

Cena: 16,80 zł
ISBN: 978-83-226-2048-9
Oprawa: broszurowa, klejona, folia błyszcząca
Format: 168 x 240
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Polecamy:
Musica figurata
ad usum publicum
Krzysztof Baculewski
– twórczość chóralna
w kontekście praktyki
wykonawczej

Nurt mimetyczny
w literaturze
wiolonczelowej
w kontekście
historii, budowy...

Twórczość chóralna
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Wartości w muzyce. T. 4:
Muzyka w środowisku społecznym
Red. Jadwiga Uchyła-Zroski
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Tom czwarty składa się z trzech części. Część I zatytułowana: Rozprawy teoretyczne. Artystyczne i społeczne uwarunkowania kultury muzycznej, zawiera dziesięć tekstów,
począwszy od rozważań muzykologicznych, przez biografie współczesnych kompozytorów, monografie instytucji
muzycznych aż po opis roli amatorskich stowarzyszeń chóralnych działających na Górnym Śląsku, Śląsku Cieszyńskim i Zaolziu.
Część II o tytule: Praktyka wykonawcza w teorii i działaniach artystycznych ukazuje różne techniki wykonawcze
odtwórczo-twórcze instrumentalistów, dyrygentów, prezentacje artystyczne zespołów chóralnych oraz zbiory
pieśni i tańców ludowych polskich i zagranicznych. Tu
znalazło się dziesięć tekstów autorskich.
Część III: Sztuka w szkolnej edukacji i życiu człowieka ukazuje edukacyjną, wychowawczą i terapeutyczną rolę muzyki w poszczególnych okresach życia człowieka, tj. od chwili
poczęcia aż po dorosłość. Pomieszczono w niej trzynaście
tekstów.
Zaletą publikacji jest bogaty zbiór: załączników nutowych muzyki artystycznej i ludowej pochodzących z terenów polskich, zaolziańskich i ukraińskich, zdjęć, materiałów dokumentujących omawiane problemy badawcze.
Może zainteresować nauczycieli akademickich kierunków
muzycznych, pedagogiczno-artystycznych, dyrektorów
instytucji muzycznych i placówek kulturalno-oświatowych,
dyrygentów, instruktorów i działaczy ruchu amatorskiego,
studentów, przyszłych muzyków, czynnych nauczycieli na
różnych poziomach kształcenia oraz terapeutów.

telewizja, radio, film

Stanisław Wyspiański – obraz bohatera
Wokół inscenizacji Akropolis i Chryj z Polską
Bogdan Tosza
Książka Bogdana Toszy jest publikacją poświęconą dwóm
przedstawieniom (Akropolis i Chryje z Polską), które autor
wyreżyserował i wystawił na deskach Teatru Śląskiego
im. S. Wyspiańskiego w Katowicach. Sam autor przyznał:
„Obejmując w 1992 roku dyrekcję Teatru Śląskiego w Katowicach, miałem świadomość, że to jedyny w Polsce teatr,
noszący imię Stanisława Wyspiańskiego. Osoba patrona
i jego myślenie o sztuce, a zwłaszcza charakteryzująca go
interdyscyplinarność, narzuciły projekt programu artystycznego tej sceny na jedenaście lat”.
Inscenizacja Akropolis, sztuki przez wielu uznawanej za
najtrudniejszą w dorobku Wyspiańskiego, stała się wielkim wyzwaniem dla śląskiej sceny na koniec pierwszego
stulecia jej istnienia. Wpływ na wybór tej właśnie sztuki
miało wstąpienie Polski do Unii Europejskiej i intensyfikacja rozmów o korzeniach cywilizacyjnych naszego kraju.
Obszar biblijny i świat mitologii Greków i Rzymian, obecne jako dwie podstawowe konstytuanty Akropolis, pozwalał teatrowi na włączenie się w istotny dialog społeczny.
Przed realizatorami, a zwłaszcza reżyserem, stanęło pytanie: jak dziś wystawić ten dramat? Koncepcję rozwiązano
przez budowę postaci Poety, głównie z didaskaliów utworu,
inspirowanego osobą autora w okresie pisania Akropolis,
jego zmaganiami z chorobą i zafascynowaniem polskością.
Następnie postać Poety stała się źródłem natchnienia do
napisania sztuki o Wyspiańskim. Chryje z Polską Macieja
Wojtyszki oparto na mało znanym fakcie z historii ojczystej,
jedynego spotkania Stanisława Wyspiańskiego z Józefem
Piłsudskim (możliwego dzięki Stefanowi Żeromskiemu),
które odbyło się 1 marca 1905 roku. Jego motywem przewodnim było poparcie dla idei skarbu na rzecz przyszłej
armii polskiej. Wyspiański w tym okresie rozważał możliwość objęcia dyrekcji Teatru Miejskiego. Sztuka Macieja Wojtyszki, przedstawiając konfrontację obu bohaterów,
pokazuje możliwości dialogu sztuki i polityki, ujawnia
bolesne rany w historii mentalności Polaków.
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NICowanie świata
Zdania z Szekspira
Tadeusz Sławek
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Nagroda w Konkursie na
„Najtrafniejszą Szatę Edytorską
Książki Naukowej” podczas XIX
Wrocławskich Targów Książki
Naukowej 20–22 marzec 2013 r.

Książka jest próbą przedstawienia współczesnego odczytania dramatów Williama Szekspira, jednak sposób organizacji materiału nie polega na wyodrębnianiu i analizowaniu poszczególnych sztuk, lecz na śledzeniu myśli i wątków
obecnych w dziełach autora Hamleta, tak iż powstaje pewnego rodzaju mozaika lub zestaw elementów, z których
czytelnik może złożyć własny myślowy portret Szekspira.
Interpretacje wywodzą się z lektur współczesnych filozofów zabiegających o stworzenie pomostu między literaturą
i naukami społecznymi. Dlatego wiele miejsca w książce
poświęca się zagadnieniom tworzenia się i funkcjonowania
wspólnoty, sposobów, pytaniu, czy jednostka, uczestnicząc
we wspólnocie, może zachować niezawisłość sądów i postępowania, a także ustaleniu, do jakiego stopnia to właśnie
peryferyjność i dystans wobec wspólnoty sprawiają, że
indywiduum bierze w niej udział w sposób najroztropniejszy. Pojawia się także problem granic ludzkiej wspólnoty
i konieczność otwarcia jej na doświadczenie „nie-ludzkiego”, czyli tego, co samo będąc przedspołeczne, warunkuje
roztropne społeczne bycie razem. Książka adresowana jest
do osób zainteresowanych nie tylko twórczością Williama
Szekspira, lecz także współczesną refleksją filozoficzną
oraz jej obecnością w literaturze.
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Literatura i filozofia
w poszukiwaniu
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„Problemy Prawa Prywatnego
Międzynarodowego”. T. 10

„Problemy Prawa Prywatnego
Międzynarodowego”. T. 11

Red. Maksymilian Pazdan

Red. Maksymilian Pazdan

Kolejny tom „Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego” poświęcony jest omówieniu problematyki rozgraniczenia statutu
rzeczowego i spadkowego w nowym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego I Rady
(UE) w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego,
uznawania i wykonywania orzeczeń sądowych
i dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia. Czytelnik znajdzie w nim też opracowania dotyczące prawa właściwego dla umowy
o kooperację przemysłową w razie braku wyboru prawa, a także gwarancji bankowej oraz
związków partnerskich w prawie prywatnym
międzynarodowym. W tomie zamieszczono
również artykuły traktujące o przedawnieniu roszczeń na podstawie konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego
towarów oraz kolizji postępowań przed sądem
państwowym i polubownym. Godna polecenia jest glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego
w Poznaniu, dotyczącego prawa właściwego do
oceny skuteczności przelewu wierzytelności
wobec dłużnika. Niniejszy tom zawiera również tłumaczenia nowej polskiej ustawy o prawie prywatnym międzynarodowym z 4 lutego
2011 r. na język niemiecki i chiński.

W niniejszym tomie „Problemów Prawa
Prywatnego Międzynarodowego” znalazły się
opracowania dotyczące sądownictwa polubownego (możliwości związania zapisem na
sąd polubowny członków zgrupowania spółek,
ich wspólników i interesariuszy; dopuszczalności konkludentnego przystąpienia do zapisu na sąd polubowny oraz następstwa prawnego w zakresie przedmiotu sporu w toku
postępowania przed sądem polubownym), jak
również wąsko rozumianego prawa prywatnego międzynarodowego (artykuły poświęcone małżeństwu i związkom osób tej samej płci
oraz skardze pauliańskiej). Poza tym w tomie
zamieszono tłumaczenie i omówienie nowego
holenderskiego prawa prywatnego międzynarodowego.
Cena: 23,10 zł; ISSN: 1896-7604; Oprawa: broszurowa, klejona,
folia błyszcząca; Format: 168 x 240; Liczba stron: 162 + 2 nlb. s.;
Inne: abstracts, keywords; Typ pracy: wydawnictwo ciągłe;
Waga: 370 g; Język: polski; Online: CEEOL.
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„Silesian Journal of Legal Studies”
Contents Vol. 4
Ed. Barbara Mikołajczyk

Cena: 15,75 zł
ISSN: 2080-1912
Oprawa: broszurowa, klejona, folia matowa
Format: 168 x 240
Liczba stron: 109 + 1 nlb. s.
Inne: bibliogr., tab., wykr., schem., ilustr., mapki
Typ pracy: wydawnictwo ciągłe
Waga: 250 g
Język: angielski, francuski
Online: CEEOL

„Silesian Journal of Legal Studies” vol. 4 jest kolejnym
numerem wydawnictwa ciągłego powołanego do życia
uchwałą Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. W SJLS są publikowane teksty w językach angielskim, francuskim, niemieckim i hiszpańskim.
Numer czwarty SJLS zawiera artykuły dotyczące różnych dziedzin prawa – prawa konstytucyjnego, międzynarodowego prawa praw człowieka, karnego międzynarodowego i administracyjnego. Teksty dotyczą aktualnych
problemów prawnych pojawiających się na gruncie prawa
krajowego (teksty administracyjne), ale przede wszystkim
europejskiego.
SJLS vol. 4 zawiera spis wybranych, ważniejszych monografii autorstwa pracowników Wydziału Prawa i Administracji UŚ za rok 2011. Dołączono także wykaz konferencji
zorganizowanych na WPiA. Wykazy te maja na celu promocje Wydziału i zapoznanie społeczności akademickiej
z jego działalnością naukową.
Autorami tekstów są nie tylko Polacy – pracownicy WPiA
UŚ, lecz także naukowcy z innych polskich i zagranicznych
uniwersytetów.
Publikacja jest adresowana do szerokiego grona czytelników w Polsce i za granicą. Zakłada się, że czytelnikami będą
prawnicy – tak teoretycy, jak i praktycy – specjalizujący
się w różnych dziedzinach prawa. Publikacja może też być
cennym źródłem wiedzy dla magistrantów i doktorantów.
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Kolizyjnoprawna
regulacja umowy
ubezpieczenia
w rozporządzeniu
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Obszary badawcze
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Model interakcji
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głównego w procesie
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„Z Dziejów Prawa”. T. 5 (13)
Red. Adam Lityński, Marian Mikołajczyk,
Wojciech Organiściak
Kolejny tom studiów adresowany jest zasadniczo do
historyków, w tym głównie historyków prawa, ustroju
i doktryn politycznych. Zawiera artykuły i rozprawy zaproszonych gości zagranicznych oraz pracowników naukowych uczelni krajowych i instytucji naukowych (IPN),
a także pracowników Katedry Historii Prawa UŚ i doktorantów. Całość otwiera artykuł o wpływie dobrej wiary na
odpowiedzialność sprzedawcy za wady towaru w prawie
rzymskim. Autorem studium zatytułowanego Zarys dziejów
państwowoprawnych Wielkich Moraw jest jeden z zagranicznych współpracowników Katedry Historii Prawa Uniwersytetu Śląskiego. Jedna z rozpraw podejmuje problematykę demokracji deliberacyjnej w Rzeczypospolitej Obojga
Narodów. W tym obszarze badawczym mieści się także
artykuł o liberum veto i konfederacjach w pracach Wincentego Skrzetuskiego. Zaprezentowano również problematykę organizacji administracji publicznej z przełomu XIX
i XX w. Kilka kolejnych artykułów nawiązuje do problematyki prawnej okresu międzywojennego, jak modernizm
w prawie radzieckim czy proces tworzenia granic państwowych i recepcji prawa Republiki Czechosłowackiej. Nowatorski charakter mają prace o pierwszej noweli konstytucyjnej z dnia 15 lipca 1920 r. zawierającej statut organiczny
woj. śląskiego oraz o instytucji prawa odkupu w polskim
kodeksie zobowiązań z 1933 roku. Kolejna grupa artykułów
odnosi się do problematyki pierwszej dekady PRL, w tym
kodeksu karnego wojska polskiego z 1944 r., procedury,
ustrojów i działalności sądów wojskowych w Polsce Ludowej do 1956 r. Tom zawiera także analizy naukowe prób
rozliczania tzw. stalinowskich prokuratorów oraz inwigilacji środowiska akademickiego UŚ w PRL przez SB. Wśród
artykułów i rozpraw na uwagę zasługuje artykuł o koncepcjach ustrojowych niemieckich partii liberalnych tuż po
zakończeniu II wojny światowej. W części Materiały źródłowe i dydaktyczne znalazły się artykuły wojskowe Hieronima
Radziwiłła dla garnizonu słuckiego z 1733 r.
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Fenomenologiczne wątki w psychologii
poznania. Badania Danuty Gierulanki nad
przyswajaniem pojęć i rozumieniem tekstu
Maria Anna Zając
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W opracowaniu przede wszystkim dokonano rekonstrukcji wyników badań empirycznych Danuty Gierulanki
i ukazano bogactwo związanych z nimi wątków teoretycznych, a także przedstawiono jej warsztat badawczy, oparty
na innym ideale obiektywności naukowej w stosunku do
dominującego w psychologii poznawczej. Ukazano również
poglądy metateoretyczne D. Gierulanki, które – rozproszone i rzadko formułowane expresis verbis – wspierały jej prace
psychologiczne i ucieleśniały ideał wolności badań naukowych w czasach tak bardzo niesprzyjających jego realizacji.
D. Gierulanka nawiązując wprost do filozoficznych koncepcji Husserla i Ingardena, uzyskała wyniki teoretyczne,
w pełni porównywalne z późniejszymi rezultatami psychologii poznawczej i kognitywistyki. Jej prace, zwłaszcza
dotyczące procesu przyswajania pojęć, niewątpliwie torowały drogę współczesnemu pluralistycznemu podejściu
w psychologii. Zasługują na to, aby nie tylko ocalić je od
zapomnienia, lecz także podjąć zawarte w nich myśli i idee,
cenne dla psychologii poznania i sposobu jej uprawiania,
aby pokazać ich żywotność i siłę oraz dalszą ich fenomenologiczną perspektywę, ku której konsekwentnie od samego
początku się zwracały i perfekcyjnie rozwijały.
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Masculinity and femininity in everyday life
Ed. Eugenia Mandal
Książka pod naukową redakcją Eugenii Mandal złożona jest z ośmiu rozdziałów dotyczących różnych kontekstów kobiecości i męskości. W rozdziale 1. autorstwa
Eugenii Mandal, Agnieszki Gawor i Jacka Bucznego na
podstawie autorskich badań przedstawione zostały treść
i struktura czynnikowa stereotypów mężczyzny i kobiety w Polsce. Małgorzata Szarzyńska i Paul A. Toro opisują
z kolei w rozdziale 2. męski proces socjalizacji oraz jego
negatywne skutki dla zdrowia fizycznego i psychicznego
mężczyzn (depresja, nadużywanie substancji psychoaktywnych, wyższy poziom lęku oraz niższy poziom satysfakcji życiowej). Rozdział 3. Eugenii Mandal poświęcony
jest natomiast strategiom wywierania wpływu w kontekście różnych rodzajów władzy posiadanej przez osoby pozostające w związkach małżeńskich. Danuta Rode, Autorka
rozdziału 4., prezentuje charakterystykę sprawców przemocy domowej, wyróżniając cztery grupy sprawców: reaktywnie agresywnych, posiadających niskie kompetencje
zaradcze, psychopatyczno-odwetowych oraz sprawców
z dużym potencjałem przystosowawczym. W rozdziale 5.
Eugenia Mandal i Karolina Zalewska przedstawiły badania
własne, dotyczące związku podejmowania prób samobójczych przez kobiety ze stereotypem kobiecej bezradności.
Rozdziały 7. i 8. autorstwa Anny Brytek-Matery zawierają
odpowiednio: badania własne Autorki dotyczące wyobrażeń kobiet z zaburzeniami odżywiania (anoreksja i bulimia) na temat własnego ciała oraz (rozdział 7.) męskie
dążenie do muskularności i społeczno-kulturowe czynniki wpływające na męskie wyobrażenie o ciele. W zamykającym monografię rozdziale 8. autorstwa Elżbiety Turskiej
zanalizowano związek między percepcją postaw rodzicielskich a określonymi predyspozycjami kobiet i mężczyzn
kształtowanymi w środowisku rodzinnym.
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Oblicza współczesnej psychologii
Pokłosie XXXIV Zjazdu Naukowego PTP
Red. Zbigniew Spendel
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Polskie Towarzystwo Psychologiczne jest niewątpliwie
największą organizacją skupiającą polskich psychologów.
Co trzy lata pod jego egidą organizowane są ogólnopolskie
zjazdy naukowe. Ostatni z nich, trzydziesty czwarty, pod
hasłem Oblicza współczesnej psychologii. Jedność w różnorodności?, odbywał się w Katowicach w dniach 18–21 września
2011 roku na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego, pod honorowym patronatem JM Rektora UŚ
prof. zw. dr. hab. Wiesława Banysia. W Zjeździe uczestniczyło blisko 600 psychologów z całego kraju, reprezentujących niemal wszystkie wiodące ośrodki naukowe oraz
instytucje praktyki zawodowej. XXXIV Ogólnopolski Zjazd
Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego był
znakomitą okazją do spotkania się przedstawicieli różnorodnych, koegzystujących współcześnie wizji i koncepcji
uprawiania psychologii, nawiązania bądź kontynuowania
zapoczątkowanego już wcześniej dialogu oraz – przede
wszystkim – budowania i umacniania poczucia jedności
dyscyplinarnej.
Na kanwie wystąpień i dyskusji zjazdowych powstały teksty składające się na niniejszy tom, napisane przez
grono najwybitniejszych polskich psychologów i nawiązujące do niektórych najważniejszych zagadnień poruszanych podczas Zjazdu. W artykułach zaprezentowano wiele
problemów nurtujących współczesną polską psychologię,
zarówno natury ogólnej, jak i szczegółowej, zrelacjonowano wyniki badań empirycznych, a także rozważania teoretyczne i metateoretyczne.
Niniejszy zbiór tekstów adresowany jest zarówno do psychologów, jak i do przedstawicieli innych nauk, zainteresowanych ważnymi problemami współczesnej psychologii
oraz aktualnym stanem tej dyscypliny naukowej i dziedziny praktyki społecznej w Polsce i na świecie.
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Ocena słuchu fonemowego
u dzieci w wieku przedszkolnym
Joanna Gruba
W książce opisano zagadnienia związane z kształtowa‑
niem się słuchu fonemowego u dzieci w wieku przedszkol‑
nym. Słuch fonemowy pozwala na odróżnianie wypowie‑
dzi różnych i utożsamianie takich samych, a także stanowi
konieczny warunek rozwoju percepcji fonemowej słów
w zakresie ich analizy i syntezy. Jest jednym z podstawo‑
wych procesów wpływających na umiejętność czytania
i pisania.
Przeprowadzone badania pozwoliły na ustalenie opo‑
zycji fonologicznych diagnostycznych w badaniu słuchu
fonemowego oraz określenie norm rozwojowych u dzie‑
ci w wieku przedszkolnym. Ponadto dały one odpowiedź
na pytania dotyczące zależności pomiędzy słuchem fone‑
mowym a lateralizacją, wymową i płcią u dzieci w wieku
3;0‑7;6 lat. Badania oparto na próbie 55 paronimów, do któ‑
rych opracowano schemat badania i specjalnie do tego celu
stworzoną kartę odpowiedzi dziecka. Zgromadzony mate‑
riał pozwala na lepsze zrozumienie istoty rozwoju i zabu‑
rzeń słuchu fonemowego i pozwala na bardziej szczegóło‑
we badania.
Przedstawiona publikacja przeznaczona jest dla nauczy‑
cieli pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, peda‑
gogów, psychologów, logopedów, neurologopedów i stu‑
dentów wymienionych specjalności oraz innych osób
zainteresowanych zagadnieniami związanymi z kształto‑
waniem się i oceną słuchu fonemowego.
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Zagrożenie wykluczeniem społecznym
kobiet niepełnosprawnych
Anna Nowak
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Zasadnicze cele prezentowanej pracy to: próba synte‑
zy dorobku nauk społecznych w dziedzinie badań nad
marginalizacją i wykluczeniem społecznym; próba uka‑
zania wybranych teorii socjologicznych, które zawierają
twierdzenia na temat przyczyn, źródeł i mechanizmów
wykluczenia oraz marginalizacji; przedstawienie sytuacji
społecznej i wskazanie obszarów wykluczenia społeczne‑
go kobiet niepełnosprawnych; analiza propozycji działań
inkluzyjnych i możliwości ochrony niepełnosprawnych
kobiet przed wykluczeniem społecznym.
Prezentowana publikacja jest ważnym głosem w sprawie
niepełnosprawnych kobiet. Może inspirować ich otocze‑
nie do działań wspierających. Z pewnością pomieszczone
w pracy analizy wzbogacają również wiedzę na temat funk‑
cjonowania kobiet niepełnosprawnych w rolach społecz‑
nych, rozpoznania barier w ich codziennym życiu, określe‑
nia obszarów wykluczenia, a także możliwości i czynników
sprzyjających ich inkluzji społecznej oraz następnie wyko‑
rzystania tej wiedzy przez osoby i instytucje zajmujące się
sprawami osób niepełnosprawnych do niesienia im pomo‑
cy i udzielania wsparcia.
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Podstawy poznawcze procesu kształcenia
Ewa Szadzińska
W pracy przedstawiono podstawy poznawcze proce‑
su kształcenia w aspekcie teoretycznym oraz praktycz‑
nym. Zaprezentowano stan wiedzy o procesie kształcenia
w dydaktyce ogólnej. Poszukiwania badawcze skoncentro‑
wano na podstawach poznawczych – niezbędnym, istnie‑
jącym w każdym procesie elemencie decydującym o prze‑
biegu procesu kształcenia. W jego określeniu znaczenie
ma związek ucznia będącego podmiotem z przedmiotem
jego poznania. Odwołano się do uznawanych w dydakty‑
ce aspektów poznania: aksjologicznego – decydującego
o ukierunkowaniu procesu według wartości poznawczych,
społecznego – wskazującego stosunek wiedzy do rzeczywi‑
stości, filozoficznego – opisującego właściwości świata i ich
reprezentacje poznawcze, psychologicznego – określające‑
go czynności indywidualnego poznawania. Przedstawiono
teoretyczne i metodologiczne założenia badania podstaw
poznawczych. Uzasadniono przeprowadzanie badań dwu‑
fazowo. W pierwszej, teoretycznej fazie zrekonstruowa‑
no rodzaje czynności ucznia oraz nauczycieli, cechy ich
przedmiotu poznania oraz zamieszczono opis czynności
poznawczych ujętych w psychologii i logice. W drugiej
fazie badań – empirycznej – przedstawiono wyniki badań
nad wykorzystaniem przekształcania wiedzy do opisu
przebiegu procesu kształcenia w praktyce edukacyjnej
w gimnazjum. Opisano dominujące typy przekształcania
wiedzy w praktyce edukacyjnej oraz ich związek ze zróż‑
nicowaniem indywidualnych doświadczeń poznawczych
uczniów. Przedstawiono sposób konstruowania teoretycz‑
nego modelu poznania oraz jego wykorzystanie do walo‑
ryzacji procesu kształcenia w praktyce edukacyjnej. Uka‑
zano perspektywę badań nad podstawami poznawczymi
procesu kształcenia.
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Malowanie palcami
Analiza diagnostyczna. Cz. 1
Grażyna Szafraniec
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Projekt działań badawczych, opisany w publikacji Malowanie palcami. Analiza diagnostyczna wynika z wieloletnich
zainteresowań autorki diagnostyką psychopedagogiczną,
terapią i arteterapią, a zwłaszcza takimi technikami tera‑
pii, które wykorzystują środki artystyczne do wyrażania
odczuć i przeżyć osób w nich uczestniczących. Publika‑
cja jest monografią dotyczącą twórczości plastycznej osób
dorosłych, może wzbogacić listę publikacji naukowych
z tego zakresu. Stanowi uzupełnienie literatury podej‑
mującej temat metody malowania dziesięcioma palcami.
Cele badań dotyczyły aspektów naukowych, edukacyjnych,
poznawczych i pragmatycznych.
W pierwszej części publikacji przedstawiono wyniki
analiz diagnostycznych przeprowadzonych na grupie 413
osób – studentów Uniwersytetu Śląskiego, kierunku peda‑
gogika, uczących się stacjonarnie i niestacjonarnie. Bada‑
nia dotyczyły szeregu zmiennych związanych z osobą
twórcy (introwersja, ekstrawersja, zaburzenia emocjo‑
nalne, przeżycia) oraz aktywnością twórczą (czas startu,
nastawienie, opór, werbalizacja). Analizie podlegały także
wytwory plastyczne uczestników zajęć malowania dziesię‑
cioma palcami (kompozycja, kolorystyka, tematyka, rea‑
lizm, abstrakcja, symbolika, technika malowania). W pracy
opisano funkcje metody malowania dziesięcioma palcami.
Zamieszczono także wyniki badań dotyczących doboru
repertuaru muzycznego do celów terapeutycznych. Opra‑
cowanie łączy w sobie elementy diagnozy i terapii, muzyki
i plastyki, twórczości i arteterapii, edukacji i psychoterapii,
teorii i praktyki, wiedzy i umiejętności dzieci oraz doro‑
słych, pedagogów, wychowawców i nauczycieli.
Zawartość płyty CD: tabele z danymi z arkuszy diagno‑
stycznych i ankiet osobowych, prace plastyczne analizowa‑
ne w książce, fotografie z przebiegu zajęć.
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„Cieszyński Almanach Pedagogiczny”. T. 1:
Tradycja i współczesność
w myśli pedagogicznej
Red. Urszula Szuścik
„Cieszyński Almanach Pedagogiczny” jest periodykiem
o tematyce ogólnopedagogicznej, otwartym na szeroko
rozumianą współpracę. Powstał z inicjatywy Dyrekcji
Instytut Nauk o Edukacji Wydziału Etnologii i Nauk o Edu‑
kacji w Cieszynie. Tom 1. almanachu zatytułowany Tradycja i współczesność w myśli pedagogicznej obejmuje swoją
problematyką teksty, w których poruszono zagadnienia
historii nauczania, szczególnie na Śląsku, tradycji we
współczesnej kulturze i aktualnych tematów w pedagogice.
W części Recenzje omówiona została publikacja pod redak‑
cją Bronisławy Dymary, Bogusławy Cholewy-Gałuszki,
Ewy Kochanowskiej Sztuka bycia człowiekiem. Wychowanie
a poszukiwanie wartości i sensów życia. Artykuły, eseje, wspomnienia, notatki, szkice (Kraków 2011). Całość zamyka Kro‑
nika, w której podano wybrane osiągnięcia z pracy Insty‑
tutu. Publikacja jest skierowana do teoretyków i praktyków
historii wychowania i nauczania, pedagogów, nauczycieli,
studentów pedagogiki, historii, wiedzy o kulturze i osób
zainteresowanych problematyką pedagogiczną.
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„Chowanna” 2012. R. 55 (68). T. 1 (38):
Edukacja a marginalizacja i wykluczenie
społeczne
Red. Anna Nowak
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Artykuły zamieszczone w tomie „Chowanny” zatytuło‑
wanym Edukacja a marginalizacja i wykluczenie społeczne
oscylują wokół szeroko pojętej tematyki marginalizacji
społecznej. Wśród poruszonych w kontekście margina‑
lizacji zagadnień znalazły się między innymi takie oto:
wykształcenie a indywidualny i globalny rozwój społecz‑
ny, problem marginalizacji w środowisku dzieci i młodzie‑
ży, wykluczenie edukacyjne, uczestnictwo osób niepełno‑
sprawnych intelektualnie w otwartym rynku pracy.
Zagadnienia poruszone w niniejszym tomie mogą zain‑
teresować socjologów, pedagogów społecznych oraz poli‑
tyków społecznych.
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Narracje biograficzne
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„Chowanna” 2012. R. 55(69). T. 2 (39):
Problemy edukacji w społeczeństwie wiedzy
Red. Stanisław Juszczyk
Tematyczny tom naszego półrocznika „Chowanna”, zaty‑
tułowany Problemy edukacji w społeczeństwie wiedzy doty‑
czy istotnego zagadnienia społecznego, jakim jest eduka‑
cja w dynamicznie zmieniającym się ładzie społecznym.
Zebrane w tomie prace przedstawiają wybrane problemy
współczesnej edukacji, w tym pedagogiki, jej konsekwen‑
cje społeczne i kulturowe, jednak nie są w stanie objąć
wszystkich procesów i zjawisk przebiegających we współ‑
czesnej edukacji w Polsce i na Słowacji. Intencją autorów
artykułów jest scharakteryzowanie najbardziej istotnych,
ich zdaniem, tendencji obserwowanych w edukacji.
Celem tomu jest podjęcie szerokiej dyskusji naukowej
na temat edukacji dzieci, młodzieży i ludzi dorosłych
w wymiarze teoretycznym i praktycznym oraz nowych
kierunków rozwoju pedagogiki. Analiza funkcjonowania
dziecka w okresie przemian społecznych i wprowadza‑
nia reform edukacyjnych, specyfiki edukacji dzieci, mło‑
dzieży i ludzi dorosłych, a także starszych, poszukiwanie
kontynuacji strategicznych celów edukacji na poszczegól‑
nych poziomach kształcenia, metody oraz formy naucza‑
nia i uczenia się z wykorzystaniem nowych technologii,
kształtowanie u uczących się umiejętności funkcjonal‑
nych, wymaganych przez zmieniający się dynamicznie
rynek pracy, modernizowane kompetencje nauczyciela,
nowe role nauczyciela i uczącego się, aspekty aksjologicz‑
ne edukacji i rola w niej sztuki, edukacja osób niepełno‑
sprawnych, edukacja uniwersytecka oraz autoedukacja –
oto tematy inicjowanych w niniejszym tomie czasopisma
dyskusji naukowych. Wyeksponowany został także wątek
mediów, mających zaspokajać wielorakie potrzeby jedno‑
stki, podjęto również dyskusję na temat edukacji medial‑
nej i kultury medialnej jednostek, grup społecznych i grup
zawodowych w społeczeństwie opartym na wiedzy.
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Outsourcing w przedsiębiorstwach sektora
MŚP. Scenariusz aplikacyjny
Joachim Foltys
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Przedsiębiorstwa małe, średnie oraz mikro, tworzące
sektor MŚP, są bardzo dynamicznie rozwijającymi się firmami i mają coraz większe znaczenie dla poszczególnych
państw (generowanie stanowisk pracy oraz udział w PKB
Polski). Wśród metod i koncepcji, które stabilizują funkcjonowanie tego sektora oraz rozwijają go, wymienić należy
tytułowy outsourcing, który w niniejszej publikacji stanowi główny obszar zainteresowania.
Książka składa się z rozdziałów traktujących kolejno
o: identyfikacji sektora małych i średnich przedsiębiorstw
MŚP; identyfikacji outsourcingu; outsourcingu w funkcjonowaniu przedsiębiorstw sektora MŚP; scenariuszach
aplikacji zastosowania outsourcingu w przedsiębiorstwach
sektora MŚP.
Warto wspomnieć, że prezentowane w publikacji wyniki
analiz opracowano na podstawie badań nad zastosowaniem
outsourcingu w losowo wybranych przedsiębiorstwach
sektora MŚP w województwach: śląskim, małopolskim
oraz dolnośląskim. Badania przeprowadzono na terenach:
industrialnym, postindustrialnym oraz rolniczym i turystyczno-uzdrowiskowym.
Wykorzystanie zawartych w opracowaniu analiz oraz
wniosków pozwoli na wypracowanie zachowań innowacyjnych (pracowników oraz przedsiębiorstw), zwiększenie
kapitału intelektualnego przedsiębiorstw sektora (tworzenie grup outsourcingowych) oraz zwiększenie ich odpowiedzialności społecznej.
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Kroatywni. Dramat chorwacki po 1990 roku.
Wybór tekstów. T. 1–2
Red. Katarzyna Majdzik, Leszek Małczak,
Anna Ruttar, współudz. Małgorzata Stanisz
Kroatywni. Dramat chorwacki po 1990 roku. Wybór tekstów
powstał na podstawie antologii współczesnego dramatu
chorwackiego pt. Odbrojavanje (Odliczanie), którą zestawił
Leo Rafolt, a wydała w 2007 roku Zagrzebska Szkoła Sla‑
wistyczna. Leo Rafolt jest też autorem wstępu do niniej‑
szego wyboru, wstępu, który ma na celu zaprezentowa‑
nie polskiemu czytelnikowi kondycji dramatu i teatru
chorwackiego po 1990 roku. W Kroatywnych oprócz sied‑
miu dramatów pochodzących z Odliczania (są to dramaty
Lady Kaštelan, Mate Matišicia, Asji Srnec‑Todorović, Filipa
Šovagovicia, Teny Štivičić, Milko Valenta, Tomislava Zaje‑
ca) znalazły się jeszcze trzy utwory wybrane przez zespół
realizujący projekt (utwory Dubravko Mihanovicia, Mari‑
jany Noli i Borivoja Radakovicia). Każdy z tych tekstów
był w Chorwacji nagradzany i/lub uwzględniany w któ‑
rejś z opublikowanych antologii współczesnego dramatu
(z wyjątkiem Diwy Marijany Noli, której premiera odbyła
się w 2011 roku). Jednocześnie żaden z nich nie został jesz‑
cze przełożony na język polski.
Idea zapoznania czytelnika polskiego z tendencjami
panującymi w dramacie chorwackim od lat dziewięćdzie‑
siątych XX wieku stanowiła główne kryterium niniejszego
wyboru. Wybór ten jest uzupełnieniem tego obrazu drama‑
tu i teatru chorwackiego, jaki wyłania się z już przetłuma‑
czonych i wystawionych utworów.
Z jednej strony lektura prezentowanych dramatów poka‑
zuje czytelnikowi współczesną Chorwację, zupełnie inną
niż ta, z jaką się styka turysta spędzający wakacje nad prze‑
pięknym wybrzeżem Morza Adriatyckiego. Z drugiej stro‑
ny nietrudno odnieść wiele sytuacji ukazanych w poszcze‑
gólnych utworach do polskiej rzeczywistości i odnaleźć
w niej analogiczne zjawiska. W Kroatywnych… są utwory
zabawne i przerażające, podejmujące ważne, uniwersalne
tematy i pokazujące problemy, z jakimi boryka się dzisiaj
społeczeństwo chorwackie.

Cena: 39,90 zł
ISBN: 978-83-226-2097-7
Oprawa: broszurowa, skrzydełka, szyta, opaska
Format: 147 x 205
Liczba stron: 606 s. (T. 1: 328 + 2 nlb. s.;
T. 2: 273 + 3 nlb. s.)
Inne: noty o Autorach, fot.
Typ pracy: antologia dramatów
Waga: 940 g
Język: polski

Recenzje książki ukazały się:
– w czasopiśmie „Nowe Książki”
10/2012, s. 40–41,
– w tygodniku „Angora” nr 46
(18.11.2012), s. 60.
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Scales of Banach Spaces, Theory
of Interpolation and Their Applications
Łukasz Dawidowski

Cena: 10,50 zł
ISBN: 978-83-226-2112-7
Oprawa: broszurowa, klejona, folia błyszcząca
Format: 168 x 240
Liczba stron: 105 + 3 nlb. s.
Inne: bibliogr., appendix, streszcz., rez.
Typ pracy: monografia
Waga: 270 g
Język: angielski

Celem niniejszej monografii jest omówienie teorii skal
przestrzeni Banacha oraz teorii interpolacji wraz z poda
niem przykładów ich zastosowań.
W pierwszej kolejności opisano teoretyczne podsta
wy teorii interpolacji. Podano definicje oraz podstawowe
twierdzenia dotyczące konstrukcji przestrzeni interpola
cyjnych (interpolacja rzeczywista i zespolona).
Druga, główna, część monografii przedstawia definicję
potęg ułamkowych operatorów, w szczególności dodat
nich operatorów sektorialnych. Zaprezentowano także
ich zastosowanie do konstrukcji skal przestrzeni Banacha,
które jako główny obiekt badań są przykładem przestrzeni
interpolacyjnych. W pracy zamieszczono również charak
teryzację skal przestrzeni Banacha, służącej jako podstawa
teoretyczna do opisu zastosowań tej teorii.
W trzeciej części pokazano wykorzystanie podanej
wcześniej teorii do badania „zachowań” operatorów na
różnych poziomach skali. Udowodniono twierdzenia doty
czące operatorów domkniętych oraz operatorów sektorial
nych. Następnie opisano konkretne równania cząstkowe,
w których rozwiązywaniu można zastosować wspomnia
ną teorię.

Polecamy:
Struktura, właściwości i metody badań
materiałów otrzymanych elektrolitycznie

Nanoniejednorodności materiałów
a efekt małokątowego
rozpraszania promieni
rentgenowskich
i neutronów

Grzegorz Haneczok

Antoni Budniok,
Eugeniusz Łągiewka

Bożena Bierska-Piech,
Lucjan Pająk

2011

2010

2011

Relaksacje migracyjne
w ciałach stałych
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Witt morphisms
Przemysław Koprowski
Rozprawa Witt morphisms omawia właściwości funkto
ra Witta na kategorii pierścieni przemiennych z jedynką.
Książka składa się z pięciu rozdziałów, z których pierwszy
ma charakter wprowadzający do tematyki funktora Witta.
W rozdziale tym są zdefiniowane kluczowe pojęcia niezbęd
ne do zrozumienia dalszych części pracy i przywołane stan
dardowe wyniki używane w kolejnych rozdziałach. Główną
część pracy stanowią rozdziały 2–5. Rozdział drugi omawia
problematykę zachowania funktora Witta na rozszerze
niach unitarnych (a w szczególności na kwadratowych roz
szerzeniach unitarnych) pierścieni lokalnych. Rozdział ten
zawiera między innymi uogólnienie techniki transferowej
Scharlau’a na przypadek rozszerzeń niewolnych. W roz
dziale trzecim wykorzystano wyniki rozdziału poprzed
niego do badania zachowania funktora Witta normalizacji
dziedzin wymiaru jeden. W rozdziale tym w szczególności
poruszana jest kwestia (nie)injektywności funktora Witta
normalizacji. Rozdział czwarty poświęcony jest tematyce
rozszczepialności ciągu dokładnego Knebuscha–Milnora
dla pierścieni geometrycznych. Ostatni, piąty, rozdział roz
prawy dotyczy równoważności Witta rzeczywistych ciał
i pierścieni, czyli istnienia izomorfizmu między pierście
niami Witta dwóch struktur algebraicznych.
Praca jest adresowana do pracowników naukowych
i słuchaczy studiów doktoranckich zajmujących się algeb
rą przemienną, algebraiczną teorią form kwadratowych/
dwuliniowych i K-teorią.

Cena: 8,40 zł
ISBN: 978-83-226-2113-4
Oprawa: broszurowa, klejona, folia błyszcząca
Format: 168 x 240
Liczba stron: 94 + 2 nlb. s.
Inne: bibliogr., indeks osobowy, summ., Zsfg.
Typ pracy: monografia
Waga: 250 g
Język: angielski

Polecamy:

Ewolucja
składu mineralnego
skał cieszyńskiej
prowincji magmowej

Geneza i charakterystyka zagrożenia
sejsmicznego
w Górn. Zagł. Węgl.

Roman Włodyka

Red. Krzysztof
Jochymczyk,
Wacław M. Zuberek

2010

2010

Stykowość obszaru i jej wpływ na
przebieg procesów
społeczno-ekonomicznych na przykładzie
pd cz. woj. śląskiego
Sławomir Sitek
2010
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„Annales Mathematicae Silesianae”. T. 25
(2011)
Ed. Board

Cena: 10,50 zł
ISSN: 0860-2107
Oprawa: broszurowa, klejona, folia błyszcząca
Format: 168 x 240
Liczba stron: 118 + 2 nlb. s.
Inne: bibliogr., abstracts
Typ pracy: wydawnictwo ciągłe
Waga: 290 g
Język: angielski

Na niniejszy tom złożyły się artykuły prezentujące
nowe, interesujące wyniki z różnych dziedzin matematyki,
a także sprawozdanie z konferencji. W publikacji zamiesz
czono następujące artykuły: Differential inclusions – the
theory initiated by Cracow mathematical school; Fixed point
approach to the stability of an integral equation in the sense of
Ulam–Hyers–Rassias; On continuous involutions and Hamel
bases; An elementary proof of the d-th.
Słowa kluczowe, wokół których koncentrują się roz
ważania autorów, to: power reciprocity law over function
fields; A study about certain subclasses of analytic functions;
The generalized infimal convolution can be used to naturally
prove some dominated monotone additive extension theorems.

Polecamy:
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Wpływ spękań
na anizotropię pręd
kości fal sejsmicznych
w wybranych masywach skalnych

Wieloletnia zmarzlina w wybranych
obszarach Tatr, Gór
Skandynawskich i
Spitsbergenu...

Wykłady z topologii
Zbiory spójne
i kontinua
Wyd. 2

Iwona Stan-Kłeczek

Wojciech Dobiński

Jerzy Mioduszewski

2010

2011

2011
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Kurs matematyki dla chemików. Wyd. 5.
popr.
Joanna Ger
Skrypt jest przeznaczony dla słuchaczy studiów uniwer
syteckich kierunku chemia. Mogą z niego również korzy
stać wszyscy zainteresowani wykładem matematyki jako
przedmiotu pomocniczego. Autorka zamieściła w podręcz
niku treści niezbędne do właściwego rozumienia i stosowa
nia metod matematycznych w czasie studiów chemicznych.
Oprócz treści wykładanych w skrypcie znajdują się też
dowody twierdzeń oraz zestawy zadań. Każdy rozdział
zawiera liczne przykłady (rozwiązane) ilustrujące teorię.
W podręczniku przedstawiono następujące zagadnienia:
elementy logiki matematycznej i teorii mnogości; liczby
rzeczywiste i zespolone; funkcje elementarne; elementy
algebry liniowej; ciągi i szeregi; granicę i ciągłość odwzo
rowań; rachunek różniczkowy funkcji jednej zmiennej;
całka oznaczona na prostej; rachunek różniczkowy funk
cji wieku zmiennych; wielowymiarowa całka oznaczona
Riemanna; całka krzywoliniowa; całka powierzchniowa;
elementy teorii równań różniczkowych zwyczajnych.

Cena: 39,90 zł
ISBN: 978-83-226-2142-4
Oprawa: broszurowa, klejona, folia błyszcząca
Format: 168 x 240
Liczba stron: 446 + 2 nlb. s.
Inne: bibliogr., skorowidz, tab., wykr., wzory,
twierdzenia
Typ pracy: skrypt
Waga: 790 g
Język: polski

Polecamy:

Zbiór zadań
z matematyki dla
studentów chemii
Wyd. 4

Modyfikacja procesu
transpiracji a efektyw
ność indukowanej
fitoekstracji ołowiu
i kadmu w wybranych
gatunkach roślin

Petasites kablikianus
Tausch ex Berchtold
as a pioneer species
and its abilities to colonise initial habitats

Eugeniusz Małkowski

Eugeniusz Małkowski

Aldona K. Uziębło

2011

2011

2011
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The biology and ecology of „Betula pendula”
Roth on post-industrial waste dumping
grounds: the variability range of life
history traits
Izabella Franiel

Cena: 14,70 zł
ISBN: 978-83-226-2137-0
Oprawa: broszurowa, szyta, folia błyszcząca
Format: 168 x 240
Liczba stron: 141 + 3 nlb. s.
Inne: bibliogr., streszcz., rys., ilustr., mapki,
wykr., diagramy, tab., schem., Zsfg.
Typ pracy: monografia
Waga: 330 g
Język: angielski

Celem pracy była ocena właściwości populacji Betula pendula rosnącej w warunkach zróżnicowanej antropopresji
z uwagi na: wybrane cechy life history (np.: parametry wielkości, biomasy osobników; ocena płodności osobników),
określenie kondycji osobników brzozy, ocenę czynników
abiotycznych i biotycznych odpowiedzialnych za rozmieszczenie siewek w przestrzeni. Do badań wybrano brzozę
brodawkowatą gatunek siedliskotwórczy o szerokiej skali
ekologicznej, odporny na zanieczyszczenia środowiska.
Badania prowadzono w latach 2005–2008 oraz 2009–2010
na 4 powierzchniach badawczych różniących się stopniem
antropopresji.
Wyniki prezentowanej pracy mogą stanowić nowe źródło wiedzy na temat sposobu kształtowania się pokrywy
roślinnej, która zasiedla zdegradowane tereny nieużytków poprzemysłowych. Tylko rezultaty długoterminowych badań nad procesami zasiedlania przez poszczególne gatunki zwałów poprzemysłowych mogą ułatwić prace
planistyczne związane z rekultywacją i zagospodarowaniem takich obiektów.

Polecamy:
Biologia wód
śródlądowych. Skrypt
dla studentów...
Włodzimierz Serafiński,
Małgorzata Strzelec,
Aneta Spyra
2010
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Zgrupowania skąposzczetów dennych
(Oligochaeta) Kanału
Gliwickiego i Kanału
Kędzierzyńskiego...

Olszynowe
uroczyska
(film – videoBook
na DVD)

Mariola Krodkiewska

Piotr Garbarczyk,
Anna Orczewska

2010

2010
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Przystropowa strefa gazonośna w utworach
karbonu południowej części Górnośląskiego
Zagłębia Węglowego – występowanie,
parametry zbiornikowe węgla
oraz możliwości pozyskania metanu
Sławomir Kędzior
Praca omawia zagadnienie występowania gazów (metanu pokładów węgla) w górnej partii węglonośnych utworów górnego karbonu Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Ukazuje powiązania procesów akumulacyjnych
metanu z elementami budowy geologicznej południowej
części zagłębia. Przedstawia również problematykę właściwości zbiornikowych pokładów węgla dla gazów (porowatość, przepuszczalność oraz zdolności sorpcyjne węgli
dla metanu), a także zawiera dyskusję na temat ewentualnych możliwości wydobycia otworowego metanu z pokładów węgla w kontekście dotychczasowych niepowodzeń
w tej dziedzinie w Polsce.
Adresatem publikacji mogą być osoby oraz instytucje zajmujące się zagadnieniami dotyczącymi metanu pokładów
węgla z punktu widzenia występowania, wydobycia oraz
parametrów zbiornikowych węgla. W szczególności mogą
to być placówki naukowe, przemysłowe (np. kopalnie węgla
kamiennego, zakłady odmetanowania kopalń, firmy zajmujące się poszukiwaniem i eksploatacją gazu ziemnego,
głównie metanu z pokładów węgla na terenie zagłębia górnośląskiego), ośrodki badawczo-rozwojowe czy firmy konsultingowe. Praca adresowana jest także do pracowników
naukowo-dydaktycznych uczelni oraz studentów pragnących poszerzyć wiedzę na temat występowania i możliwości wydobycia metanu z pokładów węgla – znaczącego
surowca z grupy niekonwencjonalnych złóż gazu ziemnego.

Cena: 21,00 zł
ISBN: 978-83-226-2093-9
Oprawa: broszurowa, klejona, folia błyszcząca
Format: 208 x 295
Liczba stron: 131 + 1 nlb. s.
Inne: bibliogr., tab., wykr., kolorowe mapki,
schem., modele, przekroje, fot., summ., rez.
Typ pracy: monografia
Waga: 450 g
Język: polski
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„Geographia. Studia et Dissertationes”. T. 34
Red. Tadeusz Szczypek
W poszczególnych artykułach kolejnego tomu tego
wydawnictwa seryjnego autorzy zaprezentowali m.in.:
analizę geoekologiczną wpływu przemysłu energetycznego obwodu irkuckiego na środowisko przyrodnicze; twardość ogólną wód wybranych zbiorników wodnych w niec
kach osiadania Wyżyny Śląskiej; roślinność psammofilną
wschodniego wybrzeża Bajkału; kształtowanie się ekosystemów na terenach antropogenicznie przekształconych
(na przykładzie składowiska popiołów elektrowni cieplnej); porównanie sieci miejskich w sąsiadujących regionach na przykładzie „kraju” ołomunieckiego i województwa opolskiego.

Cena: 8,40 zł
ISSN: 0208-5054
Oprawa: broszurowa, klejona, folia błyszcząca
Format: 168 x 240
Liczba stron: 89 + 3 nlb. s.
Inne: bibliogr., kolorowe fot., mapki, tab.,
schem., streszcz., summ., rez.
Typ pracy: wydawnictwo ciągłe
Waga: 240 g
Język: polski, rosyjski

Polecamy:
Przewodnik do
ćwiczeń z geografii
fizycznej wojewódz
twa śląskiego

Karpaty
i ich przedpole
Przewodnik do
ćwiczeń terenowych
z sedymentologii

Justyna Ciesielczuk,
Mariola Jabłońska,
Kazimierz Kozłowski

M. Rzętała, J.M. Waga,
M. Fajer, M. Rzętała

K. Malik, T. Salamon,
A. Vierek, J. Lewandowski

2006

2011

2011

Geologia dla stu
dentów geografii
Wyd. 3. uzup
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Technologia wytwarzania i właściwości
multiferroikowej ceramiki typu PFN
Dariusz Bochenek
Praca ma charakter zarówno technologiczno-eksperymentalny, jak i badawczo-aplikacyjny. Prezentuje stan
badań ceramicznych materiałów ferroelektromagnetycznych. Multiferroikowy materiał PFN został poddany
dokładnej analizie (pod względem technologicznym), której głównym celem było zmniejszenie jego przewodnictwa
elektrycznego i strat dielektrycznych oraz wyeliminowanie
tworzenia się fazy pirochlorowej przy zachowaniu wysokich wartości przenikalności elektrycznej i właściwości
magnetycznych.
Niniejsza praca adresowana jest do osób zajmujących się
procesem technologicznym i możliwościami aplikacyjnymi
nowoczesnych materiałów ceramicznych o właściwościach
multiferroikowych (materiały inteligentne), a także do studentów i magistrantów kierunków technicznych (inżynieria materiałowa).

Cena: 14,70 zł
ISBN: 978-83-226-2052-6
Oprawa: broszurowa, klejona, folia błyszcząca
Format: 168 x 240
Liczba stron: 145 + 3 nlb. s.
Inne: bibliogr., rys., ilustr., tab., fot., schem.,
dyfraktogramy, widma, kolorowe wykr.,
Typ pracy: monografia
Waga: 340 g
Język: polski

Polecamy:

Ćwiczenia
z podstaw
astrofizyki

Wybrane problemy
zarządzania procesami kształcenia
w społeczeństwie
informacyjnym

Authorware 7
Podstawy
projektowania
z przykładami

Maria Pańków

Janusz Janczyk

Janusz Janczyk

2011

2011

2010
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W publikacji na przykładzie Jugosławii zostały omówione mechanizmy współpracy kulturalnej PRL z zagranicą,
przede wszystkim w dziedzinie literatury. Bogaty materiał ilustracyjny – 180 fotografii na 9 kolorowych alonżach
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Publikowane prace zbiorowe zawierają rezultaty ba
dań nad określonym problemem bądź na ich treść
składają się rozprawy naukowe podporządkowane
da
nej dyscyplinie. Wydajemy liczne wydawnictwa
ciągłe i czasopisma, których wiele znajduje się na
punktowanej liście MNiSW. Sporą część publikacji
Uniwersytetu Śląskiego stanowią opracowania mo
nograficzne, będące często wyróżnionymi pracami
doktorskimi, pracami habilitacyjnymi oraz dyserta
cjami samodzielnych pracowników naukowych. Od
rębną dziedziną działalności edytorskiej są pomoce
dydaktyczne dla studentów, w tym słuchaczy studiów
zaocznych. Wydawnictwo Uniwersytetu Ślą
skiego
wydaje rocznie średnio ponad sto tytułów o łącznej
objętości ponad 2 000 arkuszy wydawniczych.
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