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Uwagi wstępne

W  2013 roku oficyna uniwersytecka wydała 152 tytu-
ły (w tym 3 informacyjne) o łącznej objętości ponad 2 700 
arkuszy wydawniczych.

Publikacje uniwersyteckie – prace naukowe oraz pod-
ręczniki i skrypty – charakteryzuje różnorodność tema-
tyczna, wynikająca z wielości dyscyplin naukowych upra-
wianych w  naszej wszechnicy. Znajduje to odbicie 
w  ukazujących się nakładem oficyny seriach. Są to: Histo-
ria; Filozofia; Prace Wydziału Teologicznego Uniwersytetu 
Śląskiego; Publikacje Wydziału Etnologii i Nauk o Eduka-
cji; Socjologia; Nauki Polityczne; Historia Literatury Pol-
skiej; Historia Literatur Obcych; Historia Literatur Sło-
wiańskich; Filologia Klasyczna; Edytorstwo Naukowe; 
Dydaktyka Języka i Literatury Polskiej; Językoznawstwo 
Polonistyczne; Językoznawstwo Neofilologiczne; Języko-
znawstwo Słowiańskie; Kultura i Język Polski dla Cudzo-
ziemców; Nauka o Książce i Bibliotece; Studia o Kulturze; 
Sztuka i Dydaktyka; Muzyka; Komparatystyka Literacka 
i Kulturowa; Prawo; Psychologia; Pedagogika; Zarządzanie 
i Technologie Informacyjne; Matematyka; Nauki o Ziemi; 
Nauka o Materiałach. 

Katalog… obejmuje publikacje Uniwersytetu Śląskiego, 
które ukazały się w roku 2013, uszeregowane według nastę-
pujących działów: Nauki społeczne i humanistyczne, Nauki 
matematyczno-przyrodnicze i techniczne. 

W ramach tych grup dokonano podziału na poszczegól-
ne dyscypliny wiedzy, a w ich obrębie podano najpierw 
opracowania monograficzne, prace zbiorowe, wydawnic-
twa ciągłe, czasopisma, a następnie podręczniki i skrypty 
uczelniane przeznaczone dla studentów. 

Krótkie notki o poszczególnych tytułach pozwolą zorien-
tować się w treści każdej publikacji. Podane ceny zawierają 
podatek VAT. Pełna oferta tytułów znajdujących się aktu-
alnie w sprzedaży dostępna jest w księgarni internetowej: 

www.wydawnictwo.us.edu.pl
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„Średniowiecze Polskie  
i Powszechne”. T. 5 (9)

Red. Bożena Czwojdrak, Jerzy Sperka

„Średniowiecze Polskie i Powszechne” jest jednym z nie-
wielu w Polsce czasopism prezentujących teksty poświę-
cone tylko tej epoce, za to w bardzo szerokiej formie, obej-
mującej zarówno historię średniowieczną Polski, jak 
i powszechną. Na jego łamach publikują mediewiści z pra-
wie wszystkich ośrodków naukowych w  kraju, a  także 
z  zagranicy (Czechy, Ukraina, Niemcy), dzięki czemu 
potencjalny czytelnik ma możliwość zapoznania się z prze-
glądem badań i różnorodną tematyką, ograniczoną jednak 
do interesującej go epoki.

Prezentowany tom zawiera artykuły autorów z macie-
rzystego ośrodka katowickiego, ale także z Uniwersytetu 
Warszawskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersy-
tetu Gdańskiego, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Uniwer-
sytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Uniwersytetu 
Marii Curie-Skłodowskiej w  Lublinie oraz teksty auto-
rów z Ukrainy i Islandii. Poruszane w niniejszej publikacji 
zagadnienia mają rozmaitą tematykę – od sag skandynaw-
skich poczynając, na czasach Kazimierza Jagiellończyka 
kończąc. Każdy mediewista znajdzie tu zatem coś dla sie-
bie. Warto również nadmienić, że w przedstawianym tomie 
przywrócono dział recenzji, który ma na stałe zagościć na 
łamach czasopisma.

Cena: 33,60 zł 

ISSN: 2080-492X (wersja drukowana)
ISSN: 2353-9720 (wersja elektroniczna)
Nr pracy: PN 3109   DWD: 620-193/2013
Oprawa: broszurowa, klejona, folia błyszcząca
Format: 168 x 240
Liczba stron: 234 + 2 nlb. s. + wklejka
Inne: kolorowa mapka, fot., tab., streszcz., 
summ., Zsfg.
Typ pracy: wydawnictwo ciągłe 
Waga: 500 g    SAP: 12060
Język: angielski, polski, ukraiński
Online: CEEOL, IBUK
Kup lub wypożycz na ibuk.pl

Czasopismo naukowe punktowane – 5 pkt
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Cena: 39,90 zł 

ISSN: 1899-1556 (wersja drukowana)
ISSN: 2353-9739 (wersja elektroniczna)
Nr pracy: PN 3064  DWD: 620-6/2013
Oprawa: broszurowa, klejona, folia błyszcząca
Format: 168 x 240 
Liczba stron: 287 + 1 nlb. s.
Inne: kolorowe fot., ilustr., tab., summ., Zsfg.
Typ pracy: wydawnictwo ciągłe 
Waga: 590 g     SAP: 12039
Język: polski
Online: CEEOL, IBUK
Kup lub wypożycz na ibuk.pl

„Wieki Stare i Nowe”. T. 5 (10)

Red. Sylwester Fertacz,  
Agata Aleksandra Kluczek

Adresatami rocznika są głównie środowiska akademic kie, 
ale też nauczyciele i wszyscy miłośnicy historii. W niniej-
szym tomie zamieszczono artykuły i materiały źródłowe 
dotyczące zagadnień z historii starożytnej oraz nowożyt-
nych i najnowszych dziejów Polski i Śląska. Na uwagę szcze-
gólnie zasługują: rozważania Agnieszki Bartnik dotyczą-
ce znaczenia zwierząt w kultach ludów indoeuropejskich 

– a konkretnie psa jako atrybutu bóstw w wierzeniach ple-
mion celtyckich; analiza dróg kariery polityczno-wojskowej 
Gajusza Anniusza, wysłannika Sulli do Hiszpanii w 81 roku 
p.n.e. Polecamy też Czytelnikowi ciekawy przyczynek do 
przemian gospodarczych Śląska w okresie międzywojen-
nym autorstwa Piotra Rygusa, a mianowicie charakterysty-
kę udziału przedstawicieli przemysłu ciężkiego i instytu-
cji samorządowych województwa śląskiego w Powszechnej 
Wystawie Krajowej w Poznaniu w 1929 roku. Łukasz Mro-
czek omawia natomiast sytuację społeczno-polityczną 
w okręgu bielsko-bialskim w pierwszych miesiącach po 
zakończeniu działań wojennych. Z kolei znawca stosunków 
polsko-czechosłowackich, Krzysztof Nowak, przedstawia 
w obszernym studium stosunek władz czechosłowackich 
do mniejszości słowackiej w Polsce w latach 1947–1956.

Z materiałów źródłowych warto zwrócić uwagę na spra-
wozdania z dwóch transportów przesiedleńców z powiatu 
Biała Krakowska na Ziemie Zachodnie w 1945 roku. Jest to 
problematyka mało znana, szczególnie jeśli chodzi o gehen-
nę i trudy transportu, jakie musieli przeżyć ochotnicy na 
wyjazd, którzy niejednokrotnie pozbyli się wcześniej swo-
jego majątku i  nie mieli do czego wracać. Drugie ze źródeł 
dotyczy Śląskiego Instytutu Naukowego – placówki wiel-
ce zasłużonej dla nauki śląskiej, nawiązującej do tradycji 
przedwojennego Instytutu Śląskiego. Jednocześnie, głów-
nie w latach 70., Instytut stał się wykonawcą poruczeń 
władz PZPR województwa katowickiego. W 1992 roku został 
rozwiązany, co do dziś budzi wiele kontrowersji. Niniej-
szym publikujemy Protokoły posiedzeń Dyrekcji i Kole-
gium Instytutu z okresu tzw. karnawału Solidarności.

Czasopismo naukowe punktowane – 5 pkt
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Między krytyką a metafizyką 
Studium filozofii Josepha Maréchala

Aleksander R. Bańka

Praca jest pierwszą w  języku polskim monografią 
poświęconą filozofii Josepha Maréchala – belgijskiego 
jezuity, twórcy tzw. tomizmu transcendentalnego, a także 
badacza mistyki, biologa, psychologa i  teologa. Stano-
wi ona studium najważniejszych wątków filozofii tego 
XIX-wiecznego myśliciela, w tym zwłaszcza próby trans-
pozycji filozofii neoscholastycznej na język transcendental-
nej filozofii Immanuela Kanta. Publikacja składa się z sześ-
ciu rozdziałów, wstępu oraz zakończenia. Obejmuje więc 
analizę problemu krytycznego w neoscholastyce, badanie 
początkowego okresu naukowej kariery Josepha Marécha-
la, a także studium Maréchalowskich związków z filozofią 
współczesną. Wychodząc następnie od podanego w Punkcie 
wyjścia metafizyki – kluczowym dziele belgijskiego jezui-
ty – zarysu rozwoju problematyki epistemologicznej, praca 
rekonstruuje Maréchalowską koncepcję metafizyki pod-
miotu poznającego oraz powiązaną z pytaniem o możliwość 
dowodu istnienia Boga, dedukcję ontologicznej afirmacji. 
Jej zwieńczenie stanowi studium dokonanej przez Maré-
chala na gruncie neoscholastycyzmu adaptacji metody ana-
lizy transcendentalnej. W takim też kształcie publikacja 
adresowana jest do filozofów, studentów filozofii, a także 
wszystkich osób zainteresowanych pogłębieniem wiedzy 
na temat filozofii neoscholastycznej.

Cena: 71,40 zł 

ISBN: 978-83-226-2161-5 (wersja drukowana)
ISBN: 978-83-8012-019-8 (wer. elektroniczna)
Nr pracy: PN 3021   DWD: 620-148/2013
Oprawa: twarda, tasiemka, szyta, folia matowa, 
lakier wybiórczy
Format: 153 x 246
Liczba stron: 511 + 1 nlb. s.
Inne: bibliogr., indeks osobowy, kolorowe fot., 
rés., summ.
Typ pracy: monografia 
Waga: 960 g    SAP: 11823
Język: polski
Online: IBUK
Kup lub wypożycz na ibuk.pl
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Cena: 29,40 zł 

ISBN: 978-83-226-2204-9 (wersja drukowana)
ISBN: 978-83-8012-018-1 (wer. elektroniczna)
Nr pracy: PN 3088   DWD: 620-33/2014
Oprawa: twarda, szyta, folia matowa, lakier 
wybiórczy
Format: 153 x 246
Liczba stron: 155 + 1 nlb. s.
Inne: bibliogr., indeks osobowy, indeks 
rzeczowy, kolorowe reprodukcje okładek i stron 
tytułowych
Typ pracy: monografia 
Waga: 410 g    SAP: 11970
Język: polski
Online: IBUK
Kup lub wypożycz na ibuk.pl

Husserl w Polsce 
Bibliografia 1895–2010

Dariusz Bęben, Marta Ples-Bęben

Prezentowana bibliografia obejmuje chronologiczny 
spis prac dotyczących fenomenologii Edmunda Husserla, 
które w latach 1895–2010 ukazały się w Polsce (jako dodatek 
zamieszczono także informację o monografiach polskich 
autorów opublikowanych za granicą).

W bibliografii uwzględniono przede wszystkim: opub-
likowane w Polsce tłumaczenia prac Husserla, przekłady 
zagranicznych komentarzy do dzieł twórcy fenomenolo-
gii, monografie autorstwa polskich filozofów – te wydane 
w Polsce oraz – dodatkowo – te, które zostały opublikowa-
ne za granicą, a także artykuły, recenzje, polemiki i spra-
wozdania, zamieszczone w pracach zbiorowych oraz cza-
sopismach. Bibliografię opatrzono indeksami – indeksem 
nazwisk oraz indeksem rzeczowym. Publikacja kierowana 
jest przede wszystkim do studentów filozofii oraz badaczy 
filozofii polskiej, dziejów fenomenologii (w tym jej recepcji 
w Polsce) oraz epistemologii, a także do wszystkich zainte-
resowanych dorobkiem Husserla dostępnym w Polsce.
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Argumenty równi pochyłej 
Analiza z perspektywy logiki nieformalnej

Krzysztof A. Wieczorek

Praca poświęcona jest tzw. argumentom równi pochy-
łej (slippery slope arguments). Argumenty te, padające czę-
sto podczas sporów dotykających ważnych i kontrower-
syjnych kwestii etycznych i społecznych (m.in. prawo do 
aborcji i eutanazji, inżynieria genetyczna, dostęp do nar-
kotyków, wolność słowa i jej ograniczanie) pokazują zwykle, 
jak przyjęcie pozornie niewinnego poglądu lub wykonanie 
niegroźnego działania mogą stać się pierwszym krokiem na 
drodze do skutku, który trudno jest zaakceptować. Autor 
monografii dokładnie analizuje istotę takich argumentów, 
przedstawia ich możliwe warianty oraz podaje sposoby 
oceny ich wartości. Opisuje również argumenty uznawa-
ne za pokrewne równi pochyłej – argumenty z analogii, ad 
consequentiam, ad absurdum oraz znany od starożytności 
paradoks sorytu.

Zawarte w pracy analizy prowadzone są z punktu widze-
nia logiki nieformalnej – nurtu badań rozwijającego się 
intensywnie od drugiej połowy XX wieku, głównie w Sta-
nach Zjednoczonych i Kanadzie. Ponieważ kierunek ten jest 
w Polsce jeszcze stosunkowo mało znany, autor przestawia 
jego główne założenia i stosowane w jego ramach metody. 
Dzięki temu książkę można również potraktować jako krót-
kie wprowadzenie do logiki nieformalnej.

Monografia napisana jest stosunkowo prostym językiem, 
zrozumiałym nie tylko dla zawodowych logików czy filo-
zofów. Zawartą w niej teorię bogato ilustrują przykłady 
autentycznych argumentów zaczerpniętych z książek i ze 
środków masowego przekazu. Pozycja może zaciekawić 
każdego, kogo interesuje problematyka rzetelnego dysku-
towania, argumentacji, krytycznego myślenia.

Cena: 25,20 zł 

ISBN: 978-83-226-2151-6 (wersja drukowana)
ISBN: 978-83-8012-024-2 (wer. elektroniczna)
Nr pracy: PN 3005   DWD: 620-92/2013
Oprawa: broszurowa, skrzydełka, klejona, folia 
matowa, lakier wybiórczy
Format: 168 x 240
Liczba stron: 259 + 5 nlb. s.
Inne: bibliogr., indeks osobowy, rys., tab., 
summ., rés.
Typ pracy: monografia 
Waga: 560 g    SAP: 11776
Język: polski
Online: IBUK
Kup lub wypożycz na ibuk.pl
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Cena: 81,90 zł 

ISBN: 978-83-226-2203-2 (wersja drukowana)
ISBN: 978-83-8012-017-4 (wer. elektroniczna)
Nr pracy: PN 3099   DWD: 620-32/2014
Oprawa: twarda, tasiemka, szyta, folia matowa, 
lakier wybiórczy
Format: 153 x 246
Liczba stron: 680 s.
Inne: biogramy, kalendarium, indeks osobowy, 
schem.
Typ pracy: praca zbiorowa, antologia 
Waga: 1160 g    SAP: 12017
Język: polski
Online: IBUK
Kup lub wypożycz na ibuk.pl

Polska fenomenologia przedwojenna 
Antologia tekstów

Red. Dariusz Bęben, Marta Ples-Bęben

Książka stanowi zbiór krytycznie opracowanych artyku-
łów, sprawozdań i recenzji nawiązujących do fenomenolo-
gii, napisanych przez polskich filozofów przed wybuchem 
drugiej wojny światowej. Ukazuje szerszy horyzont roz-
woju i recepcji fenomenologii w okresie przedwojennym, 
a zatem – oprócz pierwszych prób przeniesienia fenome-
nologii na polski grunt – także polemicznych odniesień do 
tego nurtu filozoficznego i jego reprezentantów. Publikacja 
obejmuje między innymi najwcześniejsze polskie reakcje 
na fenomenologię Husserla (tu na przykład teksty Wła-
dysława Heinricha, Bronisława Bandrowskiego, Kazimie-
rza Twardowskiego, Konstantego Michalskiego), wybrane 
artykuły Romana Ingardena, najsłynniejszego polskiego 
ucznia Husserla, a  także fragmenty pism estetycznych 
Ingardena oraz wybrane polemiki, w których brał udział. 
Znalazło się w niej także miejsce na artykuły i fragment 
rozprawy Leopolda Blausteina, jak również na reakcje na 
fenomenologię filozofów wywodzących się z kręgu szkoły 
lwowsko-warszawskiej.

Publikacja kierowana jest przede wszystkim do stu-
dentów filozofii, a  także badaczy filozofii polskiej, dzie-
jów fenomenologii (w  tym jej recepcji w  Polsce) czy epi-
stemologii.
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„Folia Philosophica”. T. 31

Red. Piotr Łaciak

31. tom „Folia Philosophica” cechuje duża różnorodność 
tematyczna. Obejmuje on teksty z zakresu różnych obsza-
rów filozoficznych. Rozległa perspektywa badawcza pre-
zentowanego wydawnictwa ciągłego znajduje wyraz w spe-
cjalistycznej problematyce artykułów zamieszczonych 
w poszczególnych działach. W pierwszym dziale prezen-
towane są przekłady tekstów dotychczas nietłumaczonych 
i niepublikowanych w naszym kraju. Układ działów miesz-
czący artykuły polskich autorów, związany jest z następują-
cymi grupami tematycznymi: epistemologia, antropologia, 
estetyka, filozofia religii. Tom zamyka dział recenzji. „Folia 
Philosophica” to obszerne problemowo oraz interdyscypli-
narne studium, eksponujące aktualność filozofii, adreso-
wane nie tylko do badaczy specjalizujących się w zakresie 
filozofii, lecz także do przedstawicieli różnych nauk huma-
nistycznych i społecznych oraz do wszystkich czytelników 
zainteresowanych problematyką epistemologiczną, antro-
pologiczną, estetyczną czy religijną.

Cena: 35,70 zł 

ISSN: 1231-0913 (wersja drukowana)
ISSN: 2353-9445 (wersja elektroniczna)
Nr pracy: PN 3035   DWD: 620-147/2013
Oprawa: broszurowa, klejona, folia błyszcząca
Format: 168 x 240
Liczba stron: 305 + 3 nlb. s.
Inne: tab., słowa klucze, noty o autorach, 
summ., Zsfg.
Typ pracy: wydawnictwo ciągłe 
Waga: 630 g    SAP: 11886
Język: polski
Online: CEEOL, IBUK
Kup lub wypożycz na ibuk.pl

Czasopismo naukowe punktowane – 6 pkt
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Miłość i odpowiedzialność –  
wyznaczniki kanonicznego  
przygotowania do małżeństwa

Red. Monika Gwóźdź, Andrzej Pastwa

Sensem i celem prowadzonego na kilku etapach przygo-
towania do małżeństwa jest zawarcie „prawdziwego mał-
żeństwa w sposób wolny, to znaczy ustanowienie między 
małżonkami węzła sprawiedliwości i miłości, który cechu-
je jedność i nierozerwalność, ma na względzie dobro mał-
żonków oraz zrodzenie i wychowanie potomstwa, a między 
ochrzczonymi stanowi jeden z sakramentów Nowego Przy-
mierza”, o czym przypominał papież Benedykt XVI w prze-
mówieniu do członków Trybunału Roty Rzymskiej. Przy-
gotowanie to naturalnie wykracza poza wymiar prawny, 
ponieważ „jego horyzontem jest integralne dobro, ludzkie 
i chrześcijańskie, małżonków oraz ich przyszłych dzieci, 
a ostatecznie świętość ich życia”.

W  niniejszej publikacji podjęto problematykę miło-
ści i  odpowiedzialności, które winny charakteryzować 
i  wypełniać wszystkie etapy przygotowania do zawar-
cia związku małżeńskiego, stając się jego kanonicznymi 
wyznacznikami. Zaproponowany temat, uwzględniający 
szeroki wachlarz zagadnień związanych z  przygotowa-
niem do małżeństwa, został rozważony z uszanowaniem 
aspektu prawnego, socjologicznego, psychologicznego oraz 
teologicznego.

Monografia kierowana jest w szczególności do osób zaj-
mujących się problematyką przygotowania do małżeństwa, 
prowadzących kursy przedmałżeńskie oraz samych nup-
turientów.

Cena: 33,60 zł 
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„Ecumeny and Law” 2013, No. 1:  
Marriage covenant – paradigm of encounter 
of the de matrimonio thought  
of the East and West

Red. Andrzej Pastwa

Na otwartym forum myśli prawnej Kościół prowadzi ze 
światem dialog na temat realizacji uniwersalnych pryncy-
piów: poszanowania życia, godności i praw osoby ludzkiej, 
wolności, tolerancji, a w szerszym wymiarze społecznym – 
promowania wartości małżeństwa i rodziny oraz solidarno-
ści z ubogimi. Potrzebie rozwijania tego dialogu wychodzi 
naprzeciw nowy periodyk kanonistyczny „Ecumeny and 
Law”. Spotkanie na jego łamach teologów różnych Kościo-
łów chrześcijańskich, i ludzi nauki, którym bliska jest myśl 
ekumeniczna, z przedstawicielami nauk prawnych, na celu 
ma ukazywanie ekumenicznego potencjału prawa kano-
nicznego. Rzecz w tym, by upominać się o podmiotowość 
osoby ludzkiej i jej prawa oraz prowadzić ze światem dia-
log o sprawiedliwość, a w wymiarze praktycznym służyć 
pomocą w zaszczepianiu „tu i teraz” sprawiedliwości we 
wspólnotach podstawowych: małżeństwach i rodzinach,  
w społeczeństwach i narodach zjednoczonej Europy.

Niniejsza, uniwersalna w swym humanizmie, perspekty-
wa przyświeca autorom tekstów, o czym świadczą już same 
tytuły artykułów otwierających: część I („Ecumenical The-
ological Thought”) Marriage: the Project of Culture or Faith? 
(P. Bortkiewicz) i część II („Ecumenical Juridical Thought”) 
The matrimonial covenant as the nature of things… (T. Gał-
kowski). Owszem, świadectwem tegoż uniwersalizmu jest 
cała zawartość tomu (wzbogaconego w III części recenzja-
mi) – dzięki rozmaitości prezentowanych tu tradycji koś-
cielnych i związanych z tym faktem wielości perspektyw, 
punktów widzenia, teologicznych orientacji w zgłębianiu 
problematyki małżeństwa (i rodziny). Jak zapowiada tytuł, 
zamieszczone w wolumenie opracowania są próbą spojrze-
nia na małżeństwo przez pryzmat kategorii „przymierza”. 
Czy słusznie redaktorzy edycji ośmielili się widzieć w tym 
pojęciu paradygmat spotkania myśli Wschodu i Zachodu, 
najlepiej ocenią Czytelnicy.
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Granice i pogranicza: państw, grup, 
dyskursów…  
Perspektywa antropologiczna 
i socjologiczna

Red. Grażyna Kubica, Halina Rusek

Grupa badaczy i badaczek, socjologów i antropologów, 
podjęła się zadania ponownego przemyślenia tematyki 
granic i pograniczy w odniesieniu do szerokiego konteks-
tu współczesnej kultury. Interesowały ich zarówno granice 
państwowe, jak i kulturowe; te tworzone między dyscypli-
nami, dyskursami, ale i klasami. Podjęli tę problematykę 
w duchu koncepcji Fredrika Bartha, lecz także starali się 
wyjść poza nią, poszukując nowych pomysłów teoretycz-
nych i inspiracji badawczych. Kilka tekstów tomu skupia 
się na kontekście śląskim, który w naszym homogenicz-
nym kulturowo kraju pełni rolę egzemplarycznego pogra-
nicza. Wynika to z historii Śląska, która biegła innym nur-
tem niż ta, której dzieci uczą się w polskich szkołach.

Cena: 39,90 zł 

ISBN: 978-83-226-2233-9 (wersja drukowana)
ISBN: 978-83-8012-244-4 (wer. elektroniczna)
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„Studia Etnologiczne i Antropologiczne” 
T. 13: Obszary kulturowe współczesnego 
miasta – funkcje i pogranicza

Red. Grzegorz Odoj, Magdalena Szalbot

Wspólnym rysem zamieszczonych w tomie tekstów jest 
próba uchwycenia oraz zinterpretowania semantycznego 
krajobrazu miasta wraz z wielowymiarową analizą dyna-
micznych przemian, którym podlegają miejskie obsza-
ry kulturowe. Zebrane artykuły pokazują, iż przestrzeń 
współczesnego miasta stanowi przedmiot zainteresowań 
badawczych przedstawicieli różnych dyscyplin nauko-
wych: socjologów, kulturoznawców, architektów, etnologów 
i antropologów kulturowych. Interdyscyplinarna refleksja, 
umożliwiająca wieloaspektowe odniesienia i porównania, 
pozwoliła naświetlić z różnorakich perspektyw problem 
percepcji i wartościowania miasta, funkcjonalnych i sym-
bolicznych przeobrażeń w nim zachodzących czy też wska-
zać na konkretnych przykładach intensywność tudzież 
konsekwencje kontaktów interkulturowych w kształtowa-
niu miejskiego życia i kultury. Stanowi to wymierny wkład 
w pogłębianie wiedzy niezbędnej do wyjaśnienia zjawisk 
oraz procesów mających istotny wpływ na obecny obraz 
kultury miasta. Niewątpliwie publikacja ta posiada nie 
tylko walory poznawcze, lecz także praktyczne, zwracając 
uwagę na znaczenie podjętej problematyki w kontekście 
jakości życia miejskiego. Powinna ona zainteresować socjo-
logów, kulturoznawców, architektów, antropologów mia-
sta oraz wszystkich tych, którzy z racji pełnionych funkcji 
mają realny wpływ na miejską rzeczywistość.

Czasopismo naukowe punktowane – 5 pkt
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Cena: 21,00 zł 
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Język: polski
Online: IBUK
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Fundusze unijne zmieniają Polskę?  
Analiza ewaluacji projektów unijnych  
na przykładzie województwa śląskiego

Krystyna Faliszek, Grzegorz Libor,  
Rafał Muster, Dorota Nowalska-Kapuścik, 
Monika Szpoczek-Sało

Niniejsza monografia wieloautorska to druga już publi-
kacja poświęcona badaniom ewaluacyjnym. O ile w pierw-
szej książce: Wprowadzenie do badań ewaluacyjnych. Aspekty 
teoretyczne i praktyczne na podstawie doświadczeń badawczych, 
pod redakcją Krystyny Faliszek (Toruń 2013), problematy-
ka badań ewaluacyjnych analizowana jest raczej od strony 
teoretycznej, o tyle w niniejszym tomie autorzy skoncen-
trowali się na ukazaniu zagadnień związanych z prowadze-
niem badań ewaluacyjnych od strony praktycznej.

W książce położono nacisk między innymi na praktyczne 
aspekty realizacji badań ewaluacyjnych projektów współ-
finansowanych ze źródeł unijnych na obszarze wojewódz-
twa śląskiego. Zamierzeniem autorów było ukazanie prak-
tycznych kwestii dotyczących realizacji badań mających na 
celu diagnozę efektów podjętej interwencji zewnętrznej 
w ramach projektów realizowanych na terenie wojewódz-
twa śląskiego.

Publikacja może okazać się przydatna zarówno studen-
tom, rozpoczynającym dopiero zgłębianie wiedzy na temat 
badań ewaluacyjnych, jak i praktykom, którzy realizując 
różnorodne programy i projekty finansowane (lub współfi-
nansowane) ze środków unijnych, muszą umieć bądź przy-
gotować, bądź też ocenić, czy ewaluacja przeprowadzona 
przez zewnętrznych ekspertów została zaplanowana i zre-
alizowana zgodnie z zasadami rzetelności badawczej.
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Kobiety w wybranych segmentach polskiego 
ruchu związkowego a równość płci 
Studium z zastosowaniem teorii  
Pierre’a Bourdieu

Sławomira Kamińska-Berezowska

Publikacja prezentuje badania dotyczące nierównej sytu-
acji kobiet i mężczyzn na rynku pracy i w ruchu związko-
wym, a dokładnie postrzegania tego problemu przez liderki 
i liderów wybranych segmentów ruchu związkowego. Na 
całość składa się sześć studiów przypadku, a więc analizy 
ujmowania nierówności przez liderki Sekcji Kobiet NSZZ 

„Solidarność” i  Komisji Kobiet OPZZ oraz przez liderów 
branży górniczej, przemysłu lekkiego, handlu wielkopo-
wierzchniowego i  liderów reprezentujących regionalne 
władze dwóch reprezentatywnych central związkowych: 
OPZZ i NSZZ „Solidarność”, w województwie śląskim i łódz-
kim. Analizy oparto na teorii Pierre’a Bourdieu. Zgodnie 
z  nią na działania jednostek wpływa zastana sytuacja 
obiektywnych nierówności płci, a także jej subiektywny 
odbiór. W prezentowanej publikacji przedmiotem analiz 
były subiektywne definicje podstawowych postrzeganych 
problemów pracowniczych i  związkowych kobiet oraz 
ujmowania równości płci, przy czym szczególną uwagę 
poświęcono kwestiom habitusu rodzajowego i podatności 
na przemoc symboliczną. Jak zauważył P. Bourdieu, aby 
sprzeciwić się przemocy symbolicznej, trzeba ją najpierw 
w ogóle dostrzec, co nie jest łatwe ze względu na jej wrasta-
nie w oczywistości świata praktyk społecznych.

Książka zainteresuje szerokie grono odbiorców – zarów-
no tych poszukujących informacji na temat funkcjono-
wania ruchu związkowego czy analiz stosunków pra-
cowniczych w III RP, jak i tych rozważających problemy 
nierówności płci.

Cena: 39,90 zł 
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Changes in social awareness on both sides 
of the border. Poland – the Czech Republic 
Sociological reflections 

Eds. Urszula Swadźba, Daniel Topinka

Celem książki pod naukową redakcją Urszuli Swadźby 
i Daniela Topinki jest prezentacja zmian w świadomości 
społecznej, które zaszły i nadal zachodzą po obu stronach 
granicy polsko-czeskiej (na Śląsku i Morawach). Owe zmia-
ny dotyczą nie tylko młodego pokolenia, lecz także pokole-
nia realnego socjalizmu, znajdując swoje odzwierciedlenie 
zarówno w ekonomii, jak i w innych wymiarach życia spo-
łecznego, takich jak: religia, rodzina, a także stosunek do 
środowiska naturalnego i zróżnicowania etnicznego.

Changes in social awareness on both sides of the border…  
to pozycja wyjątkowa, gdyż analizą zmian kulturowych 
spowodowanych transformacją ekonomiczną w  Polsce 
i Czechach zajmują się socjolodzy. Autorami artykułów są 
bowiem pracownicy Instytutu Socjologii Uniwersytetu Ślą-
skiego w Katowicach oraz Wydziału Socjologii Uniwersyte-
tu Palackiego w Ołomuńcu. Zaproponowane tematy (m.in. 
tożsamość etniczna, religijność i  sekularyzacja, świado-
mość historyczna, zmieniająca się rola kobiety w rodzinie) 
pozwolą Czytelnikowi na zapoznanie się z różnymi punk-
tami widzenia na temat zmian zachodzących równolegle 
w obu społeczeństwach.

Cena: 29,40 zł 
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Miejskość i duch innowacyjności

Red. Krzysztof Bierwiaczonek,  
Marek S. Szczepański, Karolina Wojtasik

Książka Miejskość i duch innowacyjności zawiera artyku-
ły analizujące współczesne zjawiska społeczne, kulturo-
we i gospodarcze związane z miastem i szeroko rozumia-
ną innowacyjnością. Pojęcie to funkcjonuje w publikacji 
w wielu kontekstach związanych między innymi z zaan-
gażowaniem obywatelskim, funkcjonowaniem miejskich 
przestrzeni publicznych, tworzeniem przemysłu krea-
tywnego, kampanii promocyjnych, procesem transferu 
technologii, a także nowej formy upamiętniania bliskich, 
jakimi są wirtualne cmentarze. Powiązanie tematyki miej-
skiej z refleksją nad innowacyjnością pozwala w nowej per-
spektywie spojrzeć na toczącą się aktualnie debatę próbu-
jącą odpowiedzieć na pytanie: jakie ma być współczesne 
miasto, jak ma funkcjonować, w jaki sposób może wyko-
rzystywać potencjał mieszkańców, instytucji i firm, które 
działają na jego obszarze? Książka adresowana jest zatem 
do wszystkich, którzy interesują się współczesnymi prob-
lemami miasta i jego rozwoju. W sposób szczególny publi-
kacja powinna zaciekawić socjologów, ekonomistów, urba-
nistów, geografów społecznych oraz studentów kierunków 
społecznych, ekonomicznych i urbanistycznych.
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„Górnośląskie Studia Socjologiczne 
Seria Nowa” 2013. T. 4

Red. Andrzej Górny, Justyna Kijonka,  
Agata Zygmunt

Tematyka czwartego tomu prezentowanego periodyku 
nawiązuje do zagadnień poruszanych w  „Górnośląskich 
Studiach Socjologicznych”, wydawanych niegdyś przez 
nieistniejący już Śląski Instytut Naukowy. 

W  tomie pomieszczono między innymi wyniki badań 
i naukowe dociekania „młodych naukowców” – doktoran-
tów i  doktorów, dotyczące wciąż obecnych i  wzbudzają-
cych wiele dyskusji problemów kształtowania się tożsamo-
ści mieszkańców Górnego Śląska. Tożsamość ujmowana 
zarówno w perspektywie kulturowej, charakterystycznej 
dla zbiorowości narodowych, regionalnych, religijnych 
czy innych, jak i  w  perspektywie osobowości jednostko-
wej należy współcześnie do najczęściej podejmowanych 
tematów badawczych socjologii. Jest jednym z  modnych 
tematów badań, wskazujących, że w  świecie globalizacji 
i aksjologicznej wichrowatości kultury nie zniknęły pyta-
nia dotyczące doświadczenia ciągłości i  trwania pamięci 
zbiorowej, społecznej odpowiedzialności za dziedzictwo 
przeszłych pokoleń, emocjonalnych zobowiązań wobec 
ojczyzny prywatnej czy ideologicznej, kształtu przyszłości 
niewyobcowanej z bogactwa kulturowej tradycji.

Cena: 58,80 zł 
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Śląsk – Polska – Europa – Świat 
Pamięci Profesora Jana Przewłockiego

Red. Kazimierz Miroszewski,  
Mieczysław Stolarczyk

Ze względu na specyfikę zbioru, który poświęcony jest 
pamięci Profesora Jana Przewłockiego, opracowania w nim 
zamieszczone mają charakter wielotematyczny. Oprócz 
tekstów wspomnieniowych w książce zebrano czternaście 
artykułów dotyczących dwu grup tematycznych. W gru-
pie pierwszej, o charakterze historycznym, dominują szki-
ce z zakresu historii Górnego Śląska oraz historii Kościoła 
katolickiego diecezji częstochowskiej w XX wieku. Do grupy 
drugiej należą teksty z zakresu niektórych subdyscyplin 
politologicznych. Trzy artykuły dotyczą najważniejszych 
zagadnień związanych z transformacją ustroju społeczno-

-politycznego i ekonomicznego Polski po roku 1989, czte-
ry kolejne – wybranych aspektów polityki zagranicznej 
państw i stosunków międzynarodowych w okresie pozim-
nowojennym.

Publikacja powinna zainteresować historyków i polito-
logów. Może być przydatna do pracy ze studentami histo-
rii i politologii w ramach zajęć z historii Polski XX wieku, 
a także z przedmiotu międzynarodowe stosunki polityczne 
w okresie pozimnowojennym.

Recenzja książki ukazała się w czasopiśmie 
„Wieki Stare i Nowe” T. 6 (11), s. 220–225 
(Autor recenzji: Marcin Wieczorek).
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„Studia Politicae Universitatis Silesiensis” 
T. 10

Red. Jan Iwanek, Mieczysław Stolarczyk,  
współpr. Rafał Glajcar

W 10. tomie „Studia Politicae Universitatis Silesiensis” 
zamieszczono osiem artykułów naukowych oraz dwie 
recenzje publikacji politologicznych. Ze względu na zróż-
nicowaną tematykę artykuły pomieszczono w trzech blo-
kach tematycznych: „Systemy polityczne”, „Komunikowa-
nie społeczne” i „Stosunki międzynarodowe”.

Poruszone w  zbiorze problemy są efektem działalno-
ści badawczej poszczególnych autorów, co uzasadnia ich 
odmienność w odniesieniu do tematyki, podejścia meto-
dologicznego oraz stosowanych technik badawczych. 
Wszystkie jednak stanowią istotny wkład w rozwój badań 
politologicznych, które charakteryzuje wielowątkowość 
i interdyscyplinarność. Niniejszy zbiór powinien zainte-
resować przede wszystkim politologów, jak również przed-
stawicieli innych nauk społecznych.

Cena: 27,30 zł 

ISSN: 1895-3492 (wersja drukowana)
ISSN: 2353-9747 (wersja elektroniczna)
Nr pracy: PN 3042   DWD: 620-103/2012
Oprawa: broszurowa, klejona, folia matowa
Format: 168 x 240
Liczba stron: 214 + 2 nlb. s.
Inne: noty o autorach, abstracts, key words, 
tab., schem.
Typ pracy: wydawnictwo ciągłe
Waga: 460 g    SAP: 11907
Język: angielski, polski
Online: CEEOL, IBUK
Kup lub wypożycz na ibuk.pl

Czasopismo naukowe punktowane – 6 pkt
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„Studia Politicae Universitatis Silesiensis” 
T. 11

Red. Jan Iwanek, Mieczysław Stolarczyk,  
współpr. Rafał Glajcar

W odróżnieniu od wcześniejszych tomów o charakterze 
wielotematycznym, zawierających opracowania z różnych 
dyscyplin politologii, niniejszy zbiór w całości poświęcono 
wybranym aspektom z zakresu polskiej polityki zagranicz-
nej i stosunków międzynarodowych. 

Mieczysław Stolarczyk omawia rolę Federacji Rosyjskiej 
w polityce zagranicznej RP w płaszczyźnie politycznej i bez-
pieczeństwa. Wyodrębnił główne etapy polityki RP wobec 
Rosji w pierwszym dwudziestoleciu pozimnowojennym 
z zaakcentowaniem etapu relacji polsko-rosyjskich przy-
padającego na lata 2008–2011. Justyna Tomala-Wawrow-
ska dokonała analizy stosunków polsko-amerykańskich 
w XXI w. w płaszczyźnie politycznej z kwestią rozstrzyg-
nięcia przetargu na samolot wielozadaniowy, militarnego 
zaangażowania Polski w operacji w Afganistanie i Iraku 
oraz tzw. tarczy antyrakietowej. Katarzyna Czornik oma-
wia najważniejsze cechy relacji amerykańsko-rosyjskich 
w okresie prezydentury B. Obamy z podkreśleniem tzw. 
resetu w polityce amerykańskiej wobec Rosji. Miron Lako-
my w swoim tekście podejmuje próbę ukazania wyzwań dla 
operacji ISAF w Afganistanie, jej znaczenia dla bezpieczeń-
stwa międzynarodowego. Kontynuując tematykę, w dru-
gim tekście omawia charakter i przebieg zaangażowania 
militarnego Polski w tym kraju oraz wskazuje na znaczenie 
misji ISAF w polskiej polityce bezpieczeństwa narodowego 
i międzynarodowego. Tomasz Okraska zarysował główne 
tendencje ewolucji systemu międzynarodowego w okresie 
pozimnowojennym z wyeksponowaniem czynników wpły-
wających na przekształcanie systemu jednobiegunowego 
w ład wielobiegunowy. Tomasz Iwanek przedstawia próbę 
podsumowania dyskusji toczącej się w literaturze przed-
miotu na temat definicji zbrodni agresji w prawie między-
narodowym. Przedstawił krytykę oraz analizę zbrodni 
agresji i jej nowego miejsca w katalogu zbrodni międzyna-
rodowych.

Cena: 39,90 zł 

ISSN: 1895-3492 (wersja drukowana)
ISSN: 2353-9747 (wersja elektroniczna)
Nr pracy: PN 3077   DWD: 620-157/2012
Oprawa: broszurowa, szyta, folia matowa
Format: 168 x 240
Liczba stron: 342 + 2 nlb. s.
Inne: noty o autorach, abstracts, key words, 
tab., kolorowe wykr.
Typ pracy: wydawnictwo ciągłe
Waga: 700 g    SAP: 12024
Język: polski
Online: CEEOL, IBUK
Kup lub wypożycz na ibuk.pl

Czasopismo naukowe punktowane – 6 pkt
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Motory 
Szkice o/przy Zegadłowiczu

Ewa Bartos

Prezentowana publikacja stanowi zbiór trzech inter-
pretacji skupiających się na postaci i  twórczości Emila 
Zegadłowicza. Pierwszy tekst – „I nas trzeba plakatować!”… 

– mierzy się z biografią pisarza, która miała – i wciąż ma – 
znaczący wpływ na odbiór Motorów i Zmór. W „Chemii móz-
gów”… postawiono pytanie o precyzyjnie tworzony przez 
autora obraz własnej twórczości. Rozdział Baby Zegadłowi-
cza… dotyka problemu zapisywania w utworze literackim 
biografii pisarza. Niezwykle silna potrzeba zaistnienia 
i utrwalenia siebie w literaturze doprowadziła Zegadło-
wicza do bycia paradoksalnego. Pisarz jest i – jednocześnie 

– go nie ma; otwiera się na wielość możliwych interpretacji 
i uparcie trwa we wcześniej zaprojektowanych przez siebie 
modelach odbioru. 

Cena: 12,60 zł 

ISBN: 978-83-226-2168-4 (wersja drukowana)
ISBN: 978-83-226-2302-2 (wer. elektroniczna)
Nr pracy: PN 3026  DWD: 620-179/2013
Oprawa: broszurowa, skrzydełka, klejona, folia 
matowa, lakier wybiórczy
Format: 130 x 205
Liczba stron: 61 + 3 nlb. s.
Inne: nota bibliogr., indeks osobowy, summ., 
Zsfg.
Typ pracy: monografia 
Waga: 140 g     SAP: 11857
Język: polski
Online: IBUK
Kup lub wypożycz na ibuk.pl

Książkę poleca O.pl Polski Portal Kultury
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Cena: 16,80 zł 

ISBN: 978-83-226-2172-1 (wersja drukowana)
ISBN: 978-83-226-2301-5 (wer. elektroniczna)
Nr pracy: PN 3044  DWD: 620-162/2013
Oprawa: broszurowa, skrzydełka, klejona, folia 
matowa
Format: 130 x 205
Liczba stron: 127 + 5 nlb. s.
Inne: bibliogr., nota bibliogr., indeks osobowy, 
summ., Zsfg.
Typ pracy: monografia 
Waga: 230 g     SAP: 11887
Język: polski
Online: IBUK
Kup lub wypożycz na ibuk.pl

Skiroławki 
O powieści erotycznej  
Zbigniewa Nienackiego

Ewa Bartos

Książka jest próbą opisu mechanizmów erotyki i porno-
grafii na przykładzie ich funkcjonowania w powieści Zbi-
gniewa Nienackiego Raz w roku w Skiroławkach. Autorka 
pokazuje najpierw, jaki wpływ na czytelnika wykształco-
nego na wzorcach romantycznych ma w konstruowaniu 
świata powieściowego wykorzystanie tradycji staropolskiej. 
Później zastanawia się – między innymi – nad kategoria-
mi normy, uwodzenia, wstydu, obsceniczności, skandalu, 
organizującymi perspektywę odbioru powieści. Z lektury 
Raz w roku w Skiroławkach wyłania się obraz erotyczności 
niepodlegającej uogólnieniom. Erotyka i pornografia są 
dla autorki książki siłami „rewolucyjnymi”, których jedy-
ną zasadą jest zmienność, naprzemienne burzenie syste-
mu społecznego (pornografia) i asymilowanie się w nim 
(erotyka). 
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Twórczy lęk Słowackiego 
Antagonizm wieszczów po latach

Magdalena Bąk

Jednym z  najatrakcyjniejszych, bo poruszających nie 
tylko historyków literatury, lecz także zbiorową wyobraź-
nię Polaków, zagadnień dotyczących literatury i kultury 
romantycznej jest wzajemny stosunek między dwoma naj-
wybitniejszymi jej przedstawicielami: Słowackim i Mickie-
wiczem. Wydana w  1925 roku książka Manfreda Kridla 
utrwaliła sposób ujmowania tego fascynującego związ-
ku w kategoriach „antagonizmu wieszczów”. Metafora ta, 
eksponująca polemiczny, oparty na rywalizacji model rela-
cji między poetami, wydaje się nieadekwatna do opisania 
skomplikowanej sieci zależności łączących obu twórców. 
Książka jest próbą przeanalizowania relacji pomiędzy Sło-
wackim i Mickiewiczem przez pryzmat teorii lęku przed 
wpływem Harolda Blooma, czyli koncepcji zakładającej 
uświadomienie sobie przez poetę młodszego własnej kon-
dycji zapóźnienia i dążenie do jej przepracowania za pomo-
cą licznych rewizyjnych chwytów. 

Cena: 50,40 zł 

ISBN: 978-83-226-2182-0 (wersja drukowana)
ISBN: 978-83-8012-068-6 (wer. elektroniczna)
Nr pracy: PN 3052  DWD: 620-137/2013
Oprawa: broszurowa, skrzydełka, szyta, folia 
matowa, lakier wybiórczy
Format: 147 x 205
Liczba stron: 454 + 2 nlb. s.
Inne: bibliogr., indeks osób, rés., summ.
Typ pracy: monografia 
Waga: 690 g     SAP: 11951
Język: polski
Online: IBUK
Kup lub wypożycz na ibuk.pl
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Metonimie Zagłady 
O polskiej prozie lat 1987–2012

Marta Cuber

Metonimie Zagłady… należą do wąskiego grona książek 
poświęconych najnowszej prozie polskiej o Zagładzie. Linie 
lektury, jakie proponuje autorka, wynikają z jej doświad-
czenia jako recenzentki i historyka literatury. Tym samym 
Metonimie Zagłady…, osadzone w poetyce pracy historycz-
noliterackiej, są jednocześnie książką krytycznoliteracką, 
reprezentującą rzadki w pisaniu o literaturze Holokaustu 
styl myślenia. Zasadniczo, istotne w nim jest to, co w oma-
wianych przez autorkę powieściach nie wydarza się bez-
pośrednio (nie dzieje się wprost) – czyli zastępujące Zagła-
dę, odległe i współczesne wyobrażenia o niej, które Marta 
Cuber nazywa „metonimiami Zagłady” i  pokazuje ich 
funkcjonowanie w prozie Ewy Kuryluk, Magdaleny Tulli, 
Manueli Gretkowskiej, Olgi Tokarczuk, Stefana Chwina, 
Anny Frajlich, Renaty Jabłońskiej, Mikołaja Łozińskiego, 
Agnieszki Kłos i innych.

Książka przeznaczona jest zarówno dla miłośników naj-
nowszej prozy, jak i literatury o Zagładzie.

Cena: 33,60 zł 

ISBN: 978-83-226-2171-4 (wersja drukowana)
ISBN: 978-83-226-2300-8 (wer. elektroniczna)
Nr pracy: PN 3027  DWD: 620-1/2014
Oprawa: broszurowa, skrzydełka, klejona, folia 
matowa, lakier wybiórczy
Format: 147 x 205
Liczba stron: 312 + 4 nlb. s.
Inne: indeks osobowy, summ., Zsfg.
Typ pracy: monografia 
Waga: 490 g     SAP: 11825
Język: polski
Online: IBUK
Kup lub wypożycz na ibuk.pl

Książkę poleca O.pl Polski Portal Kultury 
Recenzje książki ukazały się w czasopismach:
– „Nowe Książki” 12/2013, s. 62–63  
 (Autor recenzji: Jerzy Madejski);
– „Forum Akademickie” 10/2013, s. 71  
 (Jacek Hnidiuk: Literackie wyobrażenia  
 Holocaustu).
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Literackie silva rerum 
Piśmiennictwo śląskie  
w przestrzeni kultury regionu

Ewa Fonfara

Celem publikacji jest przekazanie i  upowszechnianie 
wiedzy o  literaturze tworzonej na Śląsku międzywojen-
nym, w  perspektywie zderzenia procesów historyczno-

-literackich z  dynamiką procesów historyczno-kulturo-
wych. Podstawę materiałową stanowią zebrane teksty 
literackie jako teksty kultury o  nieprzemijających war-
tościach, których autorzy, rozpoznając świat, przyswajają 
go kulturze.

Współczesny Śląsk wymaga ponownego „oświetlenia” 
wielu mało znanych czy zapomnianych tekstów dziejo-
wych, wymaga uchronienia od niepamięci o  literackich 
świadectwach przeszłości, odczytywania ich wciąż na 
nowo dla recypowania ich wartości.

Książka jest adresowana dla szerokiego kręgu odbior-
ców, takich jak: Czytelnicy zainteresowani przeszłością 
historyczną i  literacką Śląska, nauczyciele, organizato-
rzy edukacji regionalnej w szkole, animatorzy lokalnego 
życia społeczno-kulturalnego, badacze kultur regional-
nych, popularyzatorzy życia i twórczości ludzi sławnych 
w regionie, w perspektywie diachroniczno-synchronicznej.

Cena: 21,00 zł 

ISBN: 978-83-226-2164-6 (wersja drukowana)
ISBN: 978-83-8012-088-4 (wer. elektroniczna)
Nr pracy: PN 3032  DWD: 620-61/2013
Oprawa: broszurowa, skrzydełka, klejona, folia 
matowa, lakier wybiórczy
Format: 168 x 240
Liczba stron: 162 + 4 nlb. s.
Inne: bibliogr., nota bibliogr., ilustr., summ., 
Zsfg.
Typ pracy: monografia 
Waga: 320 g     SAP: 11944
Język: polski
Online: IBUK
Kup lub wypożycz na ibuk.pl
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Uwolnić Pippi!  
Twórczość dla dzieci  
wobec przemian kultury 

Iwona Gralewicz-Wolny,  
Beata Mytych-Forajter

Książka jest zbiorem interpretacji utworów z kręgu lite-
ratury dziecięcej (zarówno kanonicznych, jak i najnow-
szych), wpisujących się w  aktualny dyskurs kulturowy. 
Uruchamiając współczesne strategie lektury – gender, queer, 
postkolonializm, animal studies – autorki pracy nie tylko 
potwierdzają potencjał arcydzielności, który tkwi w litera-
turze dla dzieci i młodzieży, lecz także dowodzą bliskiego 
związku, jaki łączy ją z problemami współczesnego, zarów-
no młodego, jak i dorosłego człowieka. Nie do przecenienia 
jest walor edukacyjny współtworzących książkę szkiców, 
świadczących o tym, że literaturę dziecięcą można wyko-
rzystać w atrakcyjny sposób do propagowania idei toleran-
cji i równouprawnienia oraz walki ze sztancą zawsze skost-
niałego stereotypu.

Nowatorska publikacja adresowana do wszystkich, któ-
rzy czytali, czytają, badają i kochają literaturę dla dzieci. 

Cena: 21,00 zł 

ISBN: 978-83-226-2234-6 (wersja drukowana)
ISBN: 978-83-8012-118-8 (wer. elektroniczna)
Nr pracy: PN 3098  DWD: 620-77/2014
Oprawa: broszurowa, skrzydełka, klejona, folia 
matowa
Format: 147 x 205
Liczba stron: 152 s.
Inne: bibliogr., nota bibliogr., indeks osobowy, 
summ., rés.
Typ pracy: monografia 
Waga: 290 g     SAP: 11992
Język: polski
Online: IBUK
Kup lub wypożycz na ibuk.pl
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Ruiny istnienia 
Szkice o poetach mniej obecnych

Marian Kisiel

Ruiny istnienia gromadzą artykuły o  siedmiu poetach 
polskich XX wieku (Józef Wittlin, Emil Zegadłowicz, Julian 
Przyboś, Tadeusz Sułkowski, Wilhelm Szewczyk, Bogdan 
Czaykowski, Andrzej K. Waśkiewicz). Autor pokazuje ich 
historycznoliterackie miejsce, a interpretując znane i mniej 
znane wiersze, odkrywa osobnicze piękno poezji ekspresjo-
nistycznej, klasycystycznej, awangardowej i formulistycz-
nej. Obecna w liryce twórców różnych generacji formuła 

„istnienia” pokazana została w egzystencjalnym i społecz-
nym wymiarze. Podtytuł książki Szkice o poetach mniej obec-
nych wskazuje na słabiej rozpoznane lub zgoła pominięte 
przez krytykę fragmenty twórczości autorów o ustalonym 
prestiżu w polskiej literaturze przeszłego stulecia. Cena: 21,00 zł 

ISBN: 978-83-226-2180-6 (wersja drukowana)
ISBN: 978-83-8012-193-5 (wer. elektroniczna)
Nr pracy: PN 3047  DWD: 620-5/2014
Oprawa: broszurowa, skrzydełka, klejona, folia 
matowa, lakier wybiórczy
Format: 130 x 205
Liczba stron: 154 + 6 nlb. s.
Inne: nota bibliogr., indeks osobowy, summ., 
rés.
Typ pracy: monografia 
Waga: 230 g     SAP: 11920
Język: polski
Online: IBUK
Kup lub wypożycz na ibuk.pl

Recenzje książki ukazały się w czasopismach:
– „Nowe Książki” 2/2014, s. 62–63  
 (Jakub Beczek: Ocalanie światopoglądu);
– „Forum Akademickie” 2/2014, s. 63  
 (Katarzyna Krzyżanowska: Mniej obecni).
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Critica varia

Marian Kisiel

Książka zbiera teksty różnego rodzaju: szkice przekro-
jowe o literaturze krajowej i emigracyjnej, portrety kry-
tyczne (o  Stanisławie Baczyńskim, Tymonie Terleckim, 
Jacku Łukasiewiczu, Andrzeju K. Waśkiewiczu, Stefanie 
Szymutce), wywiady (z Wojciechem Żukrowskim, Ireneu-
szem Opackim, Henrykiem Markiewiczem), a także lauda-
cje wielkich poetów i pisarzy (Czesława Miłosza, Tadeusza 
Różewicza, Sławomira Mrożka, Wiesława Myśliwskiego). 
Jest spotkaniem z historycznoliteracką varietas, mierzy się 
z prywatyzowaną (osobistą) przeszłością lektury. Litera-
tura wieku XX, widziana we fragmentach, strzępach czy 
odbiciach, staje się w ten sposób mapą możliwych peregry-
nacji i spotkań. Autor nie ukrywa, że istotą jego lektury jest 
poszukiwanie znaczeń ważnych niezależnie od czasu. Dla-
tego, łącząc twórców różnych pokoleń, szkół i poetyk, stara 
się ich zobaczyć we wspólnym doświadczaniu rzeczywi-
stości i literatury. Jest to także książka osobista, ponieważ 
przywołuje wybitne postacie polskiej kultury literackiej, 
z którymi autor spotykał się lub prowadził z nimi poznaw-
czy dialog. 

Cena: 21,00 zł 

ISBN: 978-83-226-2191-2 (wersja drukowana)
ISBN: 978-83-8012-212-3 (wer. elektroniczna)
Nr pracy: PN 3062  DWD: 620-30/2014
Oprawa: broszurowa, skrzydełka, klejona, folia 
matowa, lakier wybiórczy
Format: 130 x 205
Liczba stron: 251 + 5 nlb. s.
Inne: nota bibliogr., indeks osobowy, summ., 
rez.
Typ pracy: monografia 
Waga: 340 g     SAP: 11968
Język: polski
Online: IBUK
Kup lub wypożycz na ibuk.pl

Recenzja książki ukazała się w czasopiśmie 
„Nowe Książki” 4/2014, s. 58–59  
(Małgorzata Zduniak-Wiktorowicz: Ślady poetyk 
cudzych i własnych). 
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Kategoria miłosierdzia  
w kazaniach księdza Piotra Skargi

Jacek Kwosek

Praca Kategoria miłosierdzia w kazaniach księdza Piotra 
Skargi jest analizą tekstów ks. Skargi dotyczących miło-
sierdzia i niektórych toposów związanych z miłosierdziem, 
jakie odnaleźć można w twórczości dworskiego kaznodziei 
oraz w  wybranych tekstach niektórych ojców Kościoła 
i pisarzy kościelnych wieków średnich. Celem pracy jest 
ustalenie, jaką rolę pełni pojęcie miłosierdzia w teologii 
i kaznodziejstwie Piotra Skargi, w szczególności zaś, czy 
stanowi ono kategorię centralną, w której świetle podej-
mował główne tematy teologiczne. 

We wstępie został przedstawiony stan badań, konota-
cje związane z terminem miłosierdzie, problemy dotyczące 
związków między kaznodziejstwem i retoryką oraz plan 
pracy. W  pierwszym rozdziale omówiono pochodzenie 
definicji miłosierdzia podanej przez Skargę oraz porów-
nane zostały treści dotyczące miłosierdzia znane z Kazań 
o miłosierdziu i Pobudek do Bractwa Miłosierdzia z treścia-
mi zawartymi w  Kazaniach na niedziele i  święta. W  roz-
dziale drugim zarysowano szerszy kontekst teologiczny 
kaznodziejstwa Skargi. W tym celu wyodrębniono toposy 
dotyczące miłosierdzia oraz pojawiające się w patrystyce 
i u autorów średniowiecznych. Pojęcie toposu zostało zdefi-
niowane na podstawie ustaleń retoryki. Następnie badaniu 
poddano związki między toposami dotyczącymi miłosier-
dzia oraz pokazano, jak były one stosowane i przekształca-
ne przez księdza Piotra Skargę. Rozdział trzeci poświęcony 
został związkom między miłosierdziem Boskim i ludzkim 
w kaznodziejstwie Skargi. 

Cena: 27,30 zł 

ISBN: 978-83-226-2146-2 (wersja drukowana)
ISBN: 978-83-8012-012-9 (wer. elektroniczna)
Nr pracy: PN 3029  DWD: 620-9/2013
Oprawa: broszurowa, klejona, folia matowa
Format: 147 x 205
Liczba stron: 252 + 4 nlb. s.
Inne: bibliogr., summ., rés.
Typ pracy: monografia 
Waga: 340 g     SAP: 11916
Język: polski
Online: IBUK
Kup lub wypożycz na ibuk.pl
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Emigracje intymne 
O współczesnych polskich narracjach 
autobiograficznych

Agnieszka Nęcka

Książka opisuje różne rodzaje emigracji: realne (zmiana 
miejsca zamieszkania) i metaforyczne (wewnętrzne, mają-
ce na celu dotarcie do skrywanych pokładów własnego „ja” 
i zmierzenie się z demonami podświadomości), ukazane 
na przykładzie twórczości: Zygmunta Haupta, Zbigniewa 
Kruszyńskiego, Manueli Gretkowskiej, Artura Leczyckie-
go, Mikołaja Łozińskiego, Tomasza Piątka, Magdaleny Tulli 
i Michała Witkowskiego. Dobór autorów pokazuje różne 
oblicza i sposoby funkcjonalizowania tytułowych emigra-
cji, które można podzielić na cztery grupy: realne, intymne, 
literackie i biograficzne. Poszczególne typy emigracji nie 
występują jednak w izolacji. Zwykle mamy do czynienia 
z uzupełniającym się nakładaniem na siebie co najmniej 
dwóch zakresów, które tworzą zapętlenia przypominające 
pogmatwane labirynty. Poruszanie się po nich ma przede 
wszystkim umożliwić poznanie samego siebie oraz pozwo-
lić na autoterapeutyczne oswojenie traumatycznych prze-
żyć, takich jak m.in.: borykanie się z poczuciem dojmującej 
obcości (Haupt, Kruszyński), zmagania z własną kobiecoś-
cią (Gretkowska), postmodernistyczne zagubienie w biblio-
tece (Leczycki), bezskuteczne próby ucieczki od nałogu 
(Piątek), rekompensacja coming outowego „wyjścia z szafy” 
(Witkowski), trudne uwolnienie się od balastu przeszłości 
(Łoziński) czy zaakceptowanie przeszłości, dzięki któremu 
będzie można żyć „normalnie” (Tulli). Współcześni pisa-
rze, podrzucając i równocześnie myląc tropy biograficzne, 
podejmują wysiłek autopromocyjny. (I)grając z własnymi 
życiorysami, balansują na granicy rzeczywistości i  fik-
cji. W konsekwencji, wiążące się z tym odsłanianie swo-
jej intymności budzi wątpliwości. Niemniej, owo swoiste 
wyprzedawanie własnej prywatności, z jakim w przypad-
ku wymienionych autorów mamy do czynienia, pomaga 
skomunikować się ze swoim dawnym „ja”. 

Cena: 18,90 zł 

ISBN: 978-83-226-2157-8 (wersja drukowana)
ISBN: 978-83-8012-066-2 (wer. elektroniczna)
Nr pracy: PN 3009  DWD: 620-124/2013
Oprawa: broszurowa, skrzydełka, klejona, folia 
matowa, lakier wybiórczy
Format: 147 x 205
Liczba stron: 221 + 7 nlb. s.
Inne: indeks osobowy, summ., Zsfg.
Typ pracy: monografia 
Waga: 310 g     SAP: 11788
Język: polski
Online: IBUK
Kup lub wypożycz na ibuk.pl

Recenzja książki ukazała się w czasopiśmie 
„Forum Akademickie” 6/2013, s. 71  
(Jacek Hnidiuk: Różne rodzaje emigracji).
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Literatura non-fiction 
Czytanie Kapuścińskiego po Domosławskim

Beata Nowacka, Zygmunt Ziątek

Książka jest zbiorkiem czterech artykułów, w których 
autorzy pierwszej biografii twórczej Ryszarda Kapuściń-
skiego podejmują polemikę z głównymi zarzutami posta-
wionymi pisarzowi przez Artura Domosławskiego w książ-
ce Kapuściński non-fiction, szeroko dyskutowanej w 2010 
roku. W sposób rzeczowy i uargumentowany rozprawia-
ją się z  oskarżeniem o  mitotwórstwo, kreowanie włas-
nej legendy, konfabulacje, koniunkturalizm, wskazując 
wybiórcze, tendencyjne stosowanie wiedzy o życiu auto-
ra, niezrozumienie reguł reportażu literackiego, manipu-
lowanie tekstami i cytatami, liczne błędy faktograficzne 
i warsztatowe Domosławskiego. Książka dostarcza argu-
mentów wszystkim, którym zależy na samodzielnym, nie-
uprzedzonym obcowaniu z tekstami Kapuścińskiego, może 
być pomocna zwłaszcza w kształtowaniu właściwego sto-
sunku do nich w szkole czy na uniwersytecie. 

Cena: 14,70 zł 

ISBN: 978-83-226-2200-1 (wersja drukowana)
ISBN: 978-83-8012-207-9 (wer. elektroniczna)
Nr pracy: PN 3074  DWD: 620-158/2013
Oprawa: broszurowa, skrzydełka, klejona, folia 
matowa, lakier wybiórczy
Format: 140 x 190
Liczba stron: 87 + 5 nlb. s.
Inne: bibliogr., nota bibliogr., summ., somm.
Typ pracy: monografia 
Waga: 150 g     SAP: 11950
Język: polski
Online: IBUK
Kup lub wypożycz na ibuk.pl
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Kwestia żydowska  
w publicystyce Elizy Orzeszkowej

Magdalena Piekara

Odmienność żydowska była dla Orzeszkowej przeszko-
dą, ale też, w pewien sposób, wartością. Solidarność Żydów 
jej imponowała, lecz była też jak ciągle jątrząca się rana 

– szczególnie w kontekście wynaradawiania się Polaków. 
W jej pismach publicystycznych nie znajdziemy wyszuki-
wania bądź odczuwania jawnej wrogości – czasem, jakże 
ludzki, emocjonalny przejaw niechęci czy zniecierpliwie-
n ia. Materia, nad którą pracowała całe życie, stawiała 
opór, można rzec jej językiem, że nici się rwały (zacho-
dzące wydarzenia czasem niweczyły, wedle pisarki, szansę 
zbratania i połączenia). Orzeszkowa jednak ciągle zgłębiała 
temat, starała się znajdować konkretne rozwiązania. Pod 
koniec życia była co prawda nieco zrezygnowana z powodu 
braku satysfakcjonujących ją rezultatów, ale nie przesta-
ła nawoływać do tego, co uznawała za słuszne i właściwe, 
dobre dla Polski i, jak uważała, dla polskich Żydów – pozo-
stała niezwyciężona. Czuła się jak Don Kichot, ale nie usta-
wała w wysiłkach, wierząc w siłę jednego głosu, czasem 
ważnego tylko i aż dla jednego czytelnika.

Cena: 23,10 zł 

ISBN: 978-83-226-2214-8 (wersja drukowana)
ISBN: 978-83-8012-213-0 (wer. elektroniczna)
Nr pracy: PN 3087  DWD: 620-103/2014
Oprawa: broszurowa, skrzydełka, klejona, folia 
matowa, lakier wybiórczy
Format: 145 x 205
Liczba stron: 290 + 2 nlb. s.
Inne: bibliogr., indeks nazwisk, summ., rez.
Typ pracy: monografia 
Waga: 430 g     SAP: 11985
Język: polski
Online: IBUK
Kup lub wypożycz na ibuk.pl
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Idylla/testament. Wiersze przebrane 
Testament/idylla. Wiersze przybrane

Miłosz Piotrowiak

W ramach prezentowanej publikacji Czytelnik znajdzie 
szkice o poezji Zuzanny Ginczanki, Jana Lechonia, Czesła-
wa Miłosza, Piotra Sommera, Jerzego Ficowskiego, Jarosła-
wa Iwaszkiewicza oraz Zbigniewa Herberta. 

Granica między idyllicznością a testamentem z pewnoś-
cią nie rozdziela anachronizmu od nowoczesności. Obie 
formuły poetyckie z  podobną mocą przekraczają swe 
gatunkowe ograniczenia. I idylle, i testamenty mają cha-
rakter mediacyjny – stale o coś walczą, negocjują warun-
ki, testują ograniczenia i rozmiary działań. Ruch wyrosły 
z poetyckiego bezwstydu, nieskromnej pasji – bądź zataja-
nia prawdy (idylla) – bądź jej ujawniania (testament), wyni-
ka ze sprzeciwu wobec praw i możliwości poprawiania tego 
świata. Dlatego też testament nie musi być rozważaniem 
starca będącego myślami w innej epoce, a idylla – gawo-
rzeniem pastuszka próżnującego ku uciesze obserwato-
ra. W poszczególnych odsłonach autor monografii poddaje 
światopoglądy idylliczne i testamentalne próbom genolo-
gicznym i  filozoficznym jako stany charakterologiczne, 
predylekcje wyobraźni, składniki stylu.

Cena: 23,10 zł 

ISBN: 978-83-226-2184-4 (wersja drukowana)
ISBN: 978-83-8012-195-9 (wer. elektroniczna)
Nr pracy: PN 3045  DWD: 620-192/2013
Oprawa: broszurowa, skrzydełka, klejona, folia 
matowa, lakier wybiórczy
Format: 147 x 240
Liczba stron: 197 + 3 nlb. s.
Inne: nota bibliogr., indeks nazw osobowych, 
summ., res.
Typ pracy: monografia 
Waga: 330 g     SAP: 11900
Język: polski
Online: IBUK
Kup lub wypożycz na ibuk.pl
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Dramaturgia polska po 1989 roku

Beata Popczyk-Szczęsna

Dramaturgia polska po 1989 roku to publikacja przezna-
czona dla osób zainteresowanych dramatem i  teatrem 
współczesnym. Beata Popczyk-Szczęsna omawia w  niej 
najnowszą twórczość dramaturgiczną, przybliża domi-
nujące strategie pisania tekstów dla teatru, jak również 
wskazuje najbardziej typowe przykłady odwołań do tra-
dycji literackiej. Książka porządkuje dramaturgię według 
trzech obranych przez autorkę aspektów opisu, jakimi są: 
naśladowanie rzeczywistości w  tekście dramatycznym, 
intertekstualne gry z tradycją, a także specyfika tworzy-
wa językowego dramatu.

Praca podejmuje najczęstsze tematy poruszane przez 
autorów tekstów scenicznych, rejestruje zmianę akcentów 
i perspektyw oglądu świata współczesnego. Istotne zna-
czenie mają również rozważania nad sposobami odwzo-
rowywania doświadczeń jednostkowych i  zbiorowych 
w tekstach manifestacyjnie fragmentarycznych i niejed-
noznacznych.

Książka adresowana jest zarówno do filologów i teatrolo-
gów, jak i do miłośników najnowszej twórczości teatralnej.

Cena: 10,50 zł 

ISBN: 978-83-226-2219-3 (wersja drukowana)
ISBN: 978-83-8012-011-2 (wer. elektroniczna)
Nr pracy: PN 3092  DWD: 620-59/2013
Oprawa: broszurowa, skrzydełka, klejona, folia 
matowa, lakier wybiórczy
Format: 130 x 205
Liczba stron: 85 + 3 nlb. s.
Inne: bibliogr., indeks osobowy, summ., rés.
Typ pracy: monografia
Waga: 160 g     SAP: 12016
Język: polski
Online: IBUK
Kup lub wypożycz na ibuk.pl
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Po co literatura jeszcze jest?  
Pisma rozproszone  
(+ płyta CD)

Stefan Szymutko 
Wybór, opracowanie, posłowie  
Grzegorz Olszański, Mariusz Jochemczyk

Wszelkie teksty zawarte w  publikacji Po co literatura 
jeszcze jest? Pisma rozproszone – artykuły, szkice, fragmenty, 
wywiady – nie zostały zamieszczone w żadnej z dotych-
czasowych czterech książek autorskich Stefana Szymutki. 
Stanowią one zatem (zarówno w swoim doborze, jak i opra-
cowaniu) nowy, „premierowy”, zwarty układ edycyjny. 

Książkę otwiera blok tekstów poświęconych twórczo-
ści Teodora Parnickiego – najważniejszego dla Szymutki 
pisarza i  myśliciela. W  dalszej kolejności „zagospodaro-
wane” zostały bogate domeny twórczej aktywności auto-
ra Nagrobka ciotki Cili – przestrzenie: poezji, teorii, silezjo-
logii. Całość domyka blok prasowych wywiadów, a także 
fragmenty z toczonych debat i posłowie redaktorów tomu.

Warto w tym miejscu dodać, iż – przygotowując książ-
kę do druku – zrezygnowano z całościowych prezentacji 
licznego zbioru recenzji (z jednym wyjątkiem – omówienie 
dokonań Janusza Sławińskiego) oraz rozmaitych tekstów 
okolicznościowych. 

Cena: 33,60 zł 

ISBN: 978-83-226-2249-0 (wersja drukowana)
ISBN: 978-83-8012-015-0 (wer. elektroniczna)
Nr pracy: PN 3101  DWD: 620-113/2014
Oprawa: twarda, obwoluta, tasiemka, szyta, 
folia matowa, lakier wybiórczy
Format: 143 x 236
Liczba stron: 277 + 3 nlb. s.
Inne: nota bibliogr., indeks osobowy, kolorowe 
fot., summ., Zsfg.
Typ pracy: monografia 
Waga: 630 g     SAP: 12023
Język: polski     Dodatek: płyta CD
Online: IBUK
Kup lub wypożycz na ibuk.pl

Recenzja książki ukazała się w czasopiśmie 
„Nowe Książki” 6/2014, s. 23–24  
(Konrad Zych: Po co lektura jeszcze jest?). 
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Sztuka felietonu Stefana Kisielewskiego

Monika Wiszniowska

Stefan Kisielewski to postać niezwykle barwna. Choć 
był zarówno kompozytorem, poważnym publicystą, jak 
i twórcą powieści, najbardziej znany jest jako autor felie-
tonów, które przez bez mała pięćdziesiąt lat publikował 
w „Tygodniku Powszechnym”. Można bez większej prze-
sady powiedzieć, iż był absolutnym mistrzem w dziedzi-
nie tej „małej formy”. Publikacja Sztuka felietonu Stefana 
Kisielewskiego przeznaczona jest zarówno dla Czytelnika 
profesjonalnego, jak i tego, któremu nazwisko autora Lat 
pozłacanych, lat szarych mówi dziś już niewiele. Autorka 
pragnie pokazać słynnego Kisiela przede wszystkim jako 
mistrza felietonowej formy, jako autora, który w niezwykle 
trafny sposób analizuje i opisuje rzeczywistość, ale także 
człowieka, który dzięki umiejętności dostrzegania wszel-
kich absurdów PRL-u , a przede wszystkim dzięki wyzna-
wanym głośno wartościom i stałości poglądów, stał się dla 
wielu czytających jego felietony nauczycielem i mistrzem. 

Cena: 21,00 zł 

ISBN: 978-83-226-2220-9 (wersja drukowana)
ISBN: 978-83-8012-234-5 (wer. elektroniczna)
Nr pracy: PN 3115  DWD: 620-185/2013
Oprawa: broszurowa, skrzydełka, klejona, folia 
matowa, lakier wybiórczy
Format: 130 x 205
Liczba stron: 79 + 5 nlb. s.
Inne: bibliogr., summ., rés.
Typ pracy: monografia 
Waga: 160 g     SAP: 12036
Język: polski
Online: IBUK
Kup lub wypożycz na ibuk.pl
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Codzienność i niecodzienność oświeconych 
Cz. 1: Przyjemności, pasje i upodobania

Red. Bożena Mazurkowa,  
udz. Szymon Piotr Dąbrowski,  
Małgorzata Marcinkowska

Prace zgromadzone w tomie koncentrują się głównie na 
zamiłowaniach, zabawach i rozrywkach ludzi w XVIII stu-
leciu, przybliżając współczesnemu odbiorcy mniej znane 
oblicza tej epoki. W tomie zarysowane zostały perspekty-
wy, z jakich współcześnie postrzegane są wytwory kultury 
materialnej doby XVIII wieku, będące swego rodzaju zna-
kami takich wartości pożądanych przez szlachtę polską, 
jak pozycja, splendor i zaszczyty. Podstawą rozważań są 
teksty literackie i użytkowe oraz konkretne wytwory arty-
styczne i użytkowe, budzące wtedy powszechne zaintere-
sowanie, a niekiedy także kolekcjonerskie pasje. Autorzy 
prezentują różne rozrywki i mody interesujące ówczesną 
szlachtę, a także przedmioty zbytku, którymi otaczała się 
nie tylko ta grupa społeczna. Mowa tu również o zaintere-
sowaniu teatrem; o popularnych wówczas zabawach ple-
nerowych; o kulinarnych upodobaniach i zmianach w tym 
zakresie. Rozważania dotyczą też fascynacji porcelaną, 
zainteresowania biżuterią, zaciekawienia astrologią, jak 
również zakonnych bibliotek. Autorzy ukazują powiązania 
omawianych tekstów z realiami i rytmem życia codzien-
nego, z obrzędami liturgicznymi i przejawami zabobon-
ności. Prezentują sposoby wyrażania miłości i erotyzmu 
w ówczesnej poezji, a ponadto przybliżają wizerunki, losy 
i późniejszy osąd znanych ówcześnie kobiet oraz literackie 
portrety przedstawicielek płci pięknej. Ze względu na duże 
zróżnicowanie tematyczne i zakres podjętej problematyki 
książka jest adresowana do szerokiego grona odbiorców 

– zarówno specjalistów zajmujących się literaturą, kultu-
rą oraz historią XVIII wieku, jak i osób zainteresowanych 
materialną, a także duchową kulturą tego stulecia oraz sty-
lem i rytmem życia ludzi owego czasu. Zaciekawi ona stu-
dentów, nauczycieli szkół średnich, uczniów, pasjonatów 
zainteresowanych spuścizną „wieku świateł”.

Cena: 33,60 zł 

ISBN: 978-83-226-2201-8 (wersja drukowana)
ISBN: 978-83-226-2370-1 (wer. elektroniczna)
Nr pracy: PN 3061  DWD: 620-51/2014
Oprawa: twarda, tasiemka, szyta, folia matowa, 
lakier wybiórczy
Format: 171 x 246
Liczba stron: 323 + 5 nlb. s.
Inne: indeks osobowy, kolorowe reprodukcje 
obrazów, kolorowe fotografie biżuterii i porcela-
ny, summ., rés.
Typ pracy: praca zbiorowa, wielotomowe 
Waga: 760 g     SAP: 11933
Język: polski
Online: IBUK
Kup lub wypożycz na ibuk.pl
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Codzienność i niecodzienność oświeconych 
Cz. 2: W rezydencji, w podróży  
i na scenie publicznej

Red. Bożena Mazurkowa,  
udz. Szymon Piotr Dąbrowski,  
Małgorzata Marcinkowska

Rozprawy zgromadzone w tomie koncentrują się na róż-
nych aspektach, uwarunkowaniach, przejawach codzien-
nego bytowania oraz stylu życia ludzi XVIII wieku i  na 
faktach, wydarzeniach, które w owym czasie odbiły się 
szerokim echem. Przedmiotem obserwacji są trzy obsza-
ry: pałace i ogrody arystokracji oraz szlacheckie dworki; 
miejsca z różnych powodów odwiedzane przez Polaków 
za granicą i przez obcych podróżników w naszym kraju; 
oraz scena publiczna w wymiarze politycznym, społecz-
nym, obyczajowym i  historycznym. Podstawą dociekań 
są dzieła stricte literackie (m.in. poezja okolicznościowa, 
wiersze o imiennym adresie, pamflety), teksty użytkowe 
(pamiętniki, relacje z podróży, korespondencja), publicy-
styka i artystyczne projekty wyposażenia wnętrz magnac - 
 kich siedzib, świadczące o  estetycznych upodobaniach 
przedstawicieli ówczesnej elity. 

Publikacja wzbogaca wiedzę na temat różnych aspektów 
życia prywatnego i publicznego w XVIII wieku, w tym rów-
nież utrwalonego w tekstach z epoki zmysłowego postrze-
gania świata. Autorzy interesująco ukazują współistnienie 
elementów codzienności i czynników wykraczających poza 
powszedniość w wielu sytuacjach i sferach ówczesnej rze-
czywistości. Naświetlają, jak sprawy całkowicie osobiste 
splatały się wówczas z indywidualnymi bądź rodowymi 
interesami, a także z koniunkturami o charakterze publicz-
nym i niecodziennym. Ponadto wprowadzają ważne wątki: 
postrzegania przez cudzoziemców kulturowych, społecz-
nych oraz cywilizacyjnych aspektów polskiej rzeczywisto-
ści i oglądu świata poza granicami Rzeczypospolitej przez 
naszych podróżników. 

Interesujący dobór tematyki rozważań i  odkrywcze 
dociekania zainteresują zarówno specjalistów, jak i pasjo-
natów zajmujących się piśmiennictwem i kulturą mate-
rialną wieku XVIII.

Cena: 29,40 zł 

ISBN: 978-83-226-2308-4 (wersja drukowana)
ISBN: 978-83-8012-084-6 (wer. elektroniczna)
Nr pracy: PN 3072  DWD: 620-71/2014
Oprawa: twarda, tasiemka, szyta, folia matowa, 
lakier wybiórczy
Format: 171 x 246
Liczba stron: 213 + 3 nlb. s.
Inne: indeks osobowy, kolorowe fot., reproduk-
cje obrazów, ilustr., summ., rés.
Typ pracy: praca zbiorowa, wielotomowe 
Waga: 540 g     SAP: 12022
Język: polski
Online: IBUK
Kup lub wypożycz na ibuk.pl
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Dziedzictwo romantyczne 
O (nie)obecności romantyzmu  
w kulturze współczesnej

Red. Maria Janoszka, Oskar Kalarus,  
Marek Piechota

Tom zbiorowy Dziedzictwo romantyczne. O  (nie)obecno-
ści romantyzmu w kulturze współczesnej obejmuje refleksją 
przede wszystkim spostrzeżenie, że twórcy epoki roman-
tyzmu cenili sobie innowacyjność i oryginalność w sztuce. 
Sami jednak stworzyli prąd, który miał ogromny wpływ 
nie tylko na tradycję literacką, lecz także szeroko pojmowa-
ną kulturę. Celem projektu, którego efektem jest niniejszy 
tom, było w związku z tym zastanowienie się nad zagad-
nieniem, jak dziedzictwo romantyczne funkcjonuje we 
współczesności. Czy romantyczne motywy i mity zostały 
przetworzone, czy wciąż istnieją w niezmienionej formie? 
Osoby, które wzięły udział w projekcie, próbowały odpo-
wiedzieć na to i wiele innych pytań, odnajdując ślady epoki 
romantyzmu we współczesnych tekstach kultury. Rzecz 
interesująca, nikt spośród autorów nie zainteresował się 
prowokacyjnie niejako zasygnalizowaną w  tytule tomu 

„(nie)obecnością” wątków romantycznych, wszyscy piszą 
o ich „obecności” w kulturze współczesnej.

W  projekcie uczestniczą studenci i  doktoranci z  naj-
ważniejszych ośrodków badawczych (uniwersyteckich) 
w Polsce: z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytetu Łódz-
kiego, Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu Warmińsko-

-Mazurskiego w Olsztynie, Uniwersytetu Warszawskiego 
i Uniwersytetu Wrocławskiego.

Cena: 27,30 zł 

ISBN: 978-83-226-2188-2 (wersja drukowana)
ISBN: 978-83-8012-203-1 (wer. elektroniczna)
Nr pracy: PN 3050  DWD: 620-156/2013
Oprawa: twarda, szyta, folia matowa 
Format: 171 x 246
Liczba stron: 239 + 1 nlb. s.
Inne: indeks osobowy, summ., rés.
Typ pracy: praca zbiorowa 
Waga: 650 g     SAP: 11915
Język: polski
Online: IBUK
Kup lub wypożycz na ibuk.pl
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Literatura popularna 
T. 1: Dyskursy wielorakie

Red. Ewa Bartos, Marta Tomczok

Literatura popularna jest zbiorem analiz, w którym pod-
dano refleksji badawczej teksty i konteksty zarówno kon-
kretnych (bestsellerowych i mniejszej rangi) utworów, jak 
i biografii pisarskich i obiegów wydawniczych. W książce 
krzyżują się dwie opowieści: o kulturze popularnej jako 
czymś dla literatury nieodłącznym oraz o historii litera-
tury, dystansującej się od masowej wyobraźni odbiorców. 
Powrót zainteresowania literaturą popularną zaowocował 
różnymi narracjami literaturoznawczymi, a  także pyta-
niem o nowe teorie i podejścia interpretacyjne. Również – 
o miejsce utworu w dotychczasowych ujęciach kultury lite-
rackiej, zajmującej się dystrybucją i remisją znaczeń. Tom 
jest doskonałym przykładem dzisiejszej lektury (znawców), 
którzy postanowili literaturze popularnej nadać ten sam 
metodologiczny znak wartości, co literaturze obiegu wyso-
koartystycznego.

Cena: 56,70 zł 

ISBN: 978-83-226-2245-2 (wersja drukowana)
ISBN: 978-83-8012-154-6 (wer. elektroniczna)
Nr pracy: PN 3120  DWD: 620-117/2014
Oprawa: twarda, tasiemka, szyta, folia matowa, 
lakier wybiórczy
Format: 150 x 246
Liczba stron: 482 + 2 nlb. s.
Inne: bibliogr., indeks nazw osobowych, noty o 
autorach, ilustr.
Typ pracy: praca zbiorowa
Waga: 880 g     SAP: 12049
Język: polski
Online: IBUK
Kup lub wypożycz na ibuk.pl
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Poetyka migracji 
Doświadczenie granic w literaturze polskiej 
przełomu XX i XXI wieku

Red. Przemysław Czapliński,  
Renata Makarska, Marta Tomczok

Tom Poetyka migracji poświęcony jest zjawisku końca 
emigracji i skupia się na ostatniej polskiej fali emigranc-
kiej – lat 80. XX wieku. Kolejne rozdziały dokumentują 
teoretyczne dyskusje nad pojęciami emigracji, postemi-
gracji, migracji i pamięci. Do badanych zagadnień należą 
polemika z tradycją emigracji oraz kondycja (e)migranta. 
Literatura ostatniej fali emigracji prezentuje różne typy 
nowego bohatera: to m.in. wysiedlony, azylant i gastarbeit-
er. Jednym z centralnych zjawisk opisywanych w książce 
jest twórczość polskich (i pochodzących z Polski) autorów 
żyjących w Niemczech. Obok takich nazwisk jak Janusz 
Rudnicki, Dariusz Muszer, Natasza Goerke, Krzysztof Nie-
wrzęda i Artur Becker mowa tu również o przedstawicie-
lach tzw. pokolenia Podolskiego (Magdalena Felixa, Paulina 
Schulz).

Poetyka migracji jest wspólnym polsko-niemieckim pro-
jektem naukowym i wydawniczym, to pierwsza tak sze-
roka publikacja na temat literatury „emigracji solidarnoś-
ciowej”. W wersji niemieckiej ukazała się jako „Polnische 
Literatur in Bewegung. Die Exilwelle der 1980er Jahre” 
w 2013 roku w wydawnictwie transcript. Publikacja adre-
sowana jest głównie do polonistów i germanistów, ale rów-
nież do szerokiego grona Czytelników zainteresowanych 
tematem (e)migracji.

Cena: 48,30 zł 

ISBN: 978-83-226-2210-0 (wersja drukowana)
ISBN: 978-83-8012-235-2 (wer. elektroniczna)
Nr pracy: PN 3100  DWD: 620-106/2014
Oprawa: broszurowa, skrzydełka, szyta, folia 
matowa, lakier wybiórczy
Format: 147 x 240
Liczba stron: 411 + 5 nlb. s.
Inne: bibliogr., indeks nazw osobowych, noty o 
autorach, summ., Zsfg.
Typ pracy: praca zbiorowa 
Waga: 740 g     SAP: 12037
Język: polski
Online: IBUK
Kup lub wypożycz na ibuk.pl
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Przyszłość polonistyki 
Koncepcje – rewizje – przemiany

Red. Adam Dziadek, Krzysztof Kłosiński,  
Filip Mazurkiewicz 

Praca zawiera opracowaną przez najwybitniejszych 
przedstawicieli środowisk z  całej Polski diagnozę aktu-
alnego stanu polonistyki, zarówno w  obszarze poszuki-
wań badawczych, jak i na polu dydaktycznym. W publi-
kacji podjęto również próbę nakreślenia wizji przyszłości 
tej dziedziny w odpowiedzi na wymagania czasu. Autorzy 
rozważają następujące problemy: polonistyka w przestrze-
ni uniwersytetu: między misją a rynkiem; ramy prawno-

-instytucjonalne studiów polonistycznych; integracja 
polonistyki w obrębie nauk humanistycznych; kierunki 
studiów polonistycznych; integracja środowiska poloni-
stycznego – rozwiązania praktyczne; program polonisty-
ki: kompetencja, formacja, specjalizacja;  historia i teoria 
literatury jako dwa typy integracji dyscyplinowej; co robić 
z tekstami – analiza nurtów metodologicznych; filologia 
narodowa a  komparatystyka; polonista na rynku, czyli 
sprawności polonisty; kształcenie polonistyczne; studia 
doktoranckie; przyszłość polonistyki – przyszłość huma-
nistyki.

Wyraźnie zarysowuje się różnica metodologiczna, która 
dzieli badaczy, w zależności od stopnia akceptacji najnow-
szych teorii badań literackich, na: tradycjonalistów i postę-
powców. Mamy też do czynienia z odmiennymi reakcjami 
na nowe regulacje dotyczące kształcenia uniwersyteckiego. 
Wreszcie, daje się zauważyć podział stanowisk w zakresie 
możliwości poszerzania oferty edukacyjnej filologii polskiej. 

Publikacja adresowana jest do wszystkich, którzy trosz-
czą się o przyszłość tej dziedziny.

Cena: 60,90 zł 

ISBN: 978-83-226-2169-1 (wersja drukowana)
ISBN: 978-83-8012-190-4 (wer. elektroniczna)
Nr pracy: PN 3023  DWD: 620-15/2014
Oprawa: twarda, obwoluta, tasiemka, szyta, 
folia matowa
Format: 171 x 246
Liczba stron: 506 + 2 nlb. s.
Inne: indeks osobowy
Typ pracy: praca zbiorowa 
Waga: 1090 g    SAP: 11838
Język: polski
Online: IBUK
Kup lub wypożycz na ibuk.pl
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Słownik pisarzy śląskich. T. 4

Red. Jacek Lyszczyna, Dariusz Rott

Czwarty tom Słownika pisarzy śląskich, podobnie jak tomy 
poprzednie, zawiera biogramy i  omówienie twórczości 
osób, które współtworzyły od czasów najdawniejszych 
aż do współczesnych dzieje literatury śląskiej, pisząc po 
polsku, niemiecku, czesku czy po łacinie. Przyjęto w nim 
zasadę prezentacji biogramów twórców już nieżyjących, 
także tych, których związki ze Śląskiem były tylko czasowe, 
niemniej jednak wyraźne i ważne w całokształcie dorobku 
twórczego pisarza. 

Publikacja ma na celu ukazanie wielokulturowości 
i  wielojęzyczności śląskich twórców literatury, prezen-
tację i uporządkowanie aktualnego stanu wiedzy oraz ma 
stanowić wskazówkę i zachętę do dalszych badań umożli-
wiających powstanie metodologicznie nowoczesnej synte-
zy literatury śląskiej. 

Słownik pisarzy śląskich jest rodzajem przewodnika fakto-
graficznego i bibliograficznego dla humanistów uniwersy-
teckich różnych specjalizacji, stanowi pomoc dydaktyczną 
na poziomie szkolnictwa średniego, ułatwiając realizację 
założeń programowych związanych z edukacją regionalną, 
jest także adresowany do wszystkich miłośników kultury 
śląskiej. 

Cena: 18,90 zł 

ISBN: 978-83-226-2165-3 (wersja drukowana)
ISBN: 978-83-8012-196-6 (wer. elektroniczna)
Nr pracy: PN 3040  DWD: 620-117/2013
Oprawa: broszurowa, klejona, folia matowa
Format: 168 x 240
Liczba stron: 135 + 1 nlb. s.
Inne: bibliogr., indeksy haseł
Typ pracy: praca zbiorowa, wielotomowe 
Waga: 320 g     SAP: 11927
Język: polski
Online: IBUK
Kup lub wypożycz na ibuk.pl
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Staropolskie teksty i konteksty  
T. 7: Pomiędzy uczonością a dydaktyzmem

Red. Teresa Banaś-Korniak, Jan Malicki 

Publikacja – podobnie jak wcześniejsze tomy z tej serii 
– jest zbiorem artykułów, poświęconych literaturze i kultu-
rze dawnej Polski oraz ich tradycjom i kontekstom. Beata 
Stuchlik-Surowiak i  Monika Jacenik koncentrują swą 
uwagę na sprawach obyczaju i parenetyki. Beata Stuchlik-

-Surowiak rozpatruje status tańca w kulturze staropolskiej, 
Monika Jacenik natomiast omawia zagadnienia edukacji, 
wyłożone w XVI-wiecznym podręczniku pedagogicznym 
Erazma Glicznera. Jacek Kwosek w obydwu swych arty-
kułach rozważa wybrane kwestie teoretyczne, wyłożone 
w poetyce Macieja Kazimierza Sarbiewskiego. Z kolei Tere-
sa Banaś-Korniak i Radosław Matysek poświęcają swe arty-
kuły wybranym problemom tzw. literatury sowizdrzalskiej. 
Książka adresowana jest przede wszystkim do polonistów, 
ale także do wszystkich zainteresowanych korzeniami pol-
skiej literatury i kultury.

Cena: 21,00 zł 

ISBN: 978-83-226-2222-3 (wersja drukowana)
ISBN: 978-83-8012-091-4 (wer. elektroniczna)
Nr pracy: PN 3125  DWD: 620-184/2013
Oprawa: broszurowa, klejona, folia błyszcząca
Format: 168 x 240
Liczba stron: 108 + 4 nlb. s.
Inne: indeks osobowy, noty o autorach i redak-
torach naukowych, summ., Zsfg.
Typ pracy: praca zbiorowa, wielotomowe
Waga: 280 g     SAP: 12068
Język: polski
Online: IBUK
Kup lub wypożycz na ibuk.pl
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Urzeczenie 
Locje literatury i wyobraźni

Red. Mariusz Jochemczyk, Miłosz Piotrowiak

Książka Urzeczenie. Locje literatury i wyobraźni jawi się 
jako przedsięwzięcie pionierskie i  badawczo nowator-
skie. Gromadzi obszerne studia nad językowym, literac-
kim i kulturowym wyobrażeniem „rzeki”. Tom składa się 
z dwudziestu artykułów (poprzedzonych wstępem redak-
torów), podzielonych na pięć działów tematycznych. 

Część pierwsza książki skupia się na lingwistycznych 
diagnozach i  poszukiwaniach językowego obrazu rzeki, 
a także dotarciu do „pierwotnych, prototypowych koncep-
tualizacji rzeki w językach europejskich” (studia Niewiary, 
Bartmińskiego, Masłowskiej). W dalszej części – Riverrun – 
wkraczamy na obszar studiów komparatystycznych, gdzie 
tropimy „wodne znaki” twórczości Brodskiego, Langego, 
Żuławskiego, Thoreau, Joyce’a  (opracowania Ślósarskiej, 
Dembińskiej-Pawelec, Sławka). Punktem wyjścia (w  tej 
części) staje się namysł nad jednym z najstarszych literac-
kich fluwialnych żywiołów – akwatyką biblijnych psalmów 
(Jakowska). Kolejny blok tekstów Urzeczenia… tworzą arty-
kuły, w których „rzeka” staje się nie tylko punktem wyj-
ścia do osobistych medytacji „oikologicznych” (Górny Śląsk, 
Mazury), lecz także zwornikiem i źródłem „przełomowej 
metafory” diagnostycznej (szkic Nawareckiego). Kolej-
na część książki kieruje czytelnika w rejony „poetyckich 
dorzeczy” współczesnej liryki polskiej, gdzie energie mean-
drującej wody znajdują ujście w studiach interpretacyjnych, 
poświęconych poezji Miłosza, Sebyły, Baczyńskiego, Bia-
łoszewskiego, Szymborskiej, Karpowicza i Kornhausera. 
Ostatni fragment tomu to – dwugłosowy, obszerny – „raport” 
autorstwa Doroty Wojdy i Małgorzaty Zduniak-Wiktoro-
wicz, dotyczący „wodnych biografii” pisarstwa J.M. Rymkie-
wicza i stanu „nowej polskiej literatury znad rzeki”. 

Cena: 39,90 zł 

ISBN: 978-83-226-2261-2 (wersja drukowana)
ISBN: 978-83-8012-075-4 (wer. elektroniczna)
Nr pracy: PN 3110  DWD: 620-126/2014
Oprawa: twarda, tasiemka, szyta, folia matowa, 
lakier wybiórczy
Format: 150 x 246
Liczba stron: 374 + 2 nlb. s.
Inne: nota bibliogr., indeks osobowy, summ., 
Zsfg.
Typ pracy: praca zbiorowa
Waga: 850 g     SAP: 12018
Język: polski
Online: IBUK
Kup lub wypożycz na ibuk.pl
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Wiek XVIII (nie tylko) w szkole 
Literatura – historia – kultura – sztuka

Red. Bożena Mazurkowa,  
udz. Małgorzata Marcinkowska

Prace zebrane w tomie przełamują stereotypową wizję 
polskiego oświecenia, przybliżając mało znane oblicza lite-
ratury i kultury „wieku rozumu”. Ukazują różne aspekty 
i elementy ówczesnej rzeczywistości, utrwalone w teks-
tach epoki, w obiegu książki, a także wykorzystane jako 
tworzywo artystyczne we współczesnej kinematografii 
i sztuce scenicznej. W pierwszej części publikacji czytel-
nik zetknie się z rozprawami znanych, doświadczonych 
badaczy, natomiast w drugiej – w przeważającej większości 
czekają na niego naukowe debiuty młodzieży akademickiej. 
Autorzy przybliżają wpływy antycznej, nowożytnej i rodzi-
mej tradycji w polskim piśmiennictwie oświeceniowym, 
a także europejskie dzieła libertyńskie, poetyckie refleksje 
nad czasem i urokami kobiecego ciała, literackie odwoła-
nia do islamu, relacje podróżnicze oraz porady medyczne 
dla uczonych i pisarzy, kobiety ekscentryczne i działają-
ce w lożach masońskich, przypadki społecznego awansu 
prostytutek, kradzieże książek i  sposoby ochrony księ-
gozbiorów, żywotność mitu wampira w Oświeceniu oraz 
fenomen popularności XVIII wieku we współczesnym teat-
rze muzycznym i światowym kinie. Ze względu na duże 
zróżnicowanie tematyczne i zakres podjętej problematyki 
książka zainteresuje szerokie grono odbiorców – nie tylko 
specjalistów zajmujących się literaturą i kulturą XVIII stu-
lecia, lecz także nauczycieli szkół średnich, studentów, ucz-
niów oraz inne osoby, których uwagę przyciągają różne cie-
kawostki i osobliwości literackie, artystyczne, obyczajowe 
bądź społeczne. 

Cena: 33,60 zł 

ISBN: 978-83-226-2202-5 (wersja drukowana)
ISBN: 978-83-8012-081-5 (wer. elektroniczna)
Nr pracy: PN 3073  DWD: 620-38/2014
Oprawa: twarda, tasiemka, szyta, folia matowa, 
lakier wybiórczy
Format: 171 x 246
Liczba stron: 238 + 2 nlb. s.
Inne: indeks osobowy, summ., rés.
Typ pracy: praca zbiorowa 
Waga: 600 g     SAP: 11995
Język: polski
Online: IBUK
Kup lub wypożycz na ibuk.pl
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„Śląskie Studia Polonistyczne” 2013, nr 1 (3)

Red. naczelny Adam Dziadek, 
Red. tomu Dawid Matuszek

Tematem zamieszczonego w  trzecim tomie „Śląskich 
Studiów Polonistycznych” działu Rozpraw jest psycho-
analiza, polityka i zmiana społeczna. Przedmiotem ana-
liz i interpretacji w poszczególnych artykułach stają się 
między innymi zagadnienia poruszane w tekstach Lacana, 
Rancieré’a, Freuda, Žižka. W tomie zamieszczono przekład 
tekstu Mladena Dolara pt. Freud i polityczność. 

Bohaterem części zatytułowanej Prezentacje jest Krzysz-
tof Siwczyk. W tym dziale opublikowano rozmowę z poetą 
oraz szkice komentujące jego twórczość.

W dziale Archiwalia Piotr Gorliński-Kucik zaprezentował 
listy Teodora Parnickiego do Aleksandra Wata.

Ponadto tom zawiera dział Recenzje i omówienia (tu mię-
dzy innymi recenzje Wielkopolskiego alfabetu pisarek, Stra-
tegii queer, Od poetyki przestrzeni do geopoetyki, tomów wier-
szy Maxa Herrmanna-Neissego) oraz dział Varia, w którym 
znalazły się artykuły dotyczącego paraleli Rymkiewicz – 
Bloom, Międzywojnia Brzękowskiego, a także zapis poje-
dynku scrabble.

Cena: 37,80 zł 

ISSN: 2084-0772 (wersja drukowana)
ISSN: 2353-0928 (wersja elektroniczna)
DWD: 620-55/2014
Oprawa: broszurowa, skrzydełka, szyta, folia 
matowa
Format: 168 x 240
Liczba stron: 325 + 3 nlb. s.
Inne: kolorowe ilustr., summ., rés.
Typ pracy: czasopismo
Waga: 680 g     SAP: 12034
Język: polski
Online: CEEOL, IBUK
Kup lub wypożycz na ibuk.pl
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„Śląskie Studia Polonistyczne” 2013, nr 2 (4)

Red. naczelny Adam Dziadek, 
Red. tomu Maria Barłowska

Rozprawy zamieszczone w  czwartym numerze „Ślą-
skich Studiów Polonistycznych” dotyczą szeroko pojęte-
go pisania. Autorzy poszczególnych artykułów analizują 
problematykę wybranych motywów lub zagadnień wyod-
rębnionych między innymi z kronik Galla Anonima i Win-
centego Kadłubka, pism Marcina Paszkowskiego i Stani-
sława Samuela Szemiota, tekstów Czesława Miłosza oraz 
Jerzego Pilcha. Dwa artykuły poświęcone zostały staropol-
skiemu pamiętnikarstwu.

Bohaterem części zatytułowanej Prezentacje jest Mariusz 
Sieniewicz. W  tym numerze czasopisma zamieszczono 
fragment niepublikowanej dotąd powieści tego autora pod 
roboczym – jak twierdzi pisarz – tytułem Smak rabarbaru.

W dziale Archiwalia opublikowano między innymi prze-
kład fragmentu Poetyki Scaligera.

Ponadto niniejszy numer „Śląskich Studiów Polonistycz-
nych” zawiera stały już dział Recenzje i  omówienia. Tym 
razem analizie krytycznej poddano Małe folio Krzyszto-
fa Mrowcewicza, Melancholię w poezji polskiej po 1989 roku 
Aliny Świeściak, Zapisywanie miejsca Elżbiety Dutki, Tema-
ty (nie)opisane Sławomira Buryły oraz biografię autorstwa 
Hanny Kirchner Nałkowska albo życie pisane.

Cena: 39,90 zł 

ISSN: 2084-0772 (wersja drukowana)
ISSN: 2353-0928 (wersja elektroniczna)
DWD: 620-101/2014
Oprawa: broszurowa, skrzydełka, szyta, folia 
matowa
Format: 168 x 240
Liczba stron: 338 + 6 nlb. s.
Inne: summ., rés.
Typ pracy: czasopismo
Waga: 710 g     SAP: 12046
Język: polski
Online: CEEOL, IBUK
Kup lub wypożycz na ibuk.pl
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Seria w przekładzie 
Polskie warianty prozy Josepha Conrada

Agnieszka Adamowicz-Pośpiech

Praca koncentruje się na zagadnieniu serii przekładowej. 
Na przykładzie polskich wariantów prozy Josepha Conrada 
przeanalizowano trzy serie przekładowe: Murzyna z załogi 

„Narcyza”, Tajfunu i Smugi cienia. Praca jest przeznaczona 
dla studentów filologii zainteresowanych przekładoznaw-
stwem oraz najnowszymi trendami w obrębie Translation 
Studies. Wykorzystuje koncepcje manipulacji, patronatu, 
prze-pisania i refrakcji dla opisu odmiennej recepcji dzieł 
Conrada w kulturze polskiej na przestrzeni prawie stu lat. 
Praca zainteresuje także wnikliwych czytelników poszu-
kujących odpowiedzi na pytanie, dlaczego poszczególne 
wersje jednego i tego samego utworu niejednokrotnie bar-
dzo się od siebie różnią.

Cena: 54,60 zł 

ISBN: 978-83-226-2215-5 (wersja drukowana)
ISBN: 978-83-8012-218-5 (wer. elektroniczna)
Nr pracy: PN 3085  DWD: 620-7/2014
Oprawa: twarda, tasiemka, szyta, folia matowa, 
lakier wybiórczy
Format: 160 x 246
Liczba stron: 382 + 2 nlb. s.
Inne: bibliogr., nota bibliogr., indeks osobowy, 
indeks rzeczowy, kolorowe fot., rys., schem., 
tab., mapki, summ., Zsfg.
Typ pracy: monografia
Waga: 780 g     SAP: 11981
Język: polski
Online: IBUK
Kup lub wypożycz na ibuk.pl
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English Studies at the University of Silesia: 
Forty Years On

Eds. Danuta Gabryś-Barker, Jacek Mydla

Niniejszy tom jubileuszowy został przygotowany z okazji 
40. rocznicy powstania anglistyki na Uniwersytecie Śląskim. 
Na publikację składają się artykuły autorstwa samodziel-
nych pracowników naukowych zatrudnionych w Instytucie 
Języka Angielskiego i Instytucie Kultur i Literatur Anglo-
języcznych lub wcześniej związanych z sosnowiecką angli-
styką. Tom składa się z dwóch części. Część pierwsza zawie-
ra artykuły z zakresu językoznawstwa i językoznawstwa 
stosowanego, z kolei część druga to opracowania w dzie-
dzinie literaturoznawstwa i kulturoznawstwa. 

Kariera naukowo-akademicka części autorów związana 
jest z filologią angielską na Wydziale Filologicznym Uni-
wersytetu Śląskiego od początku jej istnienia. Inni dołą-
czyli do grona profesorów później, gdy Instytut Filologii 
Angielskiej (podzielony następnie na dwa odrębne insty-
tuty) stał się znaczącym ośrodkiem naukowo-badawczym 
i dydaktycznym. Niektórzy z autorów związani są obecnie 
z innymi ośrodkami naukowymi lub też odeszli na eme-
ryturę, a  założyciel śląskiej anglistyki, prof. Kazimierz 
Polański, niestety nie doczekał tego jubileuszu. Zasługi 
w rozwoju anglistyki śląskiej tych osób są niezaprzeczal-
ne, a  ich działalność naukowo-badawcza jest kontynuo-
wana. Wszyscy jesteśmy spadkobiercami i propagatorami 
tradycji naukowo-badawczej i dydaktycznej zapoczątko-
wanej przez profesorów Kazimierza Polańskiego i Janusza 
Arabskiego.

Jako redaktorzy tomu mamy nadzieję, że będzie on dla 
Czytelnika interesującą lekturą, również dzięki temu, że 
pokazuje, jak zainteresowania naukowe anglistycznego 
środowiska Uniwersytetu Śląskiego ewoluowały na prze-
strzeni kilku dekad. Wszystkie zebrane tu teksty ukazały 
się już wcześniej w tomach zbiorowych opublikowanych 
przez Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Cena: 44,10 zł 

ISBN: 978-83-226-2174-5 (wersja drukowana)
ISBN: 978-83-8012-189-8 (wer. elektroniczna)
Nr pracy: PN 3028  DWD: 620-35/2014
Oprawa: twarda, tasiemka, szyta, folia matowa, 
lakier wybiórczy
Format: 171 x 246
Liczba stron: 334 + 2 nlb. s.
Inne: bibliogr., kolorowe wykr., tab.
Typ pracy: praca zbiorowa, księga pamiątkowa 
Waga: 780 g     SAP: 11855
Język: angielski
Online: IBUK
Kup lub wypożycz na ibuk.pl
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Fearful Symmetries 
Representations of Anxiety in Cultural, 
Literary and Political Discourses

Eds. Leszek Drong, Jacek Mydla

Zbiór Fearful Symmetries (aluzja do zwrotu z wiersza Wil-
liama Blake’a) jest pokłosiem przedsięwzięcia naukowego 
o nazwie „Civilization and Fear”, którego zwieńczeniem 
była międzynarodowa konferencja interdyscyplinarna 
zorganizowana w roku 2010 przez Instytut Kultur i Lite-
ratur Anglojęzycznych. Celem konferencji było prześledze-
nie przejawów niepokojów i lęków, jakie budzi cywilizacja, 
a które znajdują swój przejaw w różnych zjawiskach nale-
żących do szeroko pojmowanej kultury. W Fearful Symme-
tries pole zawężone zostało przede wszystkim do obszaru 
tekstu. Nie chodzi zatem o lęk w sensie abstrakcyjnym – 
eseje skupione są na przejawach niepokojów i lęków wyra-
żonych w formie dyskursywnej, a zatem w określonym 
historycznie i kulturowo kontekście. Poszczególne arty-
kuły nie przynoszą odpowiedzi na pytanie: „Jaka jest natu-
ra lęku?” Dają jednak wgląd w mechanizmy, dzięki którym 
obawy i lęki, szczególnie te związane z postępem cywiliza-
cyjnym, znajdują wyraz w słowie i przez to zostają odzia-
ne w taką lub inną formę dyskursu. Chociaż lęk jest prze-
życiem z natury osobistym, a nawet intymnym, przez co, 
zdawać by się mogło – niekomunikowalnym, jednak funk-
cjonuje on również w wymiarze dyskursywnym, żywi się 
językiem i znajduje swoje naturalne środowisko w kulturze. 

Publikacja nie jest jednolita pod względem metodologicz-
nym, nie narzuca też jednego punktu widzenia; za wyjąt-
kiem naszkicowanego pola tematycznego poszczególne 
artykuły nie pozwalają się sprowadzić do wspólnego mia-
nownika. Jako całość książka unaocznia zatem, jak zróż-
nicowane są dyskursywne przejawy lęku i jak różnorodne 
potrafią być konteksty owych przejawów. Taka otwar-
tość metodologiczna i światopoglądowa pozwala zdaniem 
redaktorów tomu żywić nadzieję na opanowanie wielu nie-
pokojów dręczących współczesną kulturę (np. lęku przed 
wszelkiego rodzaju totalitaryzmami, także w sferze inte-
lektualnej), a w konsekwencji na „ucywilizowanie” strachu 
jako nierozerwalnie z nią związanego zjawiska.

Cena: 37,80 zł 

ISBN: 978-83-226-2120-2 (wersja drukowana)
ISBN: 978-83-8012-221-5 (wer. elektroniczna)
Nr pracy: PN 3078  DWD: 620-33/2012
Oprawa: twarda, szyta, folia matowa, lakier 
wybiórczy
Format: 171 x 246
Liczba stron: 286 + 2 nlb. s.
Inne: streszcz., Zsfg.
Typ pracy: praca zbiorowa 
Waga: 710 g     SAP: 11993
Język: angielski
Online: IBUK
Kup lub wypożycz na ibuk.pl
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„Romanica Silesiana”. No 8. T. 1: 
Constructions genrées /  
Gendered Constructions

Réd. Krzysztof Jarosz,  
avec la collaboration de  
Michał Krzykawski, Zuzanna Szatanik

„Romanica Silesiana”. No 8. T. 2:  
Costruzioni di genere /  
Construcciones de género

Caporedattore Krzysztof Jarosz,  
con la collaborazione di  
Aneta Chmiel, Ewelina Szymoniak

Motywem wiodącym prezentowanego numeru „Romani-
ca Silesiana” jest problematyka gender, wciąż wywołująca 
także w środowisku akademickim żywe dyskusje, o czym 
świadczy wyjątkowo duża liczba zgłoszonych do przyjętego 
tematu szkiców. Z tego też względu numer obejmuje dwa 
tomy, w których artykuły uporządkowano według kryte-
rium językowego: tom 1. zawiera teksty francuskie i angiel-
skie, tom 2. – hiszpańskie i włoskie.

Wśród przedstawionych w niniejszym numerze zagad-
nień, podejmowanych w kontekście literaturoznawstwa, 
historii sztuki oraz antropologii kultury, można wyróżnić 
kilka grup tematycznych, takich jak: płeć w debatach par-
lamentarnych i dyskursie prawnym, gender jako pojęcie 
socjologiczne, koncept abiektu i cielesności, erotyki i sek-
sualności, konstrukcje kobiecości i męskości, transgresja 
norm społeczno-kulturowych i obyczajowych.

Cena: 42,00 zł (T. 1); 21,00 zł (T. 2)

ISSN: 1898-2433 (wersja drukowana)
ISSN: 2353-9887 (wersja elektroniczna)
Nr pracy: PN 3130 (T. 1); PN 3150 (T. 2)
DWD: 620-92/2014
Oprawa: broszurowa, klejona, folia błyszcząca
Format: 168 x 240
Liczba stron: 320 + 4 nlb. s. (T. 1);  
153 + 3 nlb. s. (T. 2)
Inne: bibliogr., abstracts, key words, noty 
bio-bibliogr.
Typ pracy: wydawnictwo ciągłe
Waga: 650 g (T. 1); 360 g (T. 2)
SAP: 12095 (T. 1); 12177 (T. 2)
Język: angielski, francuski (T. 1);  
hiszpański, włoski (T. 2)
Online: CEEOL, IBUK
Kup lub wypożycz na ibuk.pl

Tom 1  Tom 2

Czasopismo naukowe punktowane – 8 pkt
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O wielowymiarowości współczesnego 
czeskiego eseju literaturoznawczego

Małgorzata Kalita

Książka prezentuje analizę tekstów ze zbiorów eseistycz-
nych trzech wyrazistych osobowości twórczych we współ-
czesnej literaturze czeskiej: Sylvii Richterovej (Místo domo-
va, 2004), Danieli Hodrovej (Citlivé město, 2006) i Michala 
Ajvaza (Příběh znaků a prázdna, 2006). Eseje zostały ukaza-
ne w kontekście innych tekstów lub zjawisk społecznych.

Troje współczesnych artystów sięga po tematy uniwer-
salne, takie jak język, podmiot, tożsamość, i w eseistycz-
nych dociekaniach analizuje te zjawiska. Do tego celu 
autorzy wykorzystują własne czytelnicze, twórcze oraz 
badawcze doświadczenia. W monografii zostało omówio-
ne m.in. zjawisko „kobiecego pisania”, którym na gruncie 
literaturoznawstwa czeskiego zajmował się Jan Matono-
ha i  które zostało zaprezentowane na przykładzie kon-
kretnych czeskich tekstów eseistycznych. Została również 
przedstawiona teoria map synoptycznych Petera Zajaca. 
Autorka zestawia ją z tekstami Richterovej i Hodrovej oraz 
refleksją na temat centrum i peryferii. Wśród analizowa-
nych kategorii znalazły się m.in.: zjawisko poliglotyzmu 
i bilingwizmu, tekst petersburski, sfery yin i yang zaczerp-
nięte z chińskiej filozofii, przekraczanie granic, ślady, znaki, 
pustka, doświadczenie i wiele innych. Każda z omawianych 
kategorii jest obecna w twórczości trojga eseistów, choć ina-
czej rozkładają oni punkty ciężkości. O języku najwięcej 
napisała Richterová, tekst dominuje w utworze Hodrovej, 
natomiast u Ajvaza centralny motyw stanowią znak i pust-
ka. Motywem, który nieprzerwanie towarzyszy wszystkim 
tym aspektom, jest doświadczenie.

Publikacja jest przeznaczona dla bohemistów i literatu-
roznawców zajmujących się problematyką literatur i kultur 
Europy Środkowej.

Cena: 21,00 zł 

ISBN: 978-83-226-2242-1 (wersja drukowana)
ISBN: 978-83-8012-014-3 (wer. elektroniczna)
Nr pracy: PN 3104  DWD: 620-130/2014
Oprawa: broszurowa, skrzydełka, klejona, folia 
matowa, lakier wybiórczy
Format: 147 x 205
Liczba stron: 202 + 2 nlb. s.
Inne: bibliogr., shrnutí, summ.
Typ pracy: monografia 
Waga: 350 g     SAP: 12014
Język: polski
Online: IBUK
Kup lub wypożycz na ibuk.pl
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Croatica 
Literatura i kultura chorwacka w Polsce 
w latach 1944–1989

Leszek Małczak

Książka jest adresowana nie tylko do wąskiego grona kro-
atystów, lecz także innych neofilologów i polonistów, gdyż 
na przykładzie Jugosławii zostały omówione mechanizmy 
współpracy kulturalnej PRL z zagranicą, przede wszystkim 
w dziedzinie literatury. W pracy znalazło się wiele materia-
łów archiwalnych (przełożonych na język polski), które do 
tej pory nie były przedmiotem badań, może więc okazać się 
ciekawa też dla historyków i politologów. Dodatkowym atu-
tem publikacji są ilustracje (ponad 200), tabele i wykresy. 
To monumentalna próba kompleksowego opisu związków 
kulturalnych Polski z  kulturą innego narodu. Uwzględ-
nia bowiem kontakty w zakresie filmu, muzyki, literatury, 
sztuk plastycznych i teatru. Dzięki temu może być również 
źródłem wiedzy dla filmoznawców, muzykologów, history-
ków sztuki i teatrologów. 

Mimo że w  omawianym okresie Chorwacja nie była 
samodzielnym państwem, lecz jedną z republik federacji 
jugosłowiańskiej, to ze względu na specyfikę ustrojową 
Jugosławii można mówić o chorwacko-polskiej współpra-
cy kulturalnej. W PRL patronem i animatorem współpra-
cy kulturalnej z zagranicą, współpracy, którą uważano za 
ważny element polityki zagranicznej, było państwo. 

W pierwszej części książki recepcja kultury i literatury 
chorwackiej ukazywana jest w kontekście rozwoju sytu-
acji społeczno-politycznej, ponieważ to ona decydowała 
o kształcie kontaktów kulturalnych. Została opisana każda 
dziedzina współpracy, a na podstawie analizy wybranych 
czasopism i wydawnictw ciągłych (m.in. „Życie Literackie”, 

„Twórczość”, „Dialog”, „Nowa Kultura”, „Literatura na Świe-
cie”, „Poezja”, „Rocznik Literacki”, „Pamiętnik Słowiański”), 
dzienników, dokumentów archiwalnych – recepcja i proces 
lokowania literatury i kultury chorwackiej w Polsce.

W  drugiej części publikacji znalazły się bibliografie: 
przekładów książek, przekładów w czasopismach, teks-
tów o literaturze i kulturze chorwackiej oraz kalendarium 
chorwacko-polskich kontaktów kulturalnych.

Cena: 100,80 zł 

ISBN: 978-83-226-2198-1 (wersja drukowana)
ISBN: 978-83-8012-167-6 (wer. elektroniczna)
Nr pracy: PN 3053  DWD: 620-39/2014
Oprawa: zintegrowana, szyta, folia matowa
Format: 203 x 231
Liczba stron: 870 + 2 nlb. s. + 9 alonży
Inne: bibliografie (przekładów książek, prze-
kładów w czasopismach, tekstów o literaturze 
i kulturze chorwackiej), kalendarium chorwacko-
-polskich kontaktów kulturalnych w latach 
1944–1989, bogaty materiał ilustracyjny (ponad 
60 stron w kolorze): 180 fotografii, ilustra-
cje, reprodukcje rękopisów (pism, notatek), 
dokumentów (umowy, konwencje, protokoły, 
raporty, pisma), okładek (książek, katalogów, 
programów), obwolut, stron tytułowych, plaka-
tów, ulotek do filmów, afiszy filmowych, afiszy 
wystaw, programów, katalogów, wycinków z 
gazet (artykuły, reportaże, recenzje, wywiady, 
zdjęcia, in.), fragmentów przekładów (powieści, 
opowiadań, poezji), indeks osobowy, tab., 
summ., sažetak 
Typ pracy: monografia 
Waga: 2450 g    SAP: 11930
Język: polski
Online: IBUK
Kup lub wypożycz na ibuk.pl
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Literatura rosyjska  
wobec upodmiotowienia zwierząt 
W kręgu zagadnień ekofilozoficznych

Justyna Tymieniecka-Suchanek

Nowatorska monografia poświęcona jest problematyce 
ekofilozoficznej rozważanej na materiale literatury rosyj-
skiej (od połowy XIX do końca XX w.), która dotąd była 
nieobecna w  dyskursie literaturoznawczym współczes-
nej rusycystyki. Autorka omawia podmiotowość zwierząt; 
podejmuje, poszukuje i  analizuje zagadnienia ekofilozo-
ficzne dotyczące relacji i interakcji pomiędzy człowiekiem 
a  zwierzętami, z  uwzględnieniem oceny i  kwalifikacji 
moralnej ludzkich czynów wynikających z  owych rela-
cji (ekoetyka). Rozważania mają na celu określenie jako-
ści ludzkiego bycia z nieludźmi na podstawie wybranych 
utworów z zakresu prozy, poezji i publicystyki (F. Dosto-
jewski, L. Tołstoj, W. Majakowski, J. Guro, A. Dobrolubow 
i wielu innych). Ta interdyscyplinarna książka z pograni-
cza literaturoznawstwa i ekofilozofii, etyki środowiskowej 
i  etologii kognitywnej, nawiązująca też do innych nauk 
(zoosemiotyki, prawnej ochrony zwierząt), stanowi próbę 
wpisania się w kontekst studiów zwanych „trzecią kulturą”.

Autorka pokazuje złożone relacje człowiek – zwierzę 
w procesie historycznym na tle rozwoju nauk przyrodni-
czych. Kompozycyjny układ pracy wyznaczają zjawiska 
pozaliterackie, które wywarły istotny wpływ na przewar-
tościowanie ludzkiej postawy wobec zwierząt: teoria Dar-
wina, ochrona dzikiej przyrody, osiągnięcia nowoczesnej 
etologii, druga wojna światowa, bioetyka, studia nad świa-
domością zwierząt podjęte pod koniec XX w. oraz nowa 
gałąź nauki – etyka ochrony zwierząt (lata 80. i 90. XX w.).  

Ukazanie drogi literatury rosyjskiej do upodmiotowie-
nia zwierząt osiąga w  prezentowanej monografii niemal 
rangę moralnego przesłania. 

Cena: 50,40 zł 

ISBN: 978-83-226-2170-7 (wersja drukowana)
ISBN: 978-83-8012-065-5 (wer. elektroniczna)
Nr pracy: PN 3017  DWD: 620-154/2013
Oprawa: broszurowa, skrzydełka, szyta, folia 
matowa, lakier wybiórczy
Format: 168 x 240
Liczba stron: 373 + 3 nlb. s.
Inne: bibliogr., indeks nazwisk, grafika, rez., 
summ.
Typ pracy: monografia 
Waga: 750 g     SAP: 11863
Język: polski
Online: IBUK
Kup lub wypożycz na ibuk.pl
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historia literatur
słowiańskich

Spotkania międzykulturowe 
T. 1: Literaturoznawstwo. Kultura

Red. Krystyna Jarząbek, Anna Ruttar,  
Sylwia Sojda

Niniejszy zbiór artykułów, zgodnie z intencją jego twór-
ców, ma przysłużyć się spotkaniom międzykulturowym 
Słowian. Oznacza to w praktyce, że jego adresatem są filo-
lodzy – slawiści, natomiast autorami ci pracownicy uczel-
ni wyższych z  krajów słowiańskich, którzy obok pracy 
naukowej, skoncentrowanej wokół zagadnień związanych 
ze słowiańszczyzną, zajmują się na co dzień edukowaniem 
przyszłych absolwentów slawistyki.

Publikacja składa się z dwóch tomów: I: Spotkania mię-
dzykulturowe. Literaturoznawstwo. Kultura i II: Spotkania 
międzykulturowe. Językoznawstwo. Glottodydaktyka. Tytuły 
te wskazują zatem na zakres, w którym mieści się tema-
tyka poszczególnych tekstów.

Tom pod tytułem Spotkania międzykulturowe. Literaturo-
znawstwo. Kultura poświęcony jest zagadnieniom literatu-
roznawczym i  kulturoznawczym ukazywanym przeważ-
nie w  kontekście południowosłowiańskich kultur (Bośni 
i Hercegowiny, Chorwacji, Serbii i Słowenii), a także kultur 
Czech i Słowacji oraz Polski i Rosji.

Cena: 27,30 zł 

ISBN: 978-83-226-2259-9 (wersja drukowana)
ISBN: 978-83-8012-129-4 (wer. elektroniczna)
Nr pracy: PN 3132  DWD: 620-74/2013
Oprawa: broszurowa, klejona, folia błyszcząca
Format: 145 x 205
Liczba stron: 197 + 1 nlb. s.
Inne: bibliogr., summ., streszcz., sažetak, 
anotácia, povzetek
Typ pracy: praca zbiorowa, wielotomowe 
Waga: 330 g     SAP: 12184
Język: chorwacki, czeski, polski, słoweński
Online: IBUK
Kup lub wypożycz na ibuk.pl
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historia literatur
słowiańskich

„Przekłady Literatur Słowiańskich” 
T. 1. Cz. 4: Bibliografia przekładów  
literatur słowiańskich (1990–2006)  
(+ płyta CD)

Red. Bożena Tokarz,  
zestawiły Marta Buczek, Monika Gawlak

Prezentowana publikacja stanowi ostatnią część tomu 
pierwszego pt. Wybory translatorskie 1990–2006. Jest to 
praca zbiorowa pod redakcją Bożeny Tokarz, podobnie 
jak seria Przekłady Literatur Słowiańskich. Tom opraco-
wały, tzn. ujednoliciły zapis bibliografii przygotowanych 
przez autorów tekstów pomieszczonych w  częściach 1–3, 
Marta Buczek i Monika Gawlak. 

Zestawienie to rejestruje tłumaczenia z  literatury cze-
skiej, słowackiej i macedońskiej w Polsce oraz odwrotnie, 
z literatury polskiej na języki czeski, słowacki i macedoń-
ski. Zamieszczono w nim również indeks autorów i indeks 
tłumaczy wszystkich części bibliograficznych tomu pierw-
szego po to, by ułatwić czytelnikowi korzystanie z biblio-
grafii oraz ułatwić wyciąganie wniosków na temat wybo-
rów translatorskich.

Tom pierwszy „Przekładów Literatury Słowiańskiej” 
stanowi teraz zamkniętą całość, przedstawiając wzajem-
ną recepcję literatur słowiańskich na poziomie udoku-
mentowanych faktów, jak również w kontekście artystycz-
nym, kulturowym, socjologicznym i psychologicznym oraz 
w perspektywie teoretyczno-krytycznej, stanowiącej przy-
czynek do teorii przekładu.

Wnioski, jakie płyną z  odnotowania aktywności trans-
latorskiej i wydawniczej w różnych krajach słowiańskich, 
dotyczą nie tylko obecności literatury polskiej w  innych 
kulturach słowiańskich, lecz także literatur obcych naro-
dów w kulturze i świadomości polskiej. Porównanie stop-
nia wzajemnego poznania się Słowian dostarcza materiału 
do badań nad komunikacją międzykulturową narodów 
i społeczności uznawanych stereotypowo za bardzo podob-
ne, znające się i rozumiejące nawzajem.

Cena: 42,00 zł 

ISSN: 1899-9417 (wersja drukowana)
ISSN: 2353-9763 (wersja elektroniczna)
Nr pracy: PN 3070  DWD: 620-163/2013
Oprawa: broszurowa, klejona, folia błyszcząca
Format: 168 x 240
Liczba stron: 384 + 4 nlb. s
Inne: indeks autorów, indeks tłumaczy
Typ pracy: wydawnictwo ciągłe
Waga: 790 g     SAP: 12048
Język: polski     Dodatek: płyta CD
Online: CEEOL, IBUK
Kup lub wypożycz na ibuk.pl

Czasopismo naukowe punktowane – 5 pkt
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historia literatur
słowiańskich

„Przekłady Literatur Słowiańskich” 
T. 4. Cz. 1: Stereotypy w przekładzie 
artystycznym

Red. Bożena Tokarz

Niniejszy tom poświęcony jest obecności stereotypów 
w  przekładzie artystycznym. Są to zarówno stereotypy 
powstałe w wyniku przekładu, jak i rekonstrukcja stereo-
typów kultury wyjściowej. 

Stereotypy świadczą o  tym, że różne kultury postrze-
gane są jako osobne monady w świecie wielokulturowym. 
Od ich rozpoznania przez tłumacza, a następnie czytelnika 
zależy w znacznej mierze interpretacja obrazu bohatera, 
zbiorowości i jej kultury, mentalności, preferencji świato-
poglądowych, estetycznych i emocjonalnych, czyli możli-
we staje się porozumienie międzykulturowe, sprzyjające 
odkryciu siebie w obcym i obcego w sobie. 

O  obecności lub krytyce stereotypu w  utworze literac-
kim oryginalnym i  przetłumaczonym orzeka czytelnik, 
umieszczając najczęściej jego interpretację w  kulturze 
przyjmującej, w wyniku czego powstają stereotypy odbio-
ru, których działanie społeczne wykracza poza literaturę, 
ponieważ służy poznaniu i perswazji.

Zamieszczone w  prezentowanym tomie artykuły doty-
czą różnych stereotypów i ich przekładów. Autorzy bada-
ją przekład tekstów literackich zawierających stereoty-
py lub/i ich destereotypizację w tłumaczeniach literatury 
polskiej na języki: czeski, macedoński, słowacki i słoweń-
ski oraz literatur bułgarskiej, chorwackiej, czeskiej, serb-
skiej i słowackiej na język polski. Zostały one uporządko-
wane ze względu na dominującą problematykę w trzech 
częściach zatytułowanych: 1. Rola stereotypów w  kulturze, 
w granicach których osobne zjawisko stanowią: Stereotyp 
płci i  Peryferie kultury; 2. Stereotypy narodowe i  3. typowe, 
w  odbiorze wygenerowane Stereotypy odbioru ze szcze-
gólnym uwzględnieniem wartościowania – W  kręgu war-
tościowania.

Publikacja adresowana jest do badaczy literatur i kultur 
słowiańskich (w tym polskiej), studentów oraz do wszyst-
kich zainteresowanych wiedzą o  innych kulturach sło-
wiańskich.

Cena: 35,70 zł 

ISSN: 1899-9417 (wersja drukowana)
ISSN: 2353-9763 (wersja elektroniczna)
Nr pracy: PN 3122  DWD: 620-21/2014
Oprawa: broszurowa, klejona, folia błyszcząca
Format: 168 x 240
Liczba stron: 283 + 1 nlb. s.
Inne: bibliogr., indeks autorów, indeks tłumaczy, 
noty o autorach, tab., summ., sažetak, povze-
tek, rez., obsah, rezumé
Typ pracy: wydawnictwo ciągłe
Waga: 580 g     SAP: 12033
Język: polski
Online: CEEOL, IBUK
Kup lub wypożycz na ibuk.pl

Czasopismo naukowe punktowane – 5 pkt
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słowiańskich

„Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze” 
T. 23: Pejzaż w kalejdoskopie 
Obrazy przestrzeni  
w literaturach wschodniosłowiańskich

Red. Jadwiga Gracla, Halina Mazurek

Kolejny tom „Rusycystycznych Studiów Literaturoznaw-
czych” został poświęcony tematowi często eksplorowane-
mu ale, mimo to, stanowiącemu niewyczerpane źródło 
inspiracji dla badaczy literatury. Przestrzeń, krajobraz, 
pejzaż to tematy budzące przecież ciągle zainteresowanie 
i niesłabnącą uwagę. W prezentowanej publikacji znalazły 
się teksty badaczy związanych z Uniwersytetem Śląskim, 
a także uznanych przedstawicieli środowiska naukowego 
z  innych ośrodków omawiające przestrzeń liryki (pejzaż 
duszy), prozy i dramaturgii (również przestrzeń teatralną). 
Autorzy kolejnych prezentacji poddali analizie przestrzeń 
literatury od Oświecenia do współczesności. Dodatkowym 
walorem zbioru jest obecność szkiców poświęconych lite-
raturze ukraińskiej i  białoruskiej. Tom jest więc adreso-
wany do szerokiego grona odbiorców: rusycystów, badaczy 
literatur wschodniosłowiańskich, teatrologów i  wszyst-
kich miłośników literatury.

Cena: 31,50 zł 

ISSN: 0208-5038 (wersja drukowana)
ISSN: 2353-9674 (wersja elektroniczna)
Nr pracy: PN 3105  DWD: 620-10/2014
Oprawa: broszurowa, klejona, folia błyszcząca
Format: 168 x 240
Liczba stron: 155 + 1 nlb. s.
Inne: noty o autorach, rez., summ., streszcz.
Typ pracy: wydawnictwo ciągłe
Waga: 350 g     SAP: 12127
Język: polski, rosyjski
Online: CEEOL, IBUK
Kup lub wypożycz na ibuk.pl

Czasopismo naukowe punktowane – 2 pkt
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filologia klasyczna 

Daktyloepitryty Bakchylidesa  
na tle wczesnej kolometrii greckiej

Anna Szczepaniak

Praca koncentruje się na jednej z głównych miar wier-
szowych, jakimi posługiwał się tworzący w V wieku p.n.e. 
grecki poeta liryczny Bakchylides. Autorka śledzi roz-
wój daktyloepitrytów oraz zbiera i przedstawia antyczny 
i współczesny stan badań nad nimi. Wszelkie analizy są 
próbą odpowiedzi na pytanie, jaka jest natura metrum, 
którego nie zaadaptowali do swej poezji Rzymianie i które 
określa się „wiecznym zmartwieniem wersologii greckiej”. 
Przedstawiona w prezentowanej publikacji szczegółowa 
analiza daktyloepitrytycznych pieśni Bakchylidesa poka-
zuje zmiany, jakim pod wpływem koncepcji metrycznych 
filologów klasycznych ulegają zachowane na papirusach 
teksty, zanim trafią do rąk czytelnika w nowym, współczes-
nym wydaniu.

Cena: 37,80 zł 

ISBN: 978-83-226-2136-3 (wersja drukowana)
ISBN: 978-83-8012-243-7 (wer. elektroniczna)
Nr pracy: PN 3096  DWD: 620-26/2013
Oprawa: broszurowa, szyta, folia matowa, 
lakier wybiórczy
Format: 168 x 240
Liczba stron: 253 + 3 nlb. s.
Inne: bibliogr., indeks autorów i tekstów 
antycznych, indeks autorów współczesnych, 
summ., somm.
Typ pracy: monografia 
Waga: 530 g     SAP: 12007
Język: polski
Online: IBUK
Kup lub wypożycz na ibuk.pl
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filologia klasyczna

„Scripta Classica”. Vol. 10

Ed. Anna Kucz

Prezentowana publikacja zawiera jedenaście artyku-
łów poświęconych literaturze oraz kulturze antycznej i jej 
recepcji, a także językowi greckiemu i łacińskiemu. W arty-
kule otwierającym wolumen dziesiąty Katarzyna Frąckie-
wicz bada formę d…dou, uznawaną przez współczesnych 
badaczy za poetycką formę imperatiwu praesentis medii-

-passivi. Katarzyna Lesiak omawia mało znane zjawisko 
z zakresu instrumentacji dźwiękowej obecnej w literatu-
rze łacińskiej. Aleksandra Musiał zajmuje się analogiami 
istniejącymi pomiędzy mezopotamskim eposem o Gilga-
meszu a poematami homeryckimi. Damian Pierzak inter-
pretuje mit o Apollo i Hiacyncie w kontekście literackich 
zabytków greckiej kultury, a  w  szczególności przypisy-
wanej Antyfontowi, tzw. drugiej Tetralogii. Jan Kucharski 
podejmuje studia nad wybranymi motywami narracyjnymi, 
szczególnie motywem wyzwolenia i ocalenia, kształtujący-
mi fabuły tragedii zemsty u ateńskich tragików. Grzegorz 
Bartusik w swym artykule, przedstawia zjawisko heroiza-
cji Marka Atyliusza Regulusa i kreowania go przez rzym-
skich literatów na bohatera. W kolejnym artykule Bogdan 
Burliga analizuje Żywot Marka Antoniusza i na podstawie 
dzieła ukazuje postawę Plutarcha względem bohatera jego 
studium. Artur Malina podkreśla uwydatniony w Ewangelii 
Marka kontrast pomiędzy władzą instytucjonalną przed-
stawicieli sanhedrynu a osobistą władzą Jezusa. Monika 
Czarnuch natomiast prezentuje, w jaki sposób Klemens 
Aleksandryjski, korzystając zarówno z Pisma Świętego, jak 
i z tekstów klasycznych, uznał walory filozofii klasycznej 
w drodze prowadzącej do Mądrości. Joanna Aleksandro-
wicz, chcąc nakreślić miejsce Saturna w hiszpańskiej kul-
turze i zarazem zadziwiającą uniwersalność Goyowskiego 
przekazu, odwołuje się do badań nad malarskim pierwo-
wzorem, a także poddaje analizie dwa przykłady filmowych 
inspiracji słynnym freskiem. Publikacja jest adresowana do 
filologów klasycznych, literaturoznawców, filozofów, histo-
ryków, teologów, mediewistów i religioznawców oraz do 
wszystkich zainteresowanych antykiem i jego tradycją.

Cena: 21,00 zł 

ISSN: 1732-3509 (wersja drukowana)
ISSN: 2353-9771 (wersja elektroniczna)
Nr pracy: PN 3124  DWD: 620-167/2013
Oprawa: broszurowa, klejona, folia błyszcząca
Format: 168 x 240
Liczba stron: 164 + 4 s.
Inne: abstracts, key words
Typ pracy: wydawnictwo ciągłe
Waga: 380 g     SAP: 12043
Język: angielski, hiszpański, niemiecki, włoski
Online: CEEOL, IBUK
Kup lub wypożycz na ibuk.pl

Czasopismo naukowe punktowane – 4 pkt
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Wiersze 
Wspomnienia z podróży

Antoni Stabik, 
wstęp i oprac. Jacek Lyszczyna 

Jest to pierwsza po ponad 150 latach edycja utworów jed-
nego z najwybitniejszych autorów z Górnego Śląska w XIX 
wieku – ks. Antoniego Stabika. W tomie znalazł się wybór 
jego wierszy, głównie okolicznościowych, ze zbioru wyda-
nego w roku 1848, a także fragmenty opublikowanych kil-
kanaście lat później relacji z podróży do Włoch oraz do nie-
mieckiej miejscowości Oberammergau, gdzie odbywały się 
wielogodzinne inscenizacje Męki Pańskiej. Książka prze-
znaczona jest dla wszystkich miłośników literatury śląskiej.

Cena: 21,00 zł 

ISSN: 978-83-226-2207-0 (wersja drukowana)
ISSN: 978-83-8012-291-8 (wer. elektroniczna)
Nr pracy: PN 3079   DWD: 620-11/2014
Oprawa: broszurowa, klejona, folia błyszcząca
Format: 168 x 200
Liczba stron: 89 + 3 nlb. s.
Inne: bibliogr., nota bibliogr., ilustr., summ., 
Zsfg.
Typ pracy: monografia, poezja 
Waga: 210 g    SAP: 11977
Język: polski
Online: IBUK
Kup lub wypożycz na ibuk.pl
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dydaktyka języka  
i literatury polskiej

Stereotyp czarownicy i jego modyfikowanie 
Na przykładzie tekstów dla dzieci 
i wypowiedzi dziecięcych 

Bernadeta Niesporek-Szamburska

Monografia powstała jako rezultat badań nad dziecię-
cą konceptualizacją wiedzy, której dzieci nie poznają bez-
pośrednio, doświadczając rzeczywistości, ale za pomocą 
przekazu stereotypów lingwomentalnych w językowych 
interakcjach z dorosłymi. Praca wpisuje się w nurt badań 
etnokognitywistycznych, rozważania dotyczące języka 
dziecka umieszczono w szerokiej perspektywie, wiążąc je 
z metodologią językowego obrazu świata.

Na przykładzie wyobrażenia mitologicznego czarownicy, 
czerpiącego z kilku prototypowych wzorców (czarownicy, 
wiedźmy, baby-jagi), ukazano, z jaką zawartością stereotypu 
stykają się dzieci rozpoczynające swą edukację kulturową 
i społeczną. W tym celu odwołano się do kontekstu kulturo-
wego stereotypu (także językowego), a następnie wyodręb-
niono jego zróżnicowane profile z tekstów dla dzieci – te tra-
dycyjne z baśni ludowej i literackiej, oraz te zmodyfikowane 

– z baśni nowoczesnej i z utworów fantasy. Takie typowe 
obrazy – kulturowy i literacki, zostały zestawione z wyob-
rażeniem czarownicy z wypowiedzi dzieci szkolnych, ufor-
mowanym w definicji kognitywnej o układzie fasetowym. 

W opracowaniu przedstawiono także wyniki badań prze-
prowadzonych wśród dzieci (za pomocą kwestionariusza 
ankiety, wywiadu, również eksperymentu z komponen-
tem modyfikującym stereotyp). Pozwalają one wysnuć inte-
resujące spostrzeżenia związane z krystalizowaniem się 
wyobrażeń mitologicznych u dzieci, z ich z jednej strony 
typową, z drugiej zaś – ze specyficzną, „dziecięcą” zawar-
tością, a także z możliwością jej modyfikowania pod wpły-
wem czynników zewnętrznych (literackich, kulturowych). 

Monografia ma szeroki adres odbiorczy. Może zaintere-
sować zarówno badaczy zajmujących się językiem dziecka, 
badaczy literatury dziecięcej, także – językowego obrazu 
świata, jak i nauczycieli, pedagogów oraz studentów kie-
runków humanistycznych. 

Cena: 39,90 zł 

ISBN: 978-83-226-2231-5 (wersja drukowana)
ISBN: 978-83-8012-063-1 (wer. elektroniczna)
Nr pracy: PN 3083  DWD: 620-127/2014
Oprawa: broszurowa, skrzydełka, klejona, folia 
matowa, lakier wybiórczy
Format: 180 x 220
Liczba stron: 222 s.
Inne: bibliogr., indeks osobowy, tab., kolorowe 
wykr., rys., summ., rez.
Typ pracy: monografia 
Waga: 430 g     SAP: 11949
Język: polski
Online: IBUK
Kup lub wypożycz na ibuk.pl

Recenzje książki ukazały się w czasopismach: 
– „Nowe Książki” 3/2014, s. 96 (Grzegorz 
Leszczyński: Pośmiertny tryumf czarownicy);
– „Śląsk” 8 (225)/2014, s. 63 (Danuta Krzyżyk: 
Zaczytani – zaczarowani).
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Nowe odsłony klasyki w szkole 
Literatura XIX wieku

Red. Ewa Jaskółowa, Karolina Jędrych

Autorzy artykułów zebranych w  niniejszym tomie 
refleksję akademicką wokół szczegółowych zagadnień lite-
ratury XIX wieku i późniejszej starali się połączyć z prakty-
ką szkolną. Poruszono zagadnienia edukacyjne z poziomu 
szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum. Wspólny mia-
nownik tekstów stanowi próba udzielenia odpowiedzi na 
pytanie: w jaki sposób reaktywować (reanimować) odbiór 
klasyki w szkole?

Tom został podzielony na części. Po wstępie redaktorów 
naukowych znalazły się dwa artykuły traktujące o odbiorze 
literatury XIX wieku i późniejszej w szkole z perspektywy 
ogólnej. Kolejne dysertacje zostały uporządkowane w częś-
ciach: Interpretacja i dydaktyka, „Nowe czytanie” XIX wieku 
(Dziedzictwo romantyzmu i Dziedzictwo pozytywizmu) oraz 
Inspiracje metodyczne. 

Książka jest skierowana do metodyków, dydaktyków, ale 
też historyków literatury, wszystkich tych, którzy są zain-
teresowani aplikacją do praktyki szkolnej nowych rozwią-
zań mających na celu przywrócenie literatury XIX wieku 
młodemu odbiorcy.

Cena: 27,30 zł 

ISBN: 978-83-226-2163-9 (wersja drukowana)
ISBN: 978-83-8012-069-3 (wer. elektroniczna)
Nr pracy: PN 3030  DWD: 620-91/2013
Oprawa: broszurowa, skrzydełka, klejona, folia 
matowa, lakier wybiórczy
Format: 168 x 240
Liczba stron: 241 + 3 nlb. s.
Inne: wykr., schem., summ., rés. 
Typ pracy: praca zbiorowa
Waga: 520 g     SAP: 11871
Język: polski
Online: IBUK
Kup lub wypożycz na ibuk.pl
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Nowe opisanie świata 
Literatura i sztuka dla dzieci i młodzieży 
w kręgach oddziaływań

Red. Bernadeta Niesporek-Szamburska, 
Małgorzata Wójcik-Dudek

Tom Nowe opisanie świata. Literatura i  sztuka dla dzieci 
i  młodzieży w  kręgach oddziaływań powstał w  rezultacie 
przemyśleń i refleksji grupy badaczy nad kierunkami roz-
woju literatury osobnej rozumianej jako obszar influencji 
współczesnych nurtów literackich, lingwistycznych, este-
tycznych, psychologicznych i filozoficznych. 

W  tomie znalazły się nie tylko teksty teoretycznoli-
terackie, wyznaczające kierunki rozwoju współczesnej 
literatury osobnej, lecz także interpretacje najnowszych 
utworów literackich, nie wyłączając jednak tych tekstów, 
które są obarczone już niemal kanonicznymi odczytania-
mi. Nowe opisanie kultury prezentuje szeroki zakres pro-
b lemów związanych ze zmianami kulturowymi „pokoju 
dziecinnego”, począwszy od propozycji adaptowania meto-
dologii specyficznej dla literatury bezprzymiotnikowej do 
literatury dla dzieci i młodzieży, przez kulturę masową, aż 
po zagadnienia dydaktyczno-pedagogiczne. Ostatni z dzia-
łów: Nowe opisanie sztuki, prezentuje bogactwo form i este-
tyk proponowanych małemu odbiorcy przez twórców lite-
ratury, malarstwa czy muzyki, a także przez pedagogów. 

Nowe opisanie… stanowi próbę scharakteryzowania 
w literackiej i pozaliterackiej materii, przeznaczonej dla 
dzieci i  młodzieży, nie tylko technologicznych efektów 
przemian kulturowych, lecz także tych znacznie głębszych, 
związanych z  uniwersalnymi prawami, jak choćby rozu-
mienie prawa do wolności i  szacunku, czy też z  dziecię-
cymi i  młodzieńczymi fascynacjami światem. Taki opis 
wzbogaca wiedzę o młodym odbiorcy i specyfice jego per-
cepcji, a dzięki temu wspomaga pole wzajemnych oddzia-
ływań między nadawcą tekstu i  jego adresatem. Z  tego 
też względu zawartość tomu zainteresuje szerokie grono 
odbiorców: badaczy literatury i sztuki dziecięcej, pedago-
gów, nauczycieli polonistów oraz bibliotekarzy.

Cena: 56,70 zł 

ISBN: 978-83-226-2121-9 (wersja drukowana)
ISBN: 978-83-8012-064-8 (wer. elektroniczna)
Nr pracy: PN 3004  DWD: 620-28/2013
Oprawa: broszurowa, skrzydełka, szyta, folia 
matowa, lakier wybiórczy
Format: 168 x 240
Liczba stron: 560 s.
Inne: noty o autorach, kolorowe ilustr., fot., 
zapisy nutowe, summ., rez.
Typ pracy: praca zbiorowa 
Waga: 1100 g     SAP: 11789
Język: polski
Online: IBUK
Kup lub wypożycz na ibuk.pl

Recenzja książki ukazała się w czasopiśmie 
„Nowe Książki” 11/2013, s. 57–58 (Danuta 
Świerczyńska-Jelonek: Nowe opisanie świata).
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Odmiany polszczyzny w szkole 
Teoria i praktyka

Red. Helena Synowiec,  
współudz. Marta Kubarek

W  monograficznym tomie zbiorowym zamieszczono 
kilkanaście artykułów, w  których autorzy językoznawcy 
i  dydaktycy języka podejmują problemy zróżnicowania 
odmian współczesnej polszczyzny w kontekście edukacji 
polonistycznej. Uwzględniają odmiany językowe, który-
mi uczniowie posługują się w szkolnych i pozaszkolnych 
sytuacjach komunikacyjnych, analizują umiejętności dzie-
ci i młodzieży w zakresie używania polszczyzny ogólnej 
(standardowej). W  kręgu zainteresowań autorów znala-
zły się odmiany: środowiskowa (socjolekt młodzieżowy), 
dialektalna i  medialna oraz ich wpływ na język wypo-
wiedzi uczniowskich. Większość artykułów ma charakter 
badawczy – autorzy odwołują się do wyników swoich ana-
liz, dzielą się refleksją teoretyczną i formułują konkluzje 
ważne dla praktyki dydaktycznej, dotyczące doceniania 
w szkole wiedzy o odmianach współczesnego języka pol-
skiego oraz kształcenia umiejętności komunikacyjnojęzy-
kowych uczniów.

Publikacja jest adresowana do dialektologów, dydakty-
ków języka, pedagogów i nauczycieli polonistów.

Cena: 25,20 zł 

ISBN: 978-83-226-2236-0 (wersja drukowana)
ISBN: 978-83-8012-237-6 (wer. elektroniczna)
Nr pracy: PN 3116  DWD: 620-118/2014
Oprawa: broszurowa, skrzydełka, klejona, folia 
matowa, lakier wybiórczy
Format: 147 x 205
Liczba stron: 237 + 3 nlb. s.
Inne: bibliogr., tab., ilustr., schem., wykr., 
summ., rez.
Typ pracy: praca zbiorowa 
Waga: 440 g     SAP: 12042
Język: polski
Online: IBUK
Kup lub wypożycz na ibuk.pl
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„Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej  
Języka Polskiego”. T. 22

Red. Helena Synowiec

W tomie zamieszczono kilkanaście artykułów z zakresu 
edukacji literackiej i kulturowej oraz językowej, a ponad-
to – 7 recenzji najnowszych prac o profilu dydaktycznym. 
Autorzy podejmują istotne kwestie dydaktyczne, przedsta-
wiają wzorcowe analizy tekstów literackich (w  tym naj-
nowszych tomików poetyckich mniej znanych, a godnych 
uwagi twórców); proponują nowe sposoby interpretowania 
postaw bohaterów literatury dziecięcej. Dydaktycy języka 
dzielą się wynikami badań empirycznych (m.in. nad świa-
tem wartości młodzieży, komunikatywnością podręczni-
ków szkolnych); przedstawiają pożyteczne w praktyce ćwi-
czenia artykulacyjne, omawiają polonistyczne trudności 
uczniów z zespołem Aspergera i sygnalizują sposób pracy 
polonisty z takimi uczniami. Tom będzie przydatny zarów-
no dydaktykom, jak i nauczycielom oraz studentom przy-
gotowującym się do zawodu nauczycielskiego.

Cena: 27,30 zł 

ISSN: 0208-5011 (wersja drukowana)
ISSN: 2353-9577 (wersja elektroniczna)
Nr pracy: PN 3107  DWD: 620-76/2014
Oprawa: broszurowa, klejona, folia błyszcząca
Format: 168 x 240
Liczba stron: 221 + 3 nlb. s.
Inne: indeks osobowy, tab., summ., rez.
Typ pracy: wydawnictwo ciągłe
Waga: 470 g     SAP: 12020
Język: polski
Online: CEEOL, IBUK
Kup lub wypożycz na ibuk.pl
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Cena: 23,10 zł 

ISBN: 978-83-226-2175-2 (wersja drukowana)
ISBN: 978-83-8012-021-1 (wer. elektroniczna)
Nr pracy: PN 3038   DWD: 620-66/2013
Oprawa: broszurowa, skrzydełka, klejona, folia 
matowa, lakier wybiórczy
Format: 168 x 240
Liczba stron: 196 + 4 nlb. s.
Inne: bibliogr., schem., ilustr., summ., rez.
Typ pracy: monografia 
Waga: 450 g    SAP: 11990
Język: polski
Online: IBUK
Kup lub wypożycz na ibuk.pl

Poradnik 
Model gatunkowy  
i jego tekstowe aktualizacje

Ewa Ficek

Autorka książki przedmiotem swych dociekań uczyniła 
problem gatunkowości poradnika. Wykorzystując ustalenia 
genologii lingwistycznej, oglądowi poddała przede wszyst-
kim współczesne poradniki książkowe (rodzime i tłuma-
czone), a także – pośrednio – rady związane z codzienną 
praktyką językową, (po)rady prasowe, kalendarzowe itp. 
Podstawowa metoda badań polegała na zbudowaniu mode-
lu gatunku oraz porównywaniu go z konkretnymi tekstami. 
W rezultacie udało się oddzielić elementy (proto)typowe, 
decydujące o identyfikacji gatunkowej danej aktualizacji, 
od elementów zmiennych, warunkowanych kontekstowo. 

Na wybór tak atrakcyjnego poznawczo tematu rozpra-
wy wpłynęły: po pierwsze, przeświadczenie o niebagatel-
nym znaczeniu poradnictwa; po drugie, niepewny status 
dyskursywny poradnika – niezwykle ekspansywnej, poli-
morficznej i transgresyjnej formy wypowiedzi, która nie 
doczekała się dotąd monograficznego opracowania języ-
koznawczego. Wyniki pomieszczonych w  pracy analiz 
mogą zatem zainteresować tych wszystkich, których zaj-
muje gatunkowa interpretacja tekstów użytkowych, jak 
również zagadnienia związane z czynnościami radzenia 
i doradzania.
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Od przesłanki do konkluzji 
Polskie czasowniki wnioskowania

Tomasz Nowak

Książka pt. Od przesłanki do konkluzji. Polskie czasowniki 
wnioskowania jest rozprawą naukową z dziedziny seman-
tyki języka naturalnego, osadzoną w tradycji językoznaw-
stwa polonistycznego. Przedmiot rozważań w tej pracy sta-
nowi zjawisko inferencji, oglądane przez pryzmat swoich 
podstawowych leksykalnych wykładników – czasowników 
wnioskowania.

Czasowniki wnioskowania są jednymi z najbardziej zło-
żonych i jednocześnie najmniej opisanych wyrażeń języka 
naturalnego. W tej rozprawie, na przykładzie wnioskowań, 
podejmuje się m.in. zagadnienie naiwnej i potocznej logi-
ki, jaką skrywa w swoim wnętrzu język, którym w mno-
gości jego zwykłych użyć posługujemy się wszyscy na co 
dzień. W książce dyskutuje się m.in. problem dotyczący 
tego, w jaki sposób operacje wnioskowania, przebiegając od 
przesłanek do konkluzji, zasadzają się, kolejno, na wiedzy, 
myśli i mowie (na marginesie głównego wątku dociekań 
rozważa się także problem aktywności mentalnej zwie-
rząt i maszyn, jak również kwestię tego, czym w ogóle jest 
myślenie). Czasowniki wnioskowania charakteryzuje się 
w tej pracy w relacji do innych wyrażeń, ale też ze wzglę-
du na to, jakie role odgrywają w abstrakcyjnych zdaniach 
i jakie pozycje zajmują w konkretnych wypowiedzeniach. 

Niniejsza rozprawa obejmuje, wyłączając wstęp oraz 
zakończenie, dwie dość obszerne, a w każdym razie silnie 
rozczłonkowane, części: teoretyczną i materiałową, które 
niejako zapowiada (pilotuje) część historyczna – poświęco-
na dziejom problemu i stanowi obraz badań nad fenome-
nem wnioskowania. 

Cena: 33,60 zł 

ISBN: 978-83-226-2158-5 (wersja drukowana)
ISBN: 978-83-8012-186-7 (wer. elektroniczna)
Nr pracy: PN 3007   DWD: 620-153/2013
Oprawa: broszurowa, szyta, folia błyszcząca
Format: 168 x 240
Liczba stron: 346 + 6 nlb. s.
Inne: bibliogr., summ., Zsfg.
Typ pracy: monografia 
Waga: 700 g    SAP: 11790
Język: polski
Online: IBUK
Kup lub wypożycz na ibuk.pl
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Płeć – język – kultura

Artur Rejter

Książka jest propozycją wskazania związków między 
płcią, językiem i kulturą. Płeć pojmowana jest tutaj jako 
fenomen przede wszystkim uwikłany kulturowo, szcze-
gólną uwagę zwrócono na jego różnorodność, nieoczywi-
stość, dostrzeżono różne odmianki płci, których – jak wia-
domo z ustaleń gender studies – jest zdecydowanie więcej niż 
dwie. W prezentowanej pracy płeć jest zatem konstruktem 
kulturowym, niezwykle złożonym, motywowanym wielo-
ma czynnikami. Poszczególne części opracowania dotyczą 
teoretycznych aspektów lingwistyki płci, analiz płci w języ-
ku i tekście (głównie w literaturze popularnej i użytkowej) 
oraz kontekstów praktycznych, ściślej: problematyki płci 
w dydaktyce. Głównym celem było przedstawienie, co języ-
koznawstwo wniosło, a przede wszystkim, co może jeszcze 
wnieść, poprzez refleksję nad płcią, do naszego obrazu kul-
tury i szerzej – świata, w którym żyjemy. Książka z pew-
nością zainteresuje szerokie grono odbiorców: przedstawi-
cielki i przedstawicieli wielu gałęzi nauk humanistycznych 
i społecznych oraz wszystkich, którzy interesują się rozma-
itymi aspektami współczesnej kultury.

Cena: 16,80 zł 

ISBN: 978-83-226-2159-2 (wersja drukowana)
ISBN: 978-83-226-2305-3 (wer. elektroniczna)
Nr pracy: PN 3008   DWD: 620-149/2013
Oprawa: broszurowa, skrzydełka, klejona, folia 
matowa, lakier wybiórczy
Format: 168 x 240
Liczba stron: 181 + 7 nlb. s.
Inne: bibliogr., nota bibliogr., indeks osobowy, 
tab., summ., rés.
Typ pracy: monografia 
Waga: 420 g    SAP: 11797
Język: polski
Online: IBUK
Kup lub wypożycz na ibuk.pl
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Dialogiczny wymiar bezpieczeństwa 
Rzecz o polskiej Policji

Jadwiga Stawnicka

Książka wpisuje się w pejzaż współczesnych badań nad 
rolą Policji w społeczeństwie polskim i europejskim. Składa 
się z dziesięciu rozdziałów i stanowi swego rodzaju dekalog 
poświęcony polskiej Policji. Każdy z dziesięciu rozdziałów 
stanowi odrębną całość i kolejność zapoznawania się z ich 
treścią jest dowolna. W książce poruszono między innymi 
zagadnienia: opis projektu badawczego Komunikacja spo-
łeczna Policji. Historia, stan obecny i perspektywy, problem 
budowania tożsamości organizacji poprzez autorytet, rola 
debat społecznych w kształtowaniu świadomości obywa-
telskiej w zakresie bezpieczeństwa publicznego, dobór do 
Policji, budowanie wizerunku Policji poprzez marketing 
narracyjny. Publikacja jest adresowana do wszystkich poli-
cjantów, przedstawicieli służb mundurowych, dla wszyst-
kich interesujących się problematyką służb mundurowych, 
a w szczególności polskiej Policji.

Jak twierdzi recenzent pracy profesor Julian Maliszew-
ski, prezentowana książka, mimo że jest „typowo naukowa, 
napisano ją zrozumiale i komunikatywnie. Monografia jest 
przykładem przepięknej polszczyzny, gdzie o sprawach 
naukowych i złożonych mówi się językiem przystępnym 
(zgodnie z maksymą, że profesor zwyczajny o rzeczach 
nadzwyczajnych potrafi mówić zwyczajnie). Uwaga ta jest 
niezwykle istotna w obliczu rosnącej liczby prac nauko-
wych napisanych »naukową nowomową«, gdzie autorzy 
usilnie doprowadzają do »przeintelektualizowania« dys-
kursu”. Dodaje również, że zastosowano w niej „najnowsze 
metodologie naukowe, polegające na analizie neostruktu-
ralnej i aplikatywnej. Wszystkie tezy zawarte w monografii 
mają wymiar nie tylko analityczny, wartościujący, ale także 

– co niezwykle cenne – aplikatywny. Zastosowania »Tez 
Stawnickiej« należałoby oczekiwać nie tylko w pracach 
Policji, ale także i organów rządowych i partii politycznych”.

Cena: 37,80 zł 

ISBN: 978-83-226-2262-9 (wersja drukowana)
ISBN: 978-83-226-2371-8 (wer. elektroniczna)
Nr pracy: PN 3133   DWD: 620-185/2014
Oprawa: twarda, tasiemka, szyta, folia matowa, 
lakier wybiórczy
Format: 171 x 246
Liczba stron: 260 + 4 nlb. s.
Inne: bibliogr., tab., kolorowe fot.
Typ pracy: monografia 
Waga: 630 g    SAP: 12138
Język: polski
Online: IBUK
Kup lub wypożycz na ibuk.pl
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Profilaktyka logopedyczna  
w praktyce edukacyjnej. T. 2

Red. Katarzyna Węsierska, Natalia Moćko

Publikacja stanowi kontynuację rozważań teoretyków 
i praktyków na temat wdrażania profilaktyki logopedycz-
nej w środowisku edukacyjnym. Pozycja jest adresowana 
do szerokiego grona odbiorców związanych z edukacją na 
wszystkich jej szczeblach. Jest zatem odpowiednia dla spe-
cjalistów różnych dziedzin nauki: logopedów, psychologów, 
pedagogów, językoznawców, a nawet przedstawicieli nauk 
medycznych. Ta jakże bogata monografia wieloautorska 
zawiera teksty interesujące z punktu widzenia nowoczes-
nej profilaktyki i wczesnej interwencji, rozumianej jako 
szereg kompleksowych i interdyscyplinarnych działań na 
rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych.

Z uwagi na obszerność zebranego w publikacji mate-
riału przyjęto dwuczęściowy jej podział. Część pierwsza, 
teoretyczna, opisuje zadania profilaktyki logopedycznej 
w oparciu o różne dziedziny wiedzy – od spostrzeżeń języ-
koznawców i logopedów, po cenną refleksję przedstawicie-
li środowiska teologicznego. W części drugiej zaprezento-
wano praktyczne strategie postępowania logopedycznego. 
Wśród opisów strategii profilaktycznych znalazły się także 
propozycje narzędzi wczesnej diagnozy oraz programów 
i planów działań wspierających prawidłowy rozwój oraz 
promujących optymalną komunikację międzyludzką.

Cena: 29,40 zł 

ISBN: 978-83-226-2212-4 (wersja drukowana)
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Transdyscyplinarność badań  
nad komunikacją medialną 
T. 2: Osobiste – prywatne – intymne  
w przestrzeni publicznej

Red. Małgorzata Kita, Magdalena Ślawska

Prywatność jest traktowana w monografii jako wielki 
i ważny temat współczesności, ludzka potrzeba jej chronie-
nia i ujawniania, a jednocześnie – jej poznawania.

W tym tomie spotykają się badacze z Uniwersytetu Ślą-
skiego, których połączyła refleksja nad istotą i przejawami 
prywatności oraz właściwości jej bliskich: tego, co osobiste 
i intymne. Zaprezentowano tu perspektywy oglądu prob-
lemu i zjawisk mu towarzyszących: językoznawczą, litera-
turoznawczą, kulturoznawczą i medioznawczą.

W tomie autorzy przyglądają się mediom jako zasadni-
czej przestrzeni dyskursu publicznego, ale też umieszczają 
media w kontekście jego kilku innych sfer. Ukazują wkro-
czenie problematyki prywatnej i językowych manifesta-
cji prywatności w różnych sferach dyskursu publicznego, 
koncentrując się szczególnie na polu medialnym jako tej 
przestrzeni społecznej, która organizuje życie jednostki. 
Uwagę skupiają na literaturze pięknej, która doświadcze-
nie intymności ceni szczególnie. Dostrzegają też wkracza-
nie pewnych aspektów prywatnych w sfery dotychczas ją 
wykluczających – w piśmiennictwo naukowe.

Autorzy zastanawiają się nad jej potencjałem retorycz-
nym. Podejmują refleksję nad mechanizmami selekcji doko-
nywanymi przez upubliczniającymi prywatność: swoją lub 
cudzą. Opisują wartość estetyczną dyskursu prywatności.

Książka może zainteresować badaczy prywatności z róż-
nych dziedzin i dyscyplin naukowych, studentów kierun-
ków humanistycznych, w tym dziennikarskich.
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Transdyscyplinarność badań  
nad komunikacją medialną 
T. 3: Tożsamość dziennikarza

Red. Małgorzata Kita, Magdalena Ślawska

Zasadniczą treścią tekstów pomieszczonych w tomie jest 
wieloaspektowe ujęcie współczesnej postaci dziennikarza 
poruszającego się w społeczeństwie medialnym, w rzeczy-
wistości „płynnej”, w kulturze konwergencji. 

Obserwujemy też konstruowanie się dziennikarskiej toż-
samości zawodowej i jej współczesne transformacje. Zgod-
nie ze słowami: „Ja, które się ciągle zmienia, to ja, które 
żyje” (Virginia Voolf, Fale), można uznać, że dziennikarstwo 
w sensie nowoczesnym, które rodziło się – bynajmniej nie 
bezkonfliktowo – w XIX wieku, w XXI wieku dostosowuje 
się do swoich czasów, z uwzględnieniem zmian społecz-
nych, kulturowych, politycznych, technologicznych. Zmia-
ny w dziennikarstwie prowokują dyskusje o jego „śmier-
ci”. Te są jednak chyba „przedwczesne”, choć pobudzające 
poznawczo i nośne społecznie. 

W tomie znajdujemy artykuły kładące akcent na opis toż-
samości zbiorowej, profesjonalnej, a obok nich artykuły 
o charakterze case study, w których pokazano przenikanie 
się tego, co zbiorowe, z tym, co indywidualne, jednostkowe.

Podobnie jak w dwóch wcześniejszych tomach z cyklu 
Transdyscyplinarność badań nad komunikacją medialną, tak 
i w tym poświęconym tożsamości dziennikarza głos zabie-
rają naukowcy reprezentujący różne dziedziny wiedzy, któ-
rzy zajmują się mediami i komunikacją zapośredniczoną 
medialnie; są to kulturoznawcy, medioznawcy, lingwiści, 
historycy i teoretycy literatury. Wszyscy autorzy są pra-
cownikami Uniwersytetu Śląskiego lub są z nim związani.
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W świecie logopedii 
T. 2: Studia przypadków

Red. Alicja Podstolec, Katarzyna Węsierska

Drugi tom publikacji W świecie logopedii to zbiór tekstów 
opisujących terapię osób borykających się z różnorakimi 
zaburzeniami mowy. Podzielono go na dwie części: Czy 
musimy iść do logopedy? Specjalista może pomóc…, w której 
znalazły się artykuły opisujące terapie prowadzone przez 
logopedów, oraz Czy jest z nami logopeda? Terapia w zespole, 
prezentującą przypadki wymagające często bardziej kom-
pleksowej terapii, w których logopeda jest jednym z wielu 
specjalistów zaangażowanych w ten proces. Autorzy zaj-
mują się m.in. rotacyzmem, opóźnionym rozwojem mowy, 
jąkaniem się, terapią dzieci z autyzmem, zespołem Asper-
gera czy z zespołem Pallistera-Killiana. W każdym artykule 
przedstawiono z jednej strony informacje teoretyczne (pre-
zentujące poszczególne zaburzenia), z drugiej zaś – prag-
matyczne (przebieg terapii oraz rokowania).

Książka skierowana jest przede wszystkim do studen-
tów fakultetów logopedycznych oraz pedagogicznych, dla 
których może stanowić cenny materiał dydaktyczny, logo-
pedów, którzy mogą odnaleźć w niej inspirację do pracy, 
nauczycieli, chcących włączyć się we wczesną profilaktykę 
logopedyczną, oraz do rodziców dzieci dotkniętych prob-
lemami logopedycznymi, którzy znajdą w niej wskazów-
ki do pracy z dziećmi oraz nadzieję, że terapia może być 
skuteczna.
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„Linguarum Silva” 
T. 2: Słowo – znaczenie – relacja  
w języku i w tekście

Red. Barbara Mitrenga

Oddany do rąk Czytelnika drugi tom „Linguarum Silva” 
zatytułowany Słowo – znaczenie – relacja w języku i w tekście 
zawiera jedenaście artykułów zgrupowanych w dwóch 
częściach, całość dopełniają Varia. W  części pierwszej 
(Słowo – znaczenie – relacja w języku) znalazły się artykuły 
poświęcone rozważaniom z zakresu semantyki i leksyki 
współczesnej oraz historycznej, natomiast w części drugiej 
(Słowo – znaczenie – relacja w tekście) – artykuły oparte na 
analizie tekstów i wypowiedzi charakteryzujących dyskurs 
prawicowy, prasowy i społeczny w Polsce oraz podejmujące 
szeroko rozumianą tematykę gatunków. Część Varia zawie-
ra m.in. omówienia książek: A Study in the Linguistics-Philo-
sophy Interface A. Bogusławskiego oraz Humanizm w języku 
polskim. Wartości humanistyczne w polskiej leksyce i refleksji 
o języku pod red. A. Janowskiej, M. Pastuchowej i R. Pawelca.

Opublikowane w „Linguarum Silva” teksty są świade-
ctwem wielorakich zainteresowań naukowych młodego 
pokolenia badaczy w zakresie języka i tekstu. Artykuły, 
mimo że opierają się na różnorodnym materiale badaw-
czym, dotyczą synchronii i diachronii w języku, odwołują 
się do różnych metodologii, metod i teorii językoznawczych 
oraz genologicznych, w sposób jednoznaczny odnoszą się 
do zaproponowanych w podtytule tomu pojęć. Mowa w nich 
m.in. o słowie dziś i w przeszłości; słowie i jego znacze-
niu podstawowym i wtórnym (przenośnym, potocznym); 
o nacechowaniu aksjologicznym słowa; słowie jako składni-
ku konstrukcji, zdania, wypowiedzi, dyskursu; znaczeniu 
wybranych gatunków w przestrzeni komunikacyjnej, rela-
cjach międzygatunkowych, relacjach między kanoniczny-
mi i niekanonicznymi aktualizacjami gatunków, relacjach 
między terminami temat, motyw, topos.

„Linguarum Silva” adresowane jest do Czytelników 
z kręgu szeroko rozumianej humanistyki oraz wszystkich 
osób zainteresowanych zaproponowaną tematyką tomu 
i poszczególnych artykułów.
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„Logopedia Silesiana”. T. 2

Red. Olga Przybyla

Od początku istnienia logopedii jako dyscypliny nauko-
wej badacze wytrwale poszukują metodologicznych uza-
sadnień dla zaburzeń komunikacji językowej i  dążą do 
opisu jej złożonego charakteru. 

Drugi tom „Logopedii Silesiany” gromadzi prace nauko-
we oraz studia, których autorzy na wiele sposobów oma-
wiają podejście do diagnozy i terapii logopedycznej. Niektó-
re z prezentowanych artykułów wpisują się w podstawowy 
zakres naukowych dociekań dyscypliny, inne tworzą pod-
stawy nowych formuł postępowania logopedycznego. 

W  logopedii bezustannie poszukuje się odpowiedzi 
na pytania, przed jakimi stawia nas życie. Rozwiązywa-
nie kwestii poznawczych, podejmowanie bardziej szcze-
gółowych prób opisu konkretnych przypadków, dążenie 
do uchwycenia w kontekście aktualnej i zmieniającej się 
refleksji naukowej tego, co jest istotą porozumienia między 
pacjentem i jego językowym terapeutą – nad tym w niniej-
szej publikacji pochylają się teoretycy i praktycy komuni-
kacji językowej. 

Nowy tom „Logopedii Silesiany” zainteresuje nie tylko 
logopedów, lekarzy, pedagogów i rodziców, lecz także tych, 
którym bliskie są językowe i komunikacyjne zagadnienia 
terapeutyczne i służące terapii mowy. 
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The Language-Cognition Interface  
in Bilinguals:  
An evaluation of the Conceptual Transfer 
Hypothesis

Jolanta Latkowska

Książka skierowana jest do studentów i pracowników 
naukowych filologii obcych, których zainteresowania 
obejmują psycholingwistyczne zależności pomiędzy umy-
słowością a językiem w kontekście szeroko pojmowanej 
dwujęzyczności. Zawiera przegląd współczesnych teorii 
dotyczących budowy słownika umysłowego osób dwuję-
zycznych, relacji pomiędzy myślą a językiem oraz dyskusję 
najnowszych badań przeprowadzonych w ośrodkach kra-
jowych i zagranicznych. Punktem odniesienia w analizie 
wskazanych zagadnień jest hipoteza transferu konceptual-
nego autorstwa znanych amerykańskich psycholingwistów 
Anety Pavlenko i Scotta Jarvisa.

Niewątpliwym atutem książki jest jej część badawcza 
przedstawiająca wyniki badań nad dwujęzycznością stu-
dentów filologii angielskiej w Polsce oraz polskich emi-
grantów w Wielkiej Brytanii i Irlandii, które przeprowa-
dzono w latach 2008–2010. Zebrane dane są podstawą oceny 
zasadności założeń omawianej w pracy hipotezy. Ponadto, 
pozwalają na porównanie efektywności uczenia się języka 
drugiego (obcego) w warunkach szkolnych i naturalnych 
oraz obrazują, jak intensywny kontakt z dwoma języka-
mi kształtuje rozumienie i użycie znaczeń semantycznych 
i konstrukcję narracji w obu językach.
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Les structures informationnelles globales 
du discours

Ewa Miczka

Tematem monografii jest badanie i opis sposobu orga-
nizacji informacji na poziomie ponadzdaniowym w dys-
kursie. Analizie poddano obie części dyskursu: tematyczną 
i rematyczną, a także relacje między jednostkami global-
nych struktur informacyjnych określonymi jako segmenty 
tematyczne. 

Praca składa się z pięciu rozdziałów, z których pierwszy 
poświęcono podstawowym dla tematyki badań pojęciom: 
tekst, dyskurs i reprezentacja dyskursywna. W rozdziale tym 
omówiono problem spójności tekstu, polisemię terminu 
dyskurs oraz pojęcie: reprezentacja dyskursywna. 

W  rozdziale drugim po omówieniu ewolucji pojęcia 
temat w językoznawstwie współczesnym przedstawiono 
model hierarchicznej struktury tematyczno-rematycznej 
oraz relacje między modelami elementarnymi a pojęciem: 
prototyp. W kolejnych trzech rozdziałach skupiono się na 
analizie różnych aspektów globalnej organizacji informa-
cji w dyskursie. 

Rozdział czwarty poświęcono analizie ponadzdaniowych 
struktur rematycznych reprezentowanych przez zbiory 
rematyczne. 

Ostatni rozdział dotyczy relacji między segmentami 
tematycznymi, czyli jednostkami globalnej struktury 
informacyjnej dyskursu składającymi się z danego tema-
tu cząstkowego i  zbioru rematów podporządkowanych 
temu tematowi. Zaprezentowano w nim typologię nawią-
zań tematyczno-rematycznych i czysto rematycznych na 
poziomie ponadzdaniowym, dzięki którym możliwy jest 
przepływ informacji między różnymi segmentami tema-
tycznymi w dyskursie. 
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La concettualizzazione del corpo umano 
nel discorso persuasivo rivolto al pubblico 
femminile. L’approccio cognitivo

Agnieszka Pastucha-Blin

Monografia stanowi próbę zaprezentowania sposobu 
konceptualizacji pojęć corpo umano (ludzkie ciało) i cura 
del corpo (troska o ciało) w tekstach poświęconych zdrowiu 
i urodzie kobiet. Tym samym porusza bardzo aktualny we 
współczesnym świecie temat dbania o własne ciało, wygląd 
zewnętrzny, zdrowie i samopoczucie.

Zamierzeniem pracy jest ukazanie, w oparciu o analizę 
korpusu złożonego z tekstów perswazyjnych, metaforycz-
nego ujmowania rzeczywistości przez użytkowników języ-
ka włoskiego. 

Przedstawione badania wpisują się w ramy kognitywne-
go paradygmatu językoznawstwa. Podejmując zagadnienia 
perswazji językowej, autorka rozważa szeroko pojęty dys-
kurs, jego typologie i powiązania z sytuacją komunikacji, 
jak również samą naturę perswazji i rodzaje stosowanej 
argumentacji jako jej narzędzia językowego.

W  pierwszych rozdziałach książki omówiono poję-
cie konceptualizacji (opartej na kategorialnej organizacji 
doświadczenia, będącej podstawą procesu ludzkiego pozna-
nia) oraz jej rolę w opisie semantycznym wybranej klasy 
tekstów. Przybliżono także definicje, wyznaczniki i typy 
tekstów ze szczególnym uwzględnieniem tekstu argumen-
tacyjnego.

Kolejne części pracy dotyczą analizy wyrażeń metafo-
rycznych ukazujących wiele zależności między pojęciem 
corpo a pojęciami: materia prima, pianta, edificio, oggetto del 
culto religioso (analogicznie cura del corpo – guerra, viaggio). 
Szczegółowo scharakteryzowani zostali również uczest-
nicy aktu komunikacyjnego oraz mechanizmy językowe 
wykorzystywane przez autorów tekstów perswazyjnych 
do oddziaływania na odbiorcę.
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De la phraséologie à la phraséodidactique 
Études théoriques et pratiques

Monika Sułkowska

Monografia jest efektem wielotorowych i szeroko zakro-
jonych badań naukowych w ramach współczesnej frazeolo-
gii ze szczególnym naciskiem na ich praktyczne wykorzy-
stanie w dziedzinie frazeodydaktyki.

Główne zagadnienia zaprezentowane w publikacji to: 
zakres współczesnej frazeologii wraz z jej różnymi aspekta-
mi terminologicznymi; semantyczna i składniowa charak-
terystyka zjawiska frazeologizacji w językach naturalnych; 
percepcja i rozumienie wielowyrazowych struktur o meta-
forycznym charakterze; geneza i zakres badań w obrębie 
frazeodydaktyki; rozwój kompetencji frazeologicznych na 
poziomie zaawansowanej nauki języka obcego (na przykła-
dzie języka francuskiego); analiza relacji pomiędzy łatwoś-
cią lub trudnością w rozumieniu i przyswajaniu związków 
frazeologicznych w języku obcym a stopniem utrwalenia 
tych struktur na poziomie semantycznym i składniowym;  
problem kompozycyjności frazeologizmów (zwłaszcza gra-
dacja tego zjawiska) a rozumienie i przyswajanie utrwa-
lonych struktur wyrazowych w  języku obcym; kwestia 
typowości i struktur prototypowych we frazeologii oraz ich 
znaczenie we frazeodydaktyce; metody i techniki ułatwia-
jące nauczanie i uczenie się związków frazeologicznych.

Autorka ma na celu pokazanie związków pomiędzy fra-
zeologią teoretyczną a jej dziedziną stosowaną, jaką jest 
frazeodydaktyka, a także przybliżenie odbiorcy najważ-
niejszych zagadnień i  problemów tej wciąż mało popu-
larnej dyscypliny. Prezentowana problematyka jest wie-
loaspektowa, interdyscyplinarna i nowatorska, ponieważ 
frazeologia w ujęciu frazeodydaktycznym stanowi obec-
nie nową dziedzinę badawczą zarówno w Polsce, jak i na 
świecie. 

Cena: 46,20 zł 

ISBN: 978-83-226-2150-9 (wersja drukowana)
ISBN: 978-83-8012-076-1 (wer. elektroniczna)
Nr pracy: PN 3015   DWD: 620-108/2013
Oprawa: twarda, szyta, folia matowa, lakier 
wybiórczy
Format: 171 x 246
Liczba stron: 325 + 3 nlb. s. + 2 wklejki
Inne: bibliogr., tab., schem., wykr., ilustr., 
aneksy, streszcz., summ.
Typ pracy: monografia 
Waga: 820 g    SAP: 11830
Język: francuski
Online: IBUK
Kup lub wypożycz na ibuk.pl

Recenzja książki ukazała się w czasopiśmie 
„Educatio Siglo XXI” 2014, Vol. 32, no 1, pp. 
287–290 (Autor recenzji: Ma Ángeles Solano 
Rodríguez). 
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„Neophilologica”. Vol. 25: Études sémantico- 
-syntaxiques des langues romanes

Réd. Wiesław Banyś

W prezentowanym numerze studiów semantyczno-syn-
taktycznych „Neophilologica” zebrano 18 artykułów napisa-
nych przez autorów wywodzących się głównie z Instytutu 
Języków Romańskich i Translatoryki Uniwersytetu Śląskie-
go. Teksty zostały zredagowane w trzech językach romań-
skich: francuskim, włoskim oraz hiszpańskim. Zakres tema-
tyczny zbioru obejmuje różnorodne zagadnienia z zakresu 
dziedziny językoznawstwa, a w szczególności językoznaw-
stwa romańskiego. Dominuje opis jednostek leksykalnych 
w ramach ujęcia obiektowego, częste są nawiązania do teorii 
gramatyki o podstawach semantycznych autorstwa Stani-
sława Karolaka, omawiane są zagadnienia z zakresu transla-
toryki, ukazana jest również wizja języka oparta na modelu 
kognitywistycznym oraz problematyka związana z analizą 
dyskursu.

Cena: 29,40 zł 

ISSN: 0208-5550 (wersja drukowana)
ISSN: 2353-088X (wersja elektroniczna)
Nr pracy: PN 3057   DWD: 620-53/2014
Oprawa: broszurowa, klejona, folia błyszcząca
Format: 168 x 240
Liczba stron: 218 + 2 nlb. s.
Inne: bibliogr., abstracts, key words, tab., 
schem.
Typ pracy: wydawnictwo ciągłe
Waga: 480 g    SAP: 11959
Język: francuski, hiszpański, włoski
Online: CEEOL, IBUK
Kup lub wypożycz na ibuk.pl

Czasopismo naukowe punktowane – 7 pkt
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Praktyczny kurs wymowy angielskiej  
dla Polaków (+ płyta CD)

Andrzej Porzuczek, Arkadiusz Rojczyk,  
Janusz Arabski

Praktyczny kurs wymowy angielskiej dla Polaków to napi-
sany przystępnym językiem podręcznik wymowy, dzięki 
któremu osoba ucząca się języka angielskiego może (samo-
dzielnie lub z  pomocą nauczyciela) przyswoić dźwięki 
współczesnej angielszczyzny. Autorzy książki: Andrzej 
Porzuczek, Arkadiusz Rojczyk i Janusz Arabski, specjali-
ści z zakresu dydaktyki języka angielskiego, stworzyli pod-
ręcznik w pełnym tego słowa znaczeniu. Praktyczny kurs… 
oferuje bowiem Czytelnikom zarówno – opisane w języ-
ku polskim – teoretyczne podstawy wiedzy o angielskiej 
fonetyce, jak i kompleksowy zestaw ćwiczeń praktycznych, 
uzupełniony o ponad 300 nagrań w formacie MP3.

Podręcznik składa się z  23 lekcji, w  których autorzy 
prowadzą Czytelnika od podstawowych cech angielskiej 
wymowy (w  jej standardowej brytyjskiej wersji), przez 
trudne dla polskiego ucznia relacje między angielską 
wymową i pisownią, aż po zagadnienia bardziej złożone, 
takie jak nieprzewidywalny angielski akcent wyrazowy 
oraz melodia angielskich zdań. 

Praktyczny kurs… to podręcznik pomocny w nauce wymo-
wy niezależnie od poziomu angielszczyzny, który repre-
zentuje Czytelnik. 

Główne zalety podręcznika to: bazowanie na dotychcza-
sowych doświadczeniach językowych Czytelników (auto-
rzy kierują się popartym doświadczeniem przekonaniem, 
że „skuteczny podręcznik wymowy musi stale odnosić się 
do języka ojczystego ucznia”); rozwijanie ogólnej spraw-
ności artykulacyjnej i kształcenie słuchu, które pomagają 
nie tylko w przyswajaniu wymowy angielskiej, lecz także 
w nauce innych języków; połączenie naukowej rzetelności 
wiedzy z popularnonaukowym sposobem jej przekazywa-
nia; doświadczenie dydaktyczne i naukowe autorów, dzięki 
któremu Praktyczny kurs wymowy angielskiej dla Polaków to 
książka, po którą sięgnąć mogą również uczniowie zaawan-
sowani oraz angliści. 

Cena: 42,00 zł 

ISBN: 978-83-226-2144-8 (wersja drukowana)
ISBN: 978-83-8012-078-5 (wer. elektroniczna)
Nr pracy: PiS 138   DWD: 621-8/2013
Oprawa: broszurowa, szyta, folia błyszcząca
Format: 180 x 235
Liczba stron: 242 + 6 nlb. s.
Inne: załączniki, ćwiczenia, klucz do ćwiczeń i 
nagrań, słownik terminów, kolorowe ilustr., tab., 
schem.
Typ pracy: skrypt
Waga: 570 g    SAP: 11807
Język: polski      Dodatek: płyta CD
Online: IBUK
Kup lub wypożycz na ibuk.pl
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Cena: 35,70 zł 

ISBN: 978-83-226-2246-9 (wersja drukowana)
ISBN: 978-83-8012-111-9 (wer. elektroniczna)
Nr pracy: PN 3128   DWD: 620-145/2014
Oprawa: broszurowa, skrzydełka, klejona, folia 
matowa, lakier wybiórczy
Format: 168 x 240
Liczba stron: 244 s.
Inne: bibliogr., indeks rzeczowy i osobowy, 
aneks, ilustr., fot., ryc., tab., shrnutí, summ.
Typ pracy: monografia 
Waga: 540 g    SAP: 12176
Język: polski
Online: IBUK
Kup lub wypożycz na ibuk.pl

Ottův slovník naučný  
na tle czeskiej tradycji leksykograficznej:  
encyklopedia – twórcy – język

Dariusz Tkaczewski

Monografia poświęcona jest czeskiemu dorobkowi ency-
klopedycznemu ostatnich 150 lat, a w szczególności nowo-
czesnej i  dotychczas największej czeskiej encyklopedii 
powszechnej, stanowiąc prawdopodobnie pierwsze polskie 
opracowanie na ten temat. 

Ottův slovník naučný (Słownik naukowy J. Otty) i jego kon-
tynuacja – niedokończony Ottův slovník naučný nové doby 
(Słownik naukowy J. Otty nowych czasów) to jedno z najdo-
nioślejszych dzieł nie tylko czeskiej oraz czechosłowa-
ckiej leksykografii encyklopedycznej, lecz także wybitny 
projekt leksykograficzny nowoczesnej encyklopedystyki 
europejskiej, stanowiący wielowymiarowe i rzetelne źród-
ło wiedzy o Słowiańszczyźnie, jak i niesłowiańskiej Europie 
przełomu XIX i XX wieku (a także okresu międzywojenne-
go XX wieku). Jest to nadal „encyklopedia narodowa” Cze-
chów, a także cenne dzieło językowe, dokumentujące stan 
ówczesnego języka czeskiego, na którym swój ślad odcisnę-
ło wspaniałe słowiańskie i czeskie Odrodzenie Narodowe 
przełomu wieków XVIII i XIX.

Książka oprócz zagadnień teoretycznych (terminolo-
gia leksykograficzna i typologia dzieł, kwestia „słownik 
czy encyklopedia” itp.) opisuje czeskie tradycje i dorobek 
encyklopedyczny wieków XIX i XX, poświęcając najwięk-
szą uwagę obu elementom Słownika, kulisom polityczno-

-społecznym i kulturowym ich powstania, sukcesu rynko-
wego oraz prestiżu naukowego dzieła, podkreślając zasługi 
budzicieli narodowych i animatorów czeskiej nauki i kul-
tury przełomu XIX i XX wieku. Jeden z rozdziałów mono-
grafii stanowi charakterystyka leksykograficzna, językowa 
(w tym leksykalna i stylistyczna) samego Słownika, w której 
zwrócono także uwagę na słowianizmy i polonizmy („pol-
skie ślady”) obecne w jego korpusie. Pracę wzbogacają tabe-
le i wykresy w tekście głównym oraz zdjęcia, skany i odpisy 
oryginalnych dokumentów zamieszczone w Aneksie.
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Cпособы характеристики в русских  
и польских брачных анкетах  
в Интернете 

Aneta Banaszek-Szapowałowa

Dwa dynamiczne zjawiska – przemiany obserwowane we 
współczesnych społeczeństwach na osi kontaktów kobiet 
i mężczyzn oraz wpływ Internetu na sferę użycia języka 
i ewolucję gatunków tekstów – stanowią punkt wyjścia 
dla lingwistycznych dociekań autorki. Charakter otrzy-
manego przy pomocy ankiet materiału pozwala na ope-
rowanie aparatem pojęciowym eksperymentu skojarze-
niowego, to bodziec „małżonek” i konkretne semantyczne 
markery rubryk wywołują reakcje w postaci wypowiedzi-

-charakterystyk. Ich systematyzacja odbywa się w dwóch 
obszarach – funkcji, jakie pełnią w tekście ogłoszenia, oraz 
parametrów, które składają się na poszczególne tekstowe 
wizerunki partnerów. Książka adresowana jest nie tylko 
do rusycystów (językoznawców i dydaktyków), lecz także 
do szerokiego grona czytelników zainteresowanych daną 
problematyką. Dodatkowo publikacja zawiera użyteczne 
spostrzeżenia dla autorów formularzy.

Cena: 21,00 zł 

ISBN: 978-83-226-2195-0 (wersja drukowana)
ISBN: 978-83-8012-139-3 (wer. elektroniczna)
Nr pracy: PN 3059   DWD: 620-47/2014
Oprawa: broszurowa, klejona, folia matowa, 
lakier wybiórczy
Format: 168 x 240
Liczba stron: 188 + 4 nlb. s.
Inne: bibliogr., tab., schem., streszcz., summ.
Typ pracy: monografia 
Waga: 520 g    SAP: 12021
Język: rosyjski
Online: IBUK
Kup lub wypożycz na ibuk.pl
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Zarys gramatyki uogólnień na materiale 
aforyzmów (ujęcie polsko-rosyjskie)

Agnieszka Gasz

Publikacja jest poświęcona opisowi najistotniejszych 
zagadnień dotyczących zdań ogólnych, omawianych na 
materiale aforyzmów. Analiza lingwistyczna miała na celu 
skatalogowanie polskich i rosyjskich wykładników genera-
lizacji oraz przybliżenie typowych dla aforystyki mechani-
zmów uogólniania. Na podstawie zgromadzonego korpusu 
tekstów udało się skonstruować swego rodzaju „gramatykę 
uogólnień”: przedmiotowych, jakościowych, ilościowych 
oraz temporalnych eksponentów generycznego rejestru 
komunikacyjnego. W wyniku całościowego ujęcia fenome-
nu generalizacji w powiązaniu z analizowanym gatunkiem 
wyodrębnił się bogaty zasób językowych nośników gene-
ryczności, częściowo potwierdzając hipotezę o generaliza-
cji jako kategorii tekstowej aforyzmu. Zarówno polski, jak 
i rosyjski materiał aforystyczny ukazuje podobne mecha-
nizmy wyrażania uogólnień. Każda z rozpatrywanych grup 
materiałowych ujawnia przy tym swoją wewnętrzną spe-
cyfikę w zakresie stosowanych sposobów generalizowania, 
a także pewne międzyjęzykowe różnice systemowe, które 
autorka starała się uwzględniać w opisie. Z przeprowadzo-
nych badań wynika, że uogólnienia, jakich dokonuje czło-
wiek w codziennej praktyce językowej, cechuje wyjątkowa 
różnorodność i kreatywność (w odróżnieniu od sformali-
zowanych ujęć tego problemu). 

Monografia jest adresowana do filologów różnych spe-
cjalności, w szczególności językoznawców: rusycystów oraz 
polonistów. Książka może również znaleźć zastosowanie 
w dydaktyce języka polskiego i rosyjskiego, a także w prak-
tyce przekładu.

Cena: 23,10 zł 

ISBN: 978-83-226-2162-2 (wersja drukowana)
ISBN: 978-83-8012-197-3 (wer. elektroniczna)
Nr pracy: PN 3051   DWD: 620-122/2013
Oprawa: broszurowa, klejona, folia matowa
Format: 168 x 240
Liczba stron: 164 + 6 nlb. s.
Inne: bibliogr., summ., rez.
Typ pracy: monografia 
Waga: 370 g    SAP: 11929
Język: polski
Online: IBUK
Kup lub wypożycz na ibuk.pl
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Miło mi panią poznać 
Język polski w sytuacjach komunikacyjnych 
T. 1: Podręcznik. T. 2: Tłumaczenia dialogów 
i klucz do ćwiczeń. Wyd. 7. rozszerz.  
(2 wolumeny + płyta CD) 

Barbara Serafin, Aleksandra Achtelik

Podręcznik adresowany jest do cudzoziemców pragną-
cych poznać podstawy języka polskiego. Autorki wykorzy-
stują metodę komunikacyjną, organizując poszczególne 
jednostki lekcyjne wokół konkretnej sytuacji komunika-
cyjnej. 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 prze-
znaczona jest do nauki z nauczycielem i samodzielnej pracy, 
ponieważ zawiera tłumaczenia dialogów w siedmiu wer-
sjach 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 upo-
rządkowany został w tabelach, co ułatwia rozstrzygnięcie 
ewentualnych wątpliwości. Podręcznik został wzbogacony 
licznymi ilustracjami, reprodukcjami, zdjęciami oraz inny-
mi materiałami przybliżającymi elementy kultury polskiej 
i realia życia codziennego w Polsce.

Cena: 60,90 zł 

ISBN: 978-83-226-2218-6 (wersja drukowana)
ISBN: 978-83-8012-215-4 (wer. elektroniczna)
Nr pracy: PiS 148   DWD: 621-6/2014
Oprawa: broszurowa, szyta, folia błyszcząca
Format: 190 x 220 
Liczba stron: 188 + 4 nlb. s. (T. 1); 
157 + 5 nlb. s. (T. 2)
Inne: kolorowe fot., ilustr., rys., tab. grama-
tyczne, klucz do ćwiczeń, tłum. dialogów na 
język: angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, 
hiszpański, włoski, duński, macedoński
Typ pracy: skrypt 
Waga: 860 g     SAP: 11966
Język: polski     Dodatek: płyta CD
Online: IBUK
Kup lub wypożycz na ibuk.pl
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Czytaj po polsku. T. 1: Bolesław Prus: 
„Kamizelka”, „Z legend dawnego Egiptu” 
Materiały pomocnicze do nauki języka 
polskiego jako obcego. Edycja dla 
początkujących. Wyd. 3.

Oprac. Wioletta Hajduk-Gawron,  
Małgorzata Smereczniak

Niniejsza książeczka to materiał pomocniczy do nauki 
języka polskiego jako obcego, przeznaczony dla osób po- 
czątkujących (opracowanie składa się z 300 słów), które 
chcą poznać polską klasykę literacką i  wzbogacić swój 
zasób słownictwa. Książeczka zawiera streszczenia nowel 
oraz zestawy ćwiczeń, których celem jest doskonalenie już 
zdobytej przez obcokrajowców szeroko pojętej wiedzy języ-
kowej oraz ogólnokulturowej.

W tomie pomieszczono słownik zawierający wszystkie 
wyrazy użyte w tekstach opowiedzianych nowel – w for-
mach gramatycznych, w  jakich zostały użyte w tekście, 
i wzbogacone o gramatyczne informacje, np. formy pod-
stawowe, tj. słownikowe, czy rekcje, a więc wiadomości 
przydatne dla osób uczących się języka polskiego. 

Prezentowane 3 wydanie 1  tomu zostało wzbogacon e 
o wprowadzające teksty w języku niemieckim, dzięki cze- 
mu niemieckojęzyczne osoby uczące się języka polskiego 
tym łatwiej będą mogły wykorzystać w pracy proponowa-
ne materiały.

Cena: 8,40 zł 

ISBN: 978-83-226-1644-4 (wersja drukowana)
ISBN: 978-83-8012-178-2 (wer. elektroniczna)
Nr pracy: PiS 141   DWD: 621-10/2013
Oprawa: broszurowa, klejona, folia błyszcząca
Format: 120 x 165
Liczba stron: 79 + 1 nlb. s.
Inne: ćwiczenia, słowniczek, klucz do ćwiczeń 
Typ pracy: skrypt
Waga: 120 g     SAP: 11828
Język: polski
Online: IBUK
Kup lub wypożycz na ibuk.pl
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Czytaj po polsku. T. 3: Maria Konopnicka: 
„Nasza szkapa”. Eliza Orzeszkowa: „Dobra 
pani”. Materiały pomocnicze do nauki 
języka polskiego jako obcego. Edycja dla 
początkujących. Wyd. 3.

Oprac. Magdalena Bąk, Barbara Morcinek

Prezentowany skrypt służy do nauki języka polskiego 
jako obcego. Dedykowany jest osobom rozpoczynającym 
naukę oraz uczącym się, które chcą zapoznać się z  dzie-
łami klasyki literatury polskiej. 

W każdym tomie znaleźć można: opracowany fragment 
dzieła (lub dzieł), ćwiczenia utrwalające poznane już słow-
nictwo oraz rozszerzające je, słowniczek zawierający słowa 
użyte w tekście – wzbogacone o informacje gramatyczne, 
oraz klucz do ćwiczeń umożliwiający kontrolę postępu 
nauki. Ponadto każdy tekst został opatrzony informacjami 
na temat twórcy dzieła. Skrypt pozwala także poszerzyć 
wiedzę z  zakresu historii literatury, dzięki czemu Czy-
telnik może lepiej zrozumieć treść prezentowanych dzieł 
i poznać kulturę polską.

Cena: 6,30 zł 

ISBN: 978-83-226-1392-4 (wersja drukowana)
ISBN: 978-83-8012-179-9 (wer. elektroniczna)
Nr pracy: PiS 143   DWD: 621-13/2013
Oprawa: broszurowa, klejona, folia błyszcząca
Format: 120 x 165
Liczba stron: 77 + 3 nlb. s.
Inne: ilustr., słowniczek, ćwiczenia, klucz do 
ćwiczeń
Typ pracy: skrypt 
Waga: 130 g     SAP: 11787
Język: polski
Online: IBUK
Kup lub wypożycz na ibuk.pl
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Czytaj po polsku. T. 4: Stefan Żeromski: 
„Siłaczka”, „Rozdziobią nas kruki, 
wrony...”. Materiały pomocnicze do nauki 
języka polskiego jako obcego. Edycja dla 
początkujących. Wyd. 3.

Oprac. Agnieszka Szol

Niniejsze opracowanie to materiał pomocniczy do  na- 
uki języka polskiego jako obcego, przeznaczony dla osób 
początkujących, które chcą poznać polską klasykę literac-
ką i  wzbogacić swój zasób słownictwa. Opracowanie za- 
wiera streszczenia nowel oraz zestawy ćwiczeń, których 
celem jest doskonalenie już zdobytej przez obcokrajowców 
szeroko pojętej wiedzy językowej oraz ogólnokulturowej. 

W tomie pomieszczono słownik zawierający wszystkie 
wyrazy użyte w tekstach opowiedzianych nowel – w for-
mach gramatycznych, w  jakich zostały użyte w  tekście, 
i  wzbogacone o  gramatyczne informacje, np. formy pod-
stawowe, tj. słownikowe, czy rekcje, a  więc wiadomości 
przydatne dla osób uczących się języka polskiego.

Cena: 10,50 zł 

ISBN: 978-83-226-1393-1 (wersja drukowana)
ISBN: 978-83-8012-177-5 (wer. elektroniczna)
Nr pracy: PiS 146   DWD: 621-14/2013
Oprawa: broszurowa, klejona, folia błyszcząca
Format: 120 x 165
Liczba stron: 67 + 5 nlb. s.
Inne: tab., ćwiczenia, klucz do ćwiczeń, 
słowniczek
Typ pracy: skrypt 
Waga: 120 g     SAP: 11834
Język: polski
Online: IBUK
Kup lub wypożycz na ibuk.pl
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kultura i język polski 
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Czytaj po polsku. T. 5: Andrzej Sapkowski: 
„Wiedźmin”. Materiały pomocnicze do nauki 
języka polskiego jako obcego. Edycja dla 
zaawansowanych (poziom C2). Wyd. 2.

Oprac. Jagna Malejka

Prezentowana publikacja zapoczątkowuje w popularnej 
wśród czytelników serii Czytaj po polsku nowy cykl ksią-
żek przeznaczonych dla osób znających język polski na 
poziomie zaawansowanym, pragnących sprawdzić oraz 
doskonalić dotychczasową wiedzę. Zawiera nie tylko, jak 
dotąd, streszczenie utworu, ale pełną, autorską jego wer-
sję wraz z przypisami objaśniającymi trudniejsze wyrazy 

– neologizmy stworzone przez autora, słowa rzadko uży-
wane czy archaizmy. Za pomocą obszernego zestawu ćwi-
czeń Czytelnik utrwala nowo poznane słownictwo, poznaje 
kontekst kulturowy i poszerza swą wiedzę językoznawczą. 
Podział ćwiczeń na grupy tematyczne pozwala skupić się 
na odpowiednich zagadnieniach: sprawdzeniu stopnia zro-
zumienia przeczytanego tekstu, gramatyce, ćwiczeniach 
w mówieniu i pisaniu. 

Cena: 8,40 zł 

ISBN: 978-83-226-1690-1 (wersja drukowana)
ISBN: 978-83-8012-180-5 (wer. elektroniczna)
Nr pracy: PiS 140   DWD: 621-15/2013
Oprawa: broszurowa, klejona, folia błyszcząca
Format: 120 x 165
Liczba stron: 92 + 4 nlb. s.
Inne: ćwiczenia, klucz do ćwiczeń, ilustr.
Typ pracy: skrypt 
Waga: 140 g     SAP: 11753
Język: polski
Online: IBUK
Kup lub wypożycz na ibuk.pl
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kultura i język polski 
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Czytaj po polsku. T. 7: Stanisław Lem:  
„Jak ocalał świat” (B1 / B2), „Maszyna Trurla” 
(B2 / C1), „Wyprawa pierwsza A, czyli 
Elektrybałt Trurla” (C1 / C2). Materiały 
pomocnicze do nauki języka polskiego jako 
obcego. Edycja dla średnio zaawansowanych 
i zaawansowanych. Wyd. 2.

Oprac. Jolanta Tambor

Kolejny tom, który ukazał się w  doskonale znanej słu-
chaczom Szkoły Języka i  Kultury Polskiej serii, prze-
znaczony jest dla studentów średnio zaawansowanych 
i zaawansowanych. Tym razem „materiałem wyjściowym” 
umożliwiającym zdobycie i poszerzenie wiadomości doty-
czących m.in. literatury, kultury polskiej, a także doskona-
lenie umiejętności z zakresu języka polskiego, są utwory 
Stanisława Lema. Książeczka zawiera tradycyjny (przyję-
ty i sprawdzony z powodzeniem! w serii Czytaj po polsku) 
podział na część lekturową, ćwiczeniową, klucz do ćwi-
czeń oraz naturalnie słowniczek.

Cena: 10,50 zł 

ISBN: 978-83-226-1907-0 (wersja drukowana)
ISBN: 978-83-8012-181-2 (wer. elektroniczna)
Nr pracy: PiS 139   DWD: 621-12/2013
Oprawa: broszurowa, klejona, folia błyszcząca
Format: 120 x 165
Liczba stron: 128 + 8 nlb. s.
Inne: ćwiczenia, klucz do ćwiczeń
Typ pracy: skrypt 
Waga: 180 g     SAP: 11719
Język: polski
Online: IBUK
Kup lub wypożycz na ibuk.pl
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kultura i język polski 
dla cudzoziemców

Czytaj po polsku. T. 9: Katarzyna Grochola: 
„Zdążyć przed pierwszą gwiazdką” 
Materiały pomocnicze do nauki języka 
polskiego jako obcego. Edycja dla średnio 
zaawansowanych (poziom B1 / B2)

Oprac. i adaptacja Wioletta Hajduk-Gawron

Ukazujący się w  serii Czytaj po polsku tom przywołu-
jący Zdążyć przed pierwszą gwiazdką Katarzyny Grocholi 
został zaadaptowany i opracowany przez Wiolettę Hajduk-

-Gawron. Zawiera fragmenty opowiadania z ćwiczeniami, 
które są skierowane do osób uczących się języka polskie-
go na poziomie B1 / B2. Książeczka dzięki swej strukturze 
doskonale nadaje się zarówno do samodzielnej nauki języ-
ka polskiego oraz pracy nad tekstem, jak i do pracy na zaję-
ciach prowadzonych przez lektora. Zawiera ona bowiem 
część lekturową wraz z  wyjaśnieniem słów, które mogą 
stanowić trudność dla czytelników znających język pol-
ski na poziomie średnio zaawansowanym, część ćwicze-
niową (rozumienie tekstu, mówienie, pisanie, ćwiczenia 
leksykalno-gramatyczne) oraz klucz do ćwiczeń. 

Ciekawostką tomu jest to, że treść zamieszczonego opo-
wiadania dotyczy świąt Bożego Narodzenia, stąd w części 
ćwiczeniowej znajduje się bogaty materiał skoncentrowa-
ny wokół tej tematyki (między innymi dział: propozycje 
muzyczne).

Cena: 10,50 zł 

ISBN: 978-83-226-2226-1 (wersja drukowana)
ISBN: 978-83-8012-233-8 (wer. elektroniczna)
Nr pracy: PiS 150   DWD: 621-4/2014
Oprawa: broszurowa, klejona, folia błyszcząca
Format: 120 x 165
Liczba stron: 65 + 7 nlb. s.
Inne: kolorowe ilustr., ćwiczenia, klucz do 
ćwiczeń
Typ pracy: skrypt 
Waga: 120 g     SAP: 12015
Język: polski
Online: IBUK
Kup lub wypożycz na ibuk.pl
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Cena: 14,70 zł 

ISBN: 978-83-226-2227-8 (wersja drukowana)
ISBN: 978-83-8012-151-5 (wer. elektroniczna)
Nr pracy: PN 3093   DWD: 620-114/2013
Oprawa: broszurowa, klejona, folia błyszcząca
Format: 168 x 240
Liczba stron: 78 + 2 nlb. s.
Inne: bibliogr., kolorowe fot., wykr., rys., tab., 
summ., Zsfg.
Typ pracy: monografia 
Waga: 230 g    SAP: 12028
Język: polski
Online: IBUK
Kup lub wypożycz na ibuk.pl

Chromatografia w badaniu książki 
zabytkowej 

Agnieszka Bakalarz

Książka jest próbą wprowadzenia chromatografii do 
praktyki konserwatorskiej zabytkowego materiału biblio-
tecznego. Całkowicie niezbadanym obszarem badawczym 
pozostają oddziaływania składników zawartych w substan-
cjach pomocniczych papieru na mechanizm i kinetykę jego 
starzenia się. Stąd zainteresowanie substancjami klejący-
mi, stosowanymi w technologii wytwarzania historyczne-
go papieru drukowego. Degradacja substancji klejących, 
towarzysząca starzeniu się papieru, nie była dotychczas 
uwzględniana. Co więcej, brakuje wiedzy na temat syner-
gistycznych oddziaływań obydwu procesów.

Konserwatorska ingerencja w zabytkową książkę wy- 
maga podstawowej wiedzy na temat fizykochemicznej 
i mechanicznej kondycji materiału, z którego jest zbudo- 
wana. Rozwój instrumentalnych technik analitycznych, 
szczególnie chromatograficznych, stwarza możliwość rea-
lizacji badań służących praktyce konserwatorskiej. W przy-
padku zabytkowego materiału bibliotecznego badania nie 
mogą nieodwracalnie niszczyć pobranego do tego celu 
materiału, który po regeneracji powinien zostać włączony 
do restaurowanego obiektu. Jak się wydaje, takie warunki 
spełniają techniki chromatograficzne, które z powodze-
niem powinny zostać adaptowane do badań w zakresie tzw. 
materiałoznawstwa konserwatorskiego. 
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Tajemnicze ogrody 3 
Rozprawy i szkice z literatury  
dla dzieci i młodzieży

Krystyna Heska-Kwaśniewicz

Książka zawiera rozprawy i  szkice poświęcone klasy-
ce literatury młodzieżowej, współczesnym powrotom do 
niej i  nowym odczytaniom oraz uzupełnieniom. Drugi 
nurt rozważań dotyczy nowych zjawisk literackich i auto-
rów współczesnych, a także wartościowych zjawisk edy-
torskich. Całość zamykają dwie rozprawy o znaczeniu lat 
dziecinnych w całym życiu ludzkim. Tytułem opracowa-
nie nawiązuje do Tajemniczych ogrodów (1996 i 2009) – obie 
pozycje łączy motyw ogrodu ukazywanego w prawie każ-
dym ze szkiców i rozpraw, jako przestrzeni niezmiennie 
kojarzącej się z czasoprzestrzenią „kraju lat dziecinnych”. 
Pozycja jest adresowana do badaczy literatury, studentów 
kierunków bibliologicznych, pedagogicznych i  kulturo-
znawczych, bibliotekarzy oraz nauczycieli.

Cena: 29,40 zł 

ISBN: 978-83-226-2193-6 (wersja drukowana)
ISBN: 978-83-8012-092-1 (wer. elektroniczna)
Nr pracy: PN 3086   DWD: 620-20/2014
Oprawa: broszurowa, klejona, folia błyszcząca
Format: 168 x 240
Liczba stron: 179 + 1 nlb. s. + wklejki
Inne: nota edytorska, indeks osobowy, kolo-
rowe reprodukcje okładek i ilustracji z książek, 
summ., rés.
Typ pracy: monografia 
Waga: 480 g    SAP: 12044
Język: polski
Online: IBUK
Kup lub wypożycz na ibuk.pl
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Powrót książek „zakazanych”  
do współczesnych odbiorców  
(wybrane zagadnienia)

Marta Nadolna-Tłuczykont

Książka jest próbą wykazania, czy teksty pisarzy naj-
popularniejszych w okresie dwudziestolecia międzywo-
jennego, którzy tworzyli z myślą o adresacie dziecięcym 
i młodzieżowym, istnieją nadal w obiegu wydawniczym 
i czytelniczym. Zbadano, czy utwory „zakazane” w Pol-
sce Ludowej były wznawiane, czy można było je znaleźć 
w  bibliotekach i  księgarniach. Najważniejszym celem 
książki było zaś sprawdzenie, czy funkcjonują nadal wśród 
Czytelników. Badania wykazały, że książki te, choć spo-
radycznie wznawiane, odeszły w całkowite zapomnienie. 
W książce przedstawiono też skalę strat i ukazano, jak cen-
zuralne zakazy wpłynęły na degradację ważnej i wartościo-
wej literatury polskiej. Najistotniejsze jest natomiast, by 
polski Czytelnik był świadomy, jak ogromną szkodę peere-
lowskie władze wyrządziły kulturze polskiej. Opracowa-
nie skierowane jest głównie do nauczycieli, bibliotekarzy 
i badaczy, którzy nie pozwolą odejść książkom „niechcia-
nym” w całkowitą niepamięć.

Cena: 33,60 zł 

ISBN: 978-83-226-2149-3 (wersja drukowana)
ISBN: 978-83-8012-077-8 (wer. elektroniczna)
Nr pracy: PN 3012   DWD: 620-42/2013
Oprawa: twarda, szyta, folia błyszcząca
Format: 171 x 246
Liczba stron: 204 + 4 nlb. s.
Inne: bibliogr., indeks osobowy, kolorowe 
reprodukcje okładek książek, kolorowe mapki, 
wykr., tab., summ., Zsfg.
Typ pracy: monografia 
Waga: 560 g    SAP: 11958
Język: polski
Online: IBUK
Kup lub wypożycz na ibuk.pl

Recenzja książki ukazała się w czasopiśmie 
„Nowe Książki” 7/2014, s. 96 (Łukasz Garbal: 
O książkach... zakazanych (dla dzieci)).
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Literatura dla dzieci i młodzieży (1945–1989) 
T. 3

Red. Krystyna Heska-Kwaśniewicz,  
Katarzyna Tałuć

Skrypt zawiera teksty będące nowym odczytaniem 
i uzupełnieniem dotychczasowych badań nad literaturą, 
kulturą i czytelnictwem młodego odbiorcy. Podobnie jak 
poprzednie tomy, został podzielony na trzy części: Młody 
odbiorca w literackim świecie, Młody odbiorca w świecie kultu-
ry oraz W bibliotekach i wśród książek.

Część pierwszą tworzą teksty dotyczące: pisarzy tworzą-
cych na emigracji, próby przywrócenia twórców dwudzie-
stolecia przez prywatnych wydawców czy piśmiennictwa 
religijnego. Podjęto również problem realizmu socjalistycz-
nego w prozie dla młodego odbiorcy oraz planu 6-letniego 
w poezji dla dzieci. Omówiono także zagadnienia powieści 
dla dziewcząt i „powieści przygodowej” oraz kwestię prze-
kładów z literatur obcych, a także literaturę lat 1945–1956 
w świetle krytyki. Jeden z artykułów poświęcony został 
laureatom nagród państwowych za twórczość literacką dla 
dzieci i młodzieży w PRL-u. Artykuły zawarte w kolejnej 
części dotyczą czasopism dziecięco-młodzieżowych oraz 
polskich teatrów lalkowych dla młodego odbiorcy. Trzecia 
część skryptu obejmuje zagadnienia czytelnictwa oraz roz-
woju bibliotek szkolnych, a także temat wydawców litera-
tury dla dzieci i młodzieży.

Publikacja adresowana jest do szerokiego grona badaczy 
kultury (bibliologów, polonistów, nauczycieli, biblioteka-
rzy) oraz studentów kierunków humanistycznych.

Cena: 58,80 zł 

ISBN: 978-83-226-2119-6 (wersja drukowana)
ISBN: 978-83-8012-093-8 (wer. elektroniczna)
Nr pracy: PiS 144   DWD: 621-6/2012
Oprawa: broszurowa, szyta, folia błyszcząca
Format: 168 x 240
Liczba stron: 405 + 3 nlb. s.
Inne: indeks osobowy, tab.
Typ pracy: skrypt 
Waga: 810 g    SAP: 11867
Język: polski
Online: IBUK
Kup lub wypożycz na ibuk.pl

Recenzja książki ukazała się w czasopiśmie 
„Nowe Książki” 6/2014, s. 19–20 (Danuta 
Świerczyńska-Jelonek: Z nowej perspektywy).
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Cena: 39,90 zł 

ISBN: 978-83-226-2255-1 (wersja drukowana)
ISBN: 978-83-226-2399-2 (wer. elektroniczna)
Nr pracy: PN 3113   DWD: 620-121/2014
Oprawa: broszurowa, skrzydełka, klejona, folia 
matowa, lakier wybiórczy
Format: 147 x 205
Liczba stron: 259 + 5 nlb. s.
Inne: bibliogr., indeks nazwisk, summ., rés.
Typ pracy: monografia 
Waga: 350 g    SAP: 12136
Język: polski
Online: IBUK
Kup lub wypożycz na ibuk.pl

Literackie reprezentacje historii: 
świadectwa – mediatyzacje – eksploracje 

Aleksandra Dębska-Kossakowska,  
Beata Gontarz, Monika Wiszniowska

Niniejsza książka powstała z zamiarem dopisania kolej-
nego rozdziału do budzącej coraz szersze zainteresowanie 
w kręgach literaturoznawców problematyki przedstawia-
nia historii w literaturze współczesnej. Nie jest to próba 
chronologicznego czy syntetyzującego uporządkowania 
zmian, jakie nastąpiły we wzajemnym uwikłaniu literatu-
ry i historii w ciągu ostatniego stulecia. Autorki dokonały 
rozpoznania literackich reprezentacji historii w wybra-
nych tekstach polskiej literatury XX i XXI wieku. W przy-
woływanych przez nie tekstach historia – zarówno ta, przez 
duże „H”, jak i ta rozumiana jako prywatna, biograficzna 
opowieść – jest zawsze uprzednia w stosunku do opowie-
ści, stanowi zaczyn rozmaitych form jej uświadomienia 
i utrwalenia.

W części pierwszej: Świadectwa, Aleksandra Dębska-Kos-
sakowska, opierając się na wybranych zapiskach dzienni-
kowych Andrzeja Bobkowskiego, Józefa Czapskiego, Gusta-
wa Herlinga-Grudzińskiego, wskazuje na tekstualne ślady 
historii w perspektywie jednostkowego doświadczenia. 

W części drugiej: Mediatyzacje, Beata Gontarz rozpatru-
je obecność historii w fikcji powieściowej Henryka Wańka, 
Stefana Chwina, Magdaleny Tulli, Marka Bieńczyka, Pawła 
Huellego i Jacka Dehnela. Cezurę historyczno-literacką sta-
nowi przełom roku 1989. 

Przedmiotem rozważań Moniki Wiszniowskiej w części 
trzeciej: Eksploracje, są współczesne relacje reporterskie, 
w których poruszane tematy dotyczą trudnych i nierzad-
ko kontrowersyjnych aspektów historii, zarówno tej nieco 
dawniejszej, jak i tej dziejącej się na naszych oczach. Książki 
Hanny Krall, Małgorzaty Szejnert, Wojciecha Jagielskiego, 
Wojciecha Tochmana czy Włodzimierza Nowaka przyno-
szą zróżnicowaną refleksję nad odmianami doświadczenia 
i rozumienia historii.
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Formuły duchowości w kinie najnowszym

Magdalena Kempna-Pieniążek

Formuły duchowości w  kinie najnowszym wpisują się 
w nurt podejmowanych obecnie reinterpretacji podstawo-
wych kategorii współczesnej kultury. Odwołując się do spo-
strzeżeń filozofów, teoretyków kultury oraz religioznaw-
ców, autorka książki rysuje mapę zależności pomiędzy 
współczesnymi, najbardziej charakterystycznymi posta-
wami względem zagadnień szeroko rozumianej duchowo-
ści a pewnymi tendencjami obecnymi w kinie najnowszym 
(do 2010 roku). Na polskim gruncie wydawniczym jest to 
jedna z nielicznych propozycji podejmujących taką tema-
tykę, a z pewnością jedyna obejmująca tak szerokie spek-
trum zagadnień. Odnosząc się do zjawisk takich jak gnoza, 
New Age, indywidualne epifanie czy etyka autentyczności, 
autorka omawia zarówno status współczesnego kina reli-
gijnego (w tym fenomenów takich jak Pasja Mela Gibsona), 
jak i realizacje różnych formuł duchowości w kinie post-
modernistycznym (od trylogii Matrix po dzieła Tima Burto-
na). Przywoływane przykłady dotyczą kina artystycznego 
(m.in. Czas religii, Agora, Hadewijch, Lourdes, Ciche światło) 
i popularnego (Koniec romansu, Forrest Gump, Narodzenie). 
W centrum zainteresowania autorki znajduje się zarówno 
kino zachodnie, jak i blisko- oraz dalekowschodnie (m.in. 
twórczość Kim Ki-duka, Apichatponga Weerasethakula), 
poświęca ona uwagę nie tylko uznanym autorom filmowym 
(Jim Jarmusch, Wim Wenders, Darren Aronofsky, Andriej 
Zwiagincew), lecz także eksperymentatorom (Ron Fricke) 
oraz dziełom uważanym za kontrowersyjne (Fanatyk). 

Cena: 35,70 zł 

ISBN: 978-83-226-2129-5 (wersja drukowana)
ISBN: 978-83-8012-016-7 (wer. elektroniczna)
Nr pracy: PN 2988   DWD: 620-78/2013
Oprawa: twarda, tasiemka, szyta, folia matowa
Format: 171 x 246
Liczba stron: 256 + 8 s.
Inne: bibliogr., filmogr., indeks osobowy, summ., 
Zsfg.
Typ pracy: monografia 
Waga: 690 g    SAP: 11868
Język: polski
Online: IBUK
Kup lub wypożycz na ibuk.pl
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Eurosarmata 
O postawach i wyborach  
Henryka Sienkiewicza

Ewa Kosowska

W dorobku kultury polskiej zapisał się Henryk Sienkie-
wicz przede wszystkim jako twórca Trylogii, ale także jego 
inne powieści historyczne (Krzyżacy, Quo vadis) i współczes-
ne (Rodzina Połanieckich, Bez dogmatu) cieszyły się olbrzy-
mim czytelniczym zainteresowaniem. Wielu badaczy pró-
bowało rozwiązać zagadkę literackiego sukcesu pisarza, 
który za całokształt twórczości otrzymał nagrodę Nobla.

Książka Ewy Kosowskiej jest kolejną próbą interpretacji 
postaw i wyborów Sienkiewicza, który tworząc, nie stronił 
od ideowych deklaracji, a jednocześnie opowiadając się za 
określonymi rozwiązaniami, nigdy nie popadał w morali-
zatorstwo i unikał natrętnego dydaktyzmu. Odbierany jako 
konserwatysta, apoteozujący sarmacką przeszłość narodu 
pozbawionego państwowości, był jednocześnie człowie-
kiem nowoczesnym i niezwykle mobilnym, jednym z naj-
wybitniejszych obywateli Europy, racjonalistą zaangażo-
wanym w dyskurs polityczny i autorytetem moralnym, 
wyczulonym na aktualne wydarzenia. Niepowtarzalny 
model eurosarmatyzmu wypracowany przez Sienkie-
wicza stał się w książce Kosowskiej przedmiotem analiz 
i interpretacji, prowadzonych z perspektywy antropologii 
literatury. Takie ujęcie może być atrakcyjne dla każdego 
czytelnika zainteresowanego twórczością zmarłego przed 
niespełna wiekiem noblisty, chociaż przede wszystkim 
publikacja adresowana jest do badaczy dorobku pisarza.

Cena: 23,10 zł 

ISBN: 978-83-226-2228-5 (wersja drukowana)
ISBN: 978-83-8012-013-6 (wer. elektroniczna)
Nr pracy: PN 3089   DWD: 620-66/2014
Oprawa: broszurowa, skrzydełka, klejona, folia 
matowa, lakier wybiórczy
Format: 147 x 205
Liczba stron: 245 + 3 nlb. s.
Inne: bibliogr., nota bibliogr., summ., rez.
Typ pracy: monografia 
Waga: 380 g    SAP: 11994
Język: polski
Online: IBUK
Kup lub wypożycz na ibuk.pl

Recenzja książki ukazała się na stronach 
portalu Wiadomości24.pl (Autorka recenzji: 
Adrianna Adamek-Świechowska).
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Into the Noise 
Anthropological and Aesthetic Discourses  
in Public Sphere

Aleksandra Kunce, Maria Popczyk

Into the Noise… autorstwa Aleksandry Kunce i Marii Pop-
czyk prezentuje najnowsze poglądy dotyczące dekonstruk-
cji i rekonstrukcji dyskursów toczonych w przestrzeni mia-
sta, uniwersytetu i muzeum. Autorki proponują ponowne 

„odczytanie” przestrzeni publicznej w perspektywie „antro-
pologii punktów” oraz „humanistyki integralnej”. 

Książka jest zbiorem esejów poprzedzonych wstępem 
Marii Korusiewicz, który porusza problem estetyki codzien-
ności, stanowiącej przeciwwagę dla dyskursów instytu-
cjonalnych. Same autorki traktują natomiast estetykę 
jako dziedzinę krytyczną nawiązującą do osiągnięć nowej 
muzeologii i kultury wizualnej. Perspektywy antropolo-
giczna (Aleksandra Kunce) i estetyczna (Maria Popczyk) 
uzupełniają się na kartach książki, z odmiennych punktów 
widzenia oświetlając debaty toczone na temat przestrzeni 
publicznej. Ciekawą egzemplifikacją owych debat są kolej-
ne transformacje Berlina ukazane w tekście Marii Popczyk, 
którego pendant stanowią rozważania Aleksandry Kunce 
na temat miejsca i roli uniwersytetu. 

Cena: 21,00 zł 

ISBN: 978-83-226-2115-8 (wersja drukowana)
ISBN: 978-83-8012-182-9 (wer. elektroniczna)
Nr pracy: PN 3019   DWD: 620-25/2013
Oprawa: twarda, szyta, folia matowa
Format: 118 x 211
Liczba stron: 220 + 4 nlb. s.
Inne: indeks nazwisk, fot., streszcz., summ.
Typ pracy: monografia 
Waga: 360 g    SAP: 11835
Język: angielski
Online: IBUK
Kup lub wypożycz na ibuk.pl
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Transgresywne monstrum

Red. Dorota Bastek, Martyna Fołta

Tom Transgresywne monstrum ma na celu podjęcie dysku-
sji związanych z monstrualnością, potwornością i deforma-
cją we współczesnej kulturze. Autorami tekstów są młodzi 
naukowcy, w przeważającej części kulturoznawcy specjali-
zujący się w różnych dyscyplinach, a także historycy sztu-
ki. Interdyscyplinarne podejście do tematyki powoduje, że 
kategorię monstrum można odczytać na wielu poziomach. 
Antologię podzielono na cztery części: Człowiek i ciało, Przed-
stawienie, Granice, Śmierć, zbierające najsilniej akcentowane 
problemy, którymi zajęli się autorzy. Wszystko to zostało 
ukazane także w kontekście zagadnienia transgresywności, 
rozumianej nie tylko jako przekraczanie granic. Adresatem 
książki są wszyscy zainteresowani problematyką monstru-
alności, potworności w obszarze kultury, w takich dziedzi-
nach jak teoria, historia kultury, literatura, sztuki wizualne, 
film, socjologia kultury, filozofia, teatr. 

Cena: 31,50 zł 

ISBN: 978-83-226-2232-2 (wersja drukowana)
ISBN: 978-83-8012-239-0 (wer. elektroniczna)
Nr pracy: PN 3111   DWD: 620-72/2014
Oprawa: broszurowa, klejona, folia matowa, 
lakier wybiórczy
Format: 147 x 205
Liczba stron: 298 + 2 nlb. s.
Inne: bibliogr., indeks nazwisk, indeks przed-
miotowy, kolorowe fot., summ., Zsfg.
Typ pracy: praca zbiorowa 
Waga: 480 g    SAP: 12051
Język: polski
Online: IBUK
Kup lub wypożycz na ibuk.pl
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Zanikanie i istnienie niepełne 
W labiryntach romantycznej i współczesnej 
podmiotowości

Red. Aleksandra Dębska-Kossakowska,  
Paweł Paszek, Leszek Zwierzyński

Publikacja jest próbą spojrzenia na podmiotowość nowo-
czesną jako na wydarzenie nieustannej zmiany, niepełne 
i  niedokończone. Autorzy zawartych w  niej artykułów 
podejmują się refleksji nad tymi przejawami obecności „ja”, 
które naznaczone są swego rodzaju niezbornością, a tym 
samym, które charakteryzuje specyficzna nieuchwytność, 
czy też, tytułowe zanikanie. Większość tekstów można 
włączyć do radykalnej linii refleksji dotyczącej problemu 
podmiotowości odkrywającej wewnątrz siebie stratę, eks-
ponującej własną niepełność i brak. Rozpiętość chronolo-
giczna analizowanych w artykułach dzieł, co wynika już 
z samego tytułu tomu, ma swoje uzasadnienie w przyjęciu 
możliwości pojmowania kwestii podmiotowości inaczej niż 
jako wytwór konkretnej epoki. W książce można wyróżnić 
trzy główne linie rozważań – ekspozycje podmiotowości 
późnego romantyzmu, wysokiego modernizmu i ponowo-
czesności. Zanikanie, brak kompletnych realizacji, migota-
nie podmiotowości stanowią wyłaniającą się z książki tezę 
dotyczącą granicznych przejawów obecności „ja” w per-
spektywie tych „trzech czasów”. Poprzez owe skupienie 
uwagi na zrębach, przestrzeniach pogranicznych, kształ-
tach niestandardowych książka wskazuje na nieustanną 
otwartość pytania o podmiot, a także na wymóg stałej rewi-
zji dotychczasowych uwzględnień i potrzebę nowych, ade-
kwatnych opisów. Tom zbiera artykuły badaczy z Katoli-
ckiego Uniwersytetu Lubelskiego, Uniwersytetu Kardynała 
Stanisława Wyszyńskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego 
i Uniwersytetu Śląskiego.

Cena: 25,20 zł 

ISBN: 978-83-226-2230-8 (wersja drukowana)
ISBN: 978-83-8012-238-3 (wer. elektroniczna)
Nr pracy: PN 3108   DWD: 620-88/2014
Oprawa: broszurowa, skrzydełka, klejona, folia 
matowa, lakier wybiórczy
Format: 147 x 205
Liczba stron: 254 + 2 nlb. s.
Inne: indeks nazwisk, summ., rés.
Typ pracy: praca zbiorowa
Waga: 430 g    SAP: 12032
Język: polski
Online: IBUK
Kup lub wypożycz na ibuk.pl
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Cena: 29,40 zł 

ISBN: 978-83-226-2250-6 (wersja drukowana)
ISBN: 978-83-8012-250-5 (wer. elektroniczna)
Nr pracy: PN 3127   DWD: 620-107/2014
Oprawa: twarda, szyta, folia matowa
Format: 171 x 246
Liczba stron: 117 + 3 nlb. s.
Inne: bibliogr., 33 kolorowe strony, fot., ilustr., 
rys., schem., plansze, summ., Zsfg.
Typ pracy: monografia 
Waga: 430 g    SAP: 12050
Język: polski
Online: IBUK
Kup lub wypożycz na ibuk.pl

Wstęp do wiedzy o grach tradycyjnych 

Remigiusz Kopoczek

Książka stanowi kompendium wiedzy na temat historii 
gier tradycyjnych, ich funkcji i znaczenia w dziejach roz-
woju społeczeństw. Zbiera wiadomości dotyczące poszcze-
gólnych grup gier oraz szczegółowo prezentuje ich zasady. 

W  pięciu rozdziałach zostały omówione zagadnienia 
związane z samymi pojęciami „gra” i „zabawa”, gry plan-
szowe, karciane, hazardowe oraz domino i układanki.

Niewątpliwym atutem książki jest bogaty materiał ilu-
stracyjny.
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Fortepian w twórczości Witolda 
Lutosławskiego. Rola czynnika 
percepcyjnego w interpretacji wykonawczej 
W setną rocznicę urodzin kompozytora 
(+ 2 płyty CD) 

Agnieszka Kopińska

Praca niniejsza na bazie problematyki interpretacyjnej 
utworów fortepianowych i kameralnych Witolda Lutosław-
skiego rozwija wątek podjęty przez samego kompozytora 

– spojrzenie na dzieło muzyczne z punktu widzenia odbior-
cy. Stanowi próbę podsumowania odkryć z dziedziny psy-
choakustyki i psychologii muzyki przydatnych w praktyce 
wykonawczej muzyki współczesnej, a jednocześnie eksplo-
ruje rozległe możliwości zastosowania podejścia percepcyj-
nego, definiując efektywne i uniwersalne środki wyrazu 
artystycznego użyteczne w  szeroko pojętym wykonaw-
stwie muzycznym. 

„Autorka z dużą dozą odwagi podejmuje fundamentalną dla 
wykonawstwa i odbioru dzieła muzycznego tematykę, która – 
co paradoksalne – rzadko jest w tak dogłębnej formie podejmo-
wana w akademickiej dydaktyce instrumentalnej. […] O warto-
ści jej pracy stanowi także różnorodność spojrzeń na percepcję 
[…] dzieła muzycznego poprzez każdy z  elementów triady: 
kompozytor – wykonawca – słuchacz. […] podkreślić należy 
również dydaktyczne walory pracy, która może być pomoc-
na w kształceniu akademic kim. Przetransponowanie idei tu 
zawartych może istotnie wpłynąć na wzbogacenie posiadanych 
środków wyrazu młodego muzyka zagłębiającego się w wyko-
nawstwo muzyki XX w., a także istotnie poszerzyć wiedzę stu-
dentów teorii muzyki i muzykologii”. 

(z recenzji wydawniczej prof. AM w Katowicach Zbigniewa Raubo).

Publikacja jest adresowana do grona muzyków – również 
twórców nowej muzyki – oraz osób pozostających pod uro-
kiem sztuki Witolda Lutosławskiego, ale także do wszyst-
kich Czytelników zafascynowanych tematem percepcji 
muzycznej i możliwościami praktycznego wykorzystania 
jej mechanizmów w kreowaniu muzyki. 

Cena: 35,70 zł 

ISBN: 978-83-226-2153-0 (wersja drukowana)
ISBN: 978-83-8012-183-6 (wer. elektroniczna)
Nr pracy: PN 3014  DWD: 620-24/2013
Oprawa: broszurowa, skrzydełka, klejona, folia 
matowa, lakier wybiórczy
Format: 168 x 200 
Liczba stron: 140 + 4 nlb. s.
Inne: bibliogr., indeks osobowy, zapisy nutowe, 
abstract, rès.
Typ pracy: monografia
Waga: 360 g     SAP: 11831
Język: polski     Dodatek: 2 płyty CD
Online: IBUK
Kup lub wypożycz na ibuk.pl

100/100 LUTOSŁAWSKI – rok 2013 Rokiem 
Witolda Lutosławskiego – książka Agnieszki 
Kopińskiej ukazała się w setną rocznicę urodzin 
kompozytora.
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Muzyka kameralna  
jako synteza gry solowej i orkiestrowej 
Próba charakterystyki  
w świetle literatury fletowej

Aldona Ślusarz

Tematem rozważań w niniejszej pracy jest wykazanie, że 
muzyka kameralna stanowi doskonałą formę syntezy, czyli 
przenikania cech wykonawstwa orkiestrowego i solowego. 

Zagadnienie to jest jednak bardzo obszerne, stąd prezen-
towane studium poparte jest jedynie utworami, w których 
istotną rolę spełnia flet. Przedstawione tu przykłady nuto-
we z twórczości: kameralnej, orkiestrowej oraz na instru-
ment solowy, określają, jak wiele cech wspólnych i wza-
jemnych powiązań mają wszystkie trzy typy muzykowania 

– mimo różnic w technice wykonawczej.
Praca jest podzielona na trzy główne ogniwa, z których 

każde stanowi pole do rozważań na dany temat. Istotne 
wydaje się również przedstawienie fletowej literatury na 
przestrzeni stuleci w celu uzyskania pełnego obrazu wza-
jemnego oddziaływania tych struktur na siebie.

Cena: 21,00 zł 

ISBN: 978-83-226-2176-9 (wersja drukowana)
ISBN: 978-83-8012-020-4 (wer. elektroniczna)
Nr pracy: PN 3041  DWD: 620-141/2013
Oprawa: twarda, tasiemka, szyta, folia 
błyszcząca
Format: 171 x 246
Liczba stron: 139 + 5 nlb. s.
Inne: bibliogr., kolorowe fot., ilustr., przykłady 
nutowe, indeks kompozytorów, summ., rés. 
Typ pracy: monografia
Waga: 480 g     SAP: 11859
Język: polski
Online: IBUK
Kup lub wypożycz na ibuk.pl
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Wartości w muzyce 
T. 5: Interpretacja w muzyce jako proces 
twórczy

Red. Jadwiga Uchyła-Zroski

Celem niniejszego tomu jest ukazanie wieloaspektowego 
i złożonego problemu interpretacji w muzyce w jej współ-
czesnym szerokim rozumieniu, tj. począwszy od koncep-
cji kompozytora, przez interpretatora muzyki, którym 
jest wykonawca (wykonawcy), aż po odbiorcę i  krytyka 
muzycznego. Na treść publikacji złożyły się rozważania 
ujmujące interpretację w muzyce jako proces twórczy. Na 
niniejszy tom składa się prezentacja wyników badań nad 
wartościami w  muzyce kształtowanymi przez twórczą 
interpretację w dyskursie muzykologicznym, teorii i histo-
rii muzyki oraz w  aspekcie artystyczno-wykonawczym, 
pedagogicznym i psychologicznym. Publikacja składa się 
z  trzech części. Część I  została zatytułowana: Rozprawy 
muzyczne. Interpretacja w sztuce muzycznej, II: Interpretacja 
muzyki w praktykach wykonawczych, III: Pedagogiczne i psy-
chologiczne podstawy interpretacji artystycznej. Tom piąty 
wydawnictwa wielotomowego dopełnia myślenie o  roli 
i  funkcjach muzyki zaprezentowane w  tomach wcześ-
niejszych. Odbiorcami publikacji mogą być: nauczyciel e 
akademiccy kierunków artystycznych i  pedagogiczno-

-artystycznych, muzycy i  dyrygenci, studenci, pracowni-
cy instytucji oświatowych i kulturalno-oświatowych, dzia-
łacze ruchu amatorskiego. 

Cena: 46,20 zł 

ISBN: 978-83-226-2225-4 (wersja drukowana)
ISBN: 978-83-8012-232-1 (wer. elektroniczna)
Nr pracy: PN 3095  DWD: 620-196/2013
Oprawa: broszurowa, skrzydełka, szyta, folia 
matowa, lakier wybiórczy
Format: 168 x 240
Liczba stron: 348 + 4 nlb. s. + wklejki
Inne: kolorowe fot., ilustr., mapka, przykłady 
nutowe, wykr., tab., schem., summ., rés.
Typ pracy: praca zbiorowa
Waga: 750 g     SAP: 12030
Język: niemiecki, polski, ukraiński
Online: CEEOL, IBUK
Kup lub wypożycz na ibuk.pl
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Cena: 39,90 zł 

ISBN: 978-83-226-2179-0 (wersja drukowana)
ISBN: 978-83-8012-246-8 (wer. elektroniczna)
Nr pracy: PN 3082   DWD: 620-171/2012
Oprawa: twarda, tasiemka, szyta
Format: 171 x 246
Liczba stron: 312 s.
Inne: bbibliogr., indeks osobowy, summ., rés.
Typ pracy: monografia 
Waga: 630 g    SAP: 12008
Język: polski
Online: IBUK
Kup lub wypożycz na ibuk.pl

Moment osobisty 
Stempowski, Czapski, Miłosz 

Dorota Sieroń-Galusek

Kwestia formacji kulturalnej i intelektualnej jest pod-
stawowym pytaniem w pracy. Autorka śledzi kluczowe 
momenty i składowe tego procesu – zarówno te będące 
rezultatem oddziaływania otoczenia: rodziny, szkoły, kręgu 
przyjaciół…, jak i dokonywane na własny rachunek wybory. 
Przede wszystkim zaś świadome i dobrowolne dążenie do 
doskonalenia się. Autorka wybrała Jerzego Stempowskiego, 
Józefa Czapskiego i Czesława Miłosza nie tylko jako ludzi 
działających wspólnie, współtworzących emigracyjny krąg 

„kultury”. Nade wszystko jako osoby ukształtowane wedle 
pewnych wzorców i przez całe życie kroczące konsekwen-
tnie drogą myślenia osobnego.

Recenzje książki ukazały się w czasopismach: 
– „Nowe Książki” 6/2014, s. 28;
– „Przegląd Polityczny” 125/2014, s. 204.
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Przestrzeń kobiety w chrześcijańskiej 
koncepcji Boga 
Głosy teologów XX-wiecznych  
a (kon)teksty feminizmu 

Marta Zając

Książka stanowi polemikę z  feministyczną krytyką 
chrześcijaństwa. W obszarze XX-wiecznej teologii klasycz-
nej (R. Guardini, H.U. von Balthasar, J. Ratzinger) autorka 
podejmuje najczęściej poruszane w tekstach feministycz-
nych elementy chrześcijańskiej doktryny, m.in.: obraz Boga 
jako Ojca; historyczny Jezus a Chrystus, Boży Syn i Słowo 
Ojca; postać Marii, dziewiczej Matki Boga; seksualne kono-
tacje sceny zwiastowania; utworzenie kobiety z żebra męż-
czyzny. Za pośrednictwem tych i innych często podnoszo-
nych w środowisku feministycznym kwestii, przy okazji 
szczegółowego omówienia tychże w przestrzeni współczes-
nej teologii i biblijnej egzegezy, książka stanowi także pole 
konfrontacji myślenia „popularnego” z teologicznym, pod-
kreślając schematyzm tzw. nowoczesności i dynamizm Tra-
dycji. W rezultacie, uwolnione z deprecjonujących założeń 
feministycznych ideologii, poza ramami krzywego zwier-
ciadła feminizmu teologiczna męskość i kobiecość wchodzą 
w nowe, zaskakujące układy.

Cena: 23,10 zł 

ISBN: 978-83-226-2138-7 (wersja drukowana)
ISBN: 978-83-8012-085-3 (wer. elektroniczna)
Nr pracy: PN 3001   DWD: 620-39/2013
Oprawa: twarda, szyta, folia matowa, lakier 
wybiórczy
Format: 150 x 211
Liczba stron: 261 + 3 nlb. s.
Inne: bibliogr., indeks rzeczowy, indeks auto-
rów, summ., rés.
Typ pracy: monografia 
Waga: 480 g    SAP: 11777
Język: polski
Online: IBUK
Kup lub wypożycz na ibuk.pl

Recenzja książki ukazała się w czasopiśmie 
„Forum Akademickie” 9/2013, s. 71  
(Anna Jawor: Chrześcijaństwo bez kobiet?).
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Cena: 102,90 zł 

ISBN: 978-83-226-2126-4 (wersja drukowana)
ISBN: 978-83-8012-074-7 (wer. elektroniczna)
Nr pracy: PN 2979   DWD: 620-182/2012  
Oprawa: twarda, zakładka, szyta, folia 
błyszcząca
Format: 176 x 266
Liczba stron: 620 + 4 nlb. s..
Inne: bibliogr., summ., Zsfg.
Typ pracy: monografia 
Waga: 1490 g     SAP: 11810
Język: polski
Online: IBUK
Kup lub wypożycz na ibuk.pl

Proces kryminalny w miastach Małopolski 
XVI–XVIII wieku 

Marian Mikołajczyk

Praca ma na celu dokładne prześledzenie bardzo słabo 
dotąd zbadanej procedury karnej stosowanej w miastach 
przedrozbiorowej Polski. Przedmiotem badań była w tym 
wypadku głównie praktyka wymiaru sprawiedliwości. 
Omówione zostały sądy miejskie orzekające w sprawach 
kryminalnych, zwrócono również uwagę na innych uczest-
ników postępowania. Przede wszystkim jednak zajęto się 
przebiegiem procesu, zaprezentowano m.in.: elementy 
śledztwa, wszczęcie postępowania przed sądem, szczegó-
łowo opisane zostało postępowanie dowodowe, w tym prze-
słuchania oskarżonych, świadków, przysięga stron proce-
sowych, opinie biegłych czy też pławienie domniemanych 
czarownic. Obszerne rozważania poświęcono szeroko 
stosowanym wówczas torturom. Omówiono spory stron 
procesowych, wyrokowanie, postępowanie odwoławcze, 
a także postępowanie wykonawcze (zwłaszcza wykona-
nie kar śmierci). Na podstawie przedstawionego materiału 
autor pracy stara się odpowiedzieć na pytanie, czy proces 
miejski zachował skargowo-kontradyktoryjny charakter, 
czy też przekształcił się w postępowanie inkwizycyjne.
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Organizacja prawna  
administracji publicznej 

Red. Lidia Zacharko 
(Bogdan Dolnicki, Jadwiga Glumińska-Pawlic, 
Adam Gołuch, Anna Gronkiewicz,  
Marcin Janik, Barbara Wartenberg-Kempka, 
Lidia Zacharko, Agnieszka Ziółkowska,  
Ewa Żołnierczyk)

Niniejsza publikacja zawiera pogłębioną analizę teo-
retyczną organizacji prawnej administracji publicznej. 
Jej autorzy nie tylko prezentują rozwiązania normatyw-
ne, lecz także dokonują ich głębokiej analizy, czyniąc przy 
tym słuszne uwagi krytyczne. Ujęcie tematu pozwala na 
prześledzenie zmian prawnych dotyczących organizacji 
i  funkcjonowania administracji publicznej, ze wskaza-
niem wzorców wynikających z zasad demokratycznego 
państwa prawa.

Autorzy uznali za niezbędne przedstawienie kolejnych 
etapów wyznaczonych reformami ustrojowymi w  pań-
stwie, tj. zmian w ustroju samorządu terytorialnego, praw-
ne wyodrębnienie działów administracji rządowej, które 
umożliwiło precyzyjne określenie zakresu działalności 
administracji rządowej i  wzmocnienie pozycji prawnej 
Prezesa Rady Ministrów, czy zmian w statusie prawnym 
wojewody i terenowych organów administracji rządowej.

Niniejsza książka, z uwagi na oryginalność opracowa-
nia w zakresie zagadnień organizacji prawnej administracji 
publicznej, może okazać się niezwykle przydatna zarów-
no dla teoretyków, jak i pracowników szeroko rozumia-
nej administracji, a także studentów, których programy 
nauczania obejmują problematykę ustroju administracji 
publicznej.

Cena: 42,00 zł 

ISBN: 978-83-226-2187-5 (wersja drukowana)
ISBN: 978-83-8012-220-8 (wer. elektroniczna)
Nr pracy: PN 3076   DWD: 620-8/2014
Oprawa: twarda, tasiemka, szyta, folia matowa, 
lakier wybiórczy
Format: 171 x 246
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Inne: bibliogr., summ., Zsfg.
Typ pracy: praca zbiorowa 
Waga: 830 g    SAP: 11983
Język: polski
Online: IBUK
Kup lub wypożycz na ibuk.pl
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ISSN: 1896-7604 (wersja drukowana)
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„Problemy Prawa Prywatnego 
Międzynarodowego”. T. 12 

Red. Maksymilian Pazdan

Dwunasty tom „Problemów Prawa Prywatnego Między-
narodowego” otwiera omówienie nowej chińskiej ustawy 
o prawie prywatnym międzynarodowym (artykuł opubli-
kowany w języku angielskim). Poza tym w zbiorze znalazły 
się także opracowania dotyczące międzynarodowej sprze-
daży towarów (zagadnienie potrącenia oraz istotnego naru-
szenia umowy sprzedaży) oraz sądownictwa polubownego 
(jurysdykcji trybunałów arbitrażowych w sporach inwe-
stycyjnych w kontekście rozszerzenia zgody na arbitraż 
państwa przyjmującego w wyniku zastosowania klauzuli 
największego uprzywilejowania). W niniejszym tomie Czy-
telnik znajdzie również przekrojowe omówienie zagadnie-
nia europeizacji prawa prywatnego międzynarodowego.

W zbiorze tym zamieszczono też: odpowiedź na ankie-
tę skierowaną do państw członkowskich Unii Europejskiej, 
dotyczącą stosowania Rozporządzenia nr 864/2007 o pra-
wie właściwym dla zobowiązań pozaumownych (Rzym II), 
sprawozdanie z konferencji naukowej nazwanej Współczes-
ne wyzwania prawa prywatnego międzynarodowego, zorgani-
zowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Warszawskiego w dniach 19–20 kwietnia 2012 r. w Warsza-
wie, oraz rezolucję w sprawie podniesienia rangi prawa 
prywatnego międzynarodowego w programach studiów 
na wydziałach prawa oraz aplikacji prawniczych, przyjętą 
przez uczestników tejże konferencji.

Publikowane materiały stanowią cenną pomoc zarówno 
dla praktyków – sędziów, adwokatów i radców prawnych, 
jak i teoretyków prawa. Mogą być także wykorzystywane 
przez studentów i aplikantów.

Czasopismo naukowe punktowane – 4 pkt
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„Problemy Prawa Prywatnego 
Międzynarodowego”. T. 13 

Red. Maksymilian Pazdan

W trzynastym tomie „Problemów Prawa Prywatnego 
Międzynarodowego” znalazły się dwie publikacje związane 
z wąsko rozumianą kolizjonistyką (tj. dotyczące transgra-
nicznego przeniesienia siedziby statutowej polskiej spółki 
handlowej oraz odpowiedzialności za szkody wyrządzone 
przy wykonaniu władzy publicznej w ustawie o prawie pry-
watnym międzynarodowym z 2011 r.), artykuł poświęcony 
zagadnieniu nabywania nieruchomości przez cudzoziem-
ców w Austrii oraz opracowanie dotyczące sądownictwa 
polubownego (nadużycia prawa podmiotowego jako pod-
stawy rozciągnięcia zapisu na sąd polubowny na podmio-
ty powiązane kapitałowo). W niniejszym zbiorze zamiesz-
czono także omówienie nowej rumuńskiej regulacji prawa 
prywatnego międzynarodowego w  kodeksie cywilnym, 
a także artykuł opisujący interesującą kwestię braku uni-
fikacji prawa kolizyjnego w odniesieniu do formy czynno-
ści w okresie obowiązywania w II Rzeczypospolitej ustawy 
prawo prywatne międzynarodowe z 1926 r.

Poza tym w tomie tym zawarto uwagi do projektu roz-
porządzenia Rady w sprawie małżeńskich ustrojów mająt-
kowych (2011 / 0059) (CNS) z dnia 20 grudnia 2012 r., doty-
czące przepisów kolizyjnych, oraz tłumaczenie księgi VII 
rumuńskiego kodeksu cywilnego, zawierającej przepisy 
prawa prywatnego międzynarodowego.

Publikowane materiały stanowią cenną pomoc zarówno 
dla praktyków – sędziów, adwokatów i radców prawnych, 
jak i teoretyków prawa. Mogą być także wykorzystywane 
przez studentów i aplikantów. 

Cena: 42,00 zł 
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„Silesian Journal of Legal Studies”. Vol. 5

Ed. Barbara Mikołajczyk

„Silesian Journal of Legal Studies” vol. 5 jest kolejnym 
numerem wydawnictwa ciągłego powołanego do życia 
uchwałą Wydziału Prawa i Administracji, Uniwersytetu 
Śląskiego. W SJLS są publikowane teksty w językach kon-
gresowych.

Numer piąty SJLS zawiera artykuły dotyczące różnych 
dziedzin prawa – prawa konstytucyjnego i teorii prawa, 
praw człowieka, karnego i gospodarczego. Teksty dotyczą 
aktualnych problemów prawnych i praktycznych pojawia-
jących się na gruncie prawa krajowego oraz kwestii związa-
nych z prawem gospodarczym i karnym. Z kolei opracowa-
nia dotyczące teorii prawa, prawa konstytucyjnego i praw 
człowieka są głosem w dyskursie z zakresu socjologii prawa. 

SJLS vol. 5 zawiera trzy recenzje polskich publikacji 
w dziedzinie prawa, co ma służyć promocji polskiej myśli 
prawniczej. Podobny charakter ma także spis wybranych, 
ważniejszych monografii autorstwa pracowników Wydzia-
łu Prawa i Administracji UŚ wydanych w 2012 r. oraz wykaz 
konferencji zorganizowanych na WPiA. Wykazy te mają na 
celu promocję Wydziału i zapoznanie społeczności akade-
mickiej z jego działalnością naukową.

Autorami tekstów są nie tylko Polacy – pracownicy  
WPiA UŚ, lecz także naukowcy z innych polskich i zagra-
nicznych uniwersytetów. 

Publikacja jest adresowana do szerokiego grona Czytelni-
ków 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 cen-
nym źródłem dla magistrantów i doktorantów.

Czasopismo naukowe punktowane – 5 pkt
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„Z Dziejów Prawa”. T. 6 (14) 

Red. Adam Lityński, Marian Mikołajczyk, 
Wojciech Organiściak

Artykuły, które złożyły się na kolejny tom niniejszej 
serii, poruszają bardzo zróżnicowane spektrum zagadnień. 
Autorami tekstów są historycy prawa z Polski, Kolumbii 
oraz Ukrainy. W tomie tym z dawnej historii znajdziemy 
opracowanie dotyczące reformy sądów i miejskiego prawa 
sądowego w XVIII w., a także artykuł omawiający organi-
zację cywilnych władz wojskowych w powstaniu kościusz-
kowskim. Kilka kolejnych artykułów przybliża problema-
tykę związaną z recepcją francuskiego modelu instytucji 
prokuratora w Księstwie Warszawskim, procesem tworze-
nia zrębów niepodległej Kolumbii, historią kolonii polskiej 
w Mandżurii oraz ukraińskiej myśli prawniczej. W tomie 
znalazły się również teksty traktujące o XX w. Dwa z nich 
dotyczą kwestii związanych z wojskowym postępowaniem 
karnym w II Rzeczypospolitej oraz prawem karnym na 
Kresach II RP w czasie II wojny światowej. Kolejne artykuły 
odnoszą się do problematyki ustroju sądów wojskowych 
w pierwszych latach Polski Ludowej, początków prac nad 
kodeksem postępowania cywilnego. W tomie zamieszczo-
no również artykuł wspomnieniowy, poświęcony 60. rocz-
nicy sądowego morderstwa gen. Augusta Emila Fieldorfa 

„Nila”. Grupę tekstów dotyczących XX w. zamyka opracowa-
nie przybliżające sylwetkę i działalność biskupa spiskiego 
Jána Vojtašáka. W niniejszym tomie zamieszczono ponadto 
recenzję pracy Natalii Nowakowskiej: Królewski kardynał. 
Studium kariery Fryderyka Jagiellończyka (1468–1503). Całość 
zamyka Kronika oraz spis publikacji pracowników Katedry 
Historii Prawa za rok 2013.

Cena: 46,20 zł 
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Etyczne zachowanie się człowieka 
w organizacji

Agata Chudzicka-Czupała

Książka zawiera przegląd badań poświęconych sposo-
bom budowania uzasadnień decyzji etycznych i  źródeł 
moralnego oraz niemoralnego zachowania się człowieka 
w miejscu pracy. Autorka postawiła sobie za cel przegląd 
najbardziej istotnych teorii, tłumaczących źródła i uwa-
runkowania zachowań etycznych i nieetycznych. Zosta-
ły tu opisane te cechy człowieka i właściwości organiza-
cji, które są związane z procesem podejmowania decyzji 
etycznych oraz najczęściej uwzględniane w prowadzonych 
dotąd badaniach. Omówiono też cechy samego dylematu 
moralnego, które wpływają na etyczne wybory pracownika.

W publikacji zaprezentowano trzy różne perspektywy 
moralne uczestników sytuacji etycznych w miejscu pracy: 
sprawcy krzywdy, ich ofiary oraz świadka, ukazując spe-
cyfikę doświadczeń i przeżyć każdego z bohaterów sytuacji 
etycznej. Dokonano również krótkiego przeglądu form nie-
etycznego postępowania i sposobów ich ujawniania. 

Książka została uzupełniona o część praktyczną, którą 
stanowią wskazówki do treningu etycznego postępowania 
i refleksji nad źródłami zachowań nieetycznych w pracy. 
Zawarto tu różne propozycje – wynikające z doświadczeń 
autorki oraz uwzględniające wnioski zawarte w publikacji 

– szkolenia osób w zależności od ich psychologicznej charak-
terystyki i cech związanych z ich moralnością. 

Praca jest adresowana do specjalistów z zakresu zarzą-
dzania i  organizacji, HR, profesjonalistów pracujących 
w  biznesie, zajmujących się szkoleniami kadr pracow-
niczych i menedżerów. Jest to lektura przeznaczona dla 
wszystkich, których interesują uwarunkowania zachowań 
etycznych w organizacji, moralność człowieka i mechani-
zmy rządzące ludzkim postępowaniem w sytuacji dylematu 
etycznego. Książka może też służyć jako materiał dydak-
tyczny dla studentów kierunków społecznych i humani-
stycznych, dla pedagogów, socjologów i psychologów, szcze-
gólnie tych, którzy specjalizują się w psychologii pracy 
i organizacji.

Recenzja książki ukazała się na stronach 
portalu Psychologia-Spoleczna.pl  
(Autorka recenzji: Kamila Pasek).
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Cechy osobowości a doświadczanie szczęścia 
i poczucie sensu życia

Anna Porczyńska-Ciszewska

Co cechuje człowieka szczęśliwego i co odróżnia go od 
nieszczęśliwego? Czy szczęście zależy od bycia szczęśli-
wym, czy też od wielu przyjemnych sytuacji? W jakim stop-
niu zadowolenie i poczucie szczęścia zależą od usposobie-
nia oraz cech osobowości człowieka? Na te m.in. pytania 
Czytelnik może znaleźć odpowiedź w niniejszej pracy. 

Zwracając uwagę na problematykę sensu życia i szczęś-
cia z perspektywy psychologii, autorka poddaje analizie 
relacje między odczuwanym sensem własnej egzystencji, 
umiejętnością doświadczania szczęścia a składnikami oso-
bowości i temperamentu człowieka oraz czynnikami okre-
ślającymi obiektywne warunki życia. Stawia też pytania: 
Czy ludzie szczęśliwi charakteryzują się pewnymi stałymi 
cechami psychologicznymi, prezentują specyficzny, odróż-
niający ich od innych profil osobowości? Czy psychiczny 
dobrostan jest trwałą cechą indywidualną, czy raczej zale-
ży od warunków zewnętrznych, czyli tzw. kolei losu? 

Książkę tę wśród publikacji o takiej problematyce wyróż-
nia wybór interesującej i oryginalnej koncepcji szczęścia, na 
której podstawie zinterpretowano przyczyny różnic indy-
widualnych w zakresie poczucia szczęścia, a mianowicie 
teorii przepływu (flow experience) M. Csikszentmihalyiego, 
a także nowatorskie wyniki badań nt. doświadczania szczęś-
cia przez osoby skłonne do podejmowania ryzykownych 
zachowań. Próbując wykreślić profil psychologiczny osoby 
szczęśliwej w rozumieniu koncepcji M. Csikszentmihalyie-
go, autorka nie przesądza o tym, czy któraś z cech osobowo-
ści jest wyłącznie korelatem, czy też koniecznym warun-
kiem bądź pochodną dobrostanu psychicznego człowieka. 

Z uwagi na to, że problematyka doświadczania szczęścia 
i poczucia sensu życia to zagadnienia powszechne i zna-
czące niemal dla każdego człowieka, książka ta poleca-
na jest przedstawicielom środowisk akademickich oraz 
każdemu poszukującemu odpowiedzi na egzystencjalnie 
ważne pytania.

Cena: 39,90 zł 

ISBN: 978-83-226-2156-1 (wersja drukowana)
ISBN: 978-83-8012-202-4 (wer. elektroniczna)
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123

psychologia

Cena: 23,10 zł 

ISBN: 978-83-226-2209-4 (wersja drukowana)
ISBN: 978-83-8012-249-9 (wer. elektroniczna)
Nr pracy: PN 3069   DWD: 620-48/2014
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Uwarunkowania radzenia sobie młodzieży 
w sytuacjach zagrożenia wykluczeniem 
społecznym

Agnieszka Wilczyńska

W książce zaprezentowano uwarunkowania radzenia 
sobie młodzieży w sytuacjach zagrożenia wykluczeniem 
społecznym. Zjawisko wykluczenia społecznego rozpa-
trywane jest z  różnych perspektyw badawczych. Jeden 
z  najważniejszych wątków stanowi ukazanie potrzeby 
przynależności jako fundamentalnej potrzeby ludzkiej, 
a także poczucia przynależności jako podstawowego zaso-
bu pozwalającego człowiekowi na satysfakcjonujące funk-
cjonowanie, w tym radzenie sobie w sytuacjach trudnych. 

Wyniki przedstawionych w publikacji badań wskazały 
na to, że spostrzeganie zagrożeń związanych z wyklucze-
niem społecznym wiąże się ze spadkiem poczucia przyna-
leżności i niezaspokojoną potrzebą przynależności. Niż-
sze poczucie przynależności powoduje niższą samoocenę, 
brak wiary w swoje zdolności rozumienia i kontrolowania 
emocji. Młodzież, która nie czuje się dopasowana do innych, 
ważna i doceniana, gorzej spostrzega swoje zasoby, co ma 
wpływ na jej funkcjonowanie społeczne, a zwłaszcza radze-
nie sobie.
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Człowiek wobec wartości etycznych 
Badania i praktyka

Red. Agata Chudzicka-Czupała

Celem niniejszej publikacji jest poszukiwanie i opisanie 
różnorakich mechanizmów odpowiedzialnych za urucha-
mianie zachowań człowieka, które mogą być postrzegane 
jako mniej lub bardziej etyczne. Autorzy zbioru w swych 
tekstach ukazują społeczne, psychologiczne i  moralne 
aspekty współdziałania jednostki z innymi. Koncentrują 
się również na różnorodnych etycznych pułapkach współ-
czesności, czyhających na jednostkę w ciągle zmieniającym 
się świecie. 

W  centrum zainteresowania znalazły się zagadnie-
nia związane z moralnością i niemoralnością, wyrażone 
w pytaniach: Kiedy i jakie zachowanie własne lub drugie-
go człowieka postrzegane jest jako etyczne lub nieetyczne? 
Jakie mechanizmy rządzą percepcją zachowania własne-
go i  innych ludzi? Co prowokuje osobę do takich zacho-
wań, jak one przebiegają, jaką przyjmują postać i wresz-
cie – jakie skutki zachowania te za sobą pociągają? Uwagą 
objęto także źródła zachowań moralnych: osobowościowe, 
społeczne, duchowe, światopoglądowe, te wynikające z bio-
logii, z posiadanych przez jednostkę cech, jak i te związa-
ne z przyjętym przez osobę systemem wartości, z reakcją 
na czyjeś zachowanie czy z kulturą oraz warunkami życia. 
W publikacji ukazano również różne dziedziny życia spo-
łecznego, w których istotne są etyczne wybory człowieka, 
co stanowi dodatkową zaletę zbioru.

Książka może służyć jako materiał dydaktyczny dla stu-
dentów kierunków humanistycznych, w szczególności dla 
pedagogów różnych specjalności, socjologów, psycholo-
gów, pracowników socjalnych – dla osób, które wykonują 
zawód opierający się na kontaktach z drugim człowiekiem 
lub przygotowują się do takiej pracy. Jednym słowem, pub-
likacja ta przeznaczona jest dla wszystkich, których intere-
suje moralność człowieka i mechanizmy rządzące ludzkim 
postępowaniem w sytuacji dylematu etycznego. 

Cena: 29,40 zł 

ISBN: 978-83-226-2133-2 (wersja drukowana)
ISBN: 978-83-8012-072-3 (wer. elektroniczna)
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„Chowanna” 2013. R. 56 (70). T. 1 (40): 
W poszukiwaniu wyznaczników  
jakości życia

Red. Małgorzata Górnik-Durose 

Prezentowany tom odnosi się do problematyki szeroko 
rozumianej jakości życia człowieka analizowanej z perspek-
tywy psychologicznej. Perspektywa ta uwzględnia zarów-
no obiektywne (społeczno-ekonomiczne lub medyczne), 
jak i subiektywne wskaźniki jakości życia, zakorzenione 
w kontekście kulturowym, społecznym i środowiskowym. 

W  zbiorze artykułów przedstawiono badania psycho-
logiczne i analizy, które przyczyniają się do lepszego zro-
zumienia wybranych aspektów dobrostanu psychiczne-
go, zadowolenia z różnych dziedzin życia, w końcu jakości 
życia ujmowanej z różnych perspektyw teoretycznych. Tom 
nie jest spójny konceptualnie i metodologicznie, ale fakt ten 
można uznać za zaletę, ponieważ wyrażona została bogata 
różnorodność problemów i ich ujęć. Artykuły prezentowa-
ne w zbiorze przedstawiają wyniki poszukiwań istotnych 
wyznaczników szeroko rozumianej jakości życia – odno-
szących się z jednej strony do funkcjonowania człowieka 
w sferze społeczno-zawodowej i ekonomicznej, a z drugiej 

– do jego zdrowia i doświadczania choroby. W tomie znalazły 
się także teksty, które może nie wiążą się z jakością życia 
bezpośrednio, ale wpisują w szerokie tło czynników mają-
cych dla niej istotne znaczenie.

Autorami poszczególnych artykułów są badacze zajmu-
jący się psychologicznymi aspektami jakości życia w zdro-
wiu i chorobie z różnych ośrodków akademickich w Polsce 
(Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet 
Śląski, Uniwersytet Warszawski), zarówno doświadczeni, 
z dużym dorobkiem naukowym, jak i stawiający pierwsze 
kroki w publikowaniu swoich badań. 

Artykuły w tym tomie „Chowanny” zainteresują studen-
tów i badaczy zajmujących się jakością życia, reprezentu-
jących różne dyscypliny naukowe: medycynę, socjologię, 
ekonomię i oczywiście psychologię. Stanowią istotny przy-
czynek do wyjaśnienia czynników z jednej strony podno-
szących, z drugiej, obniżających jakość życia współczesne-
go człowieka.

Czasopismo naukowe punktowane – 6 pkt
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Yuppie oraz squatter  
Globalne style życia w lokalnych 
środowiskach wychowawczych

Maciej Bernasiewicz

Procesami, które kształtują dziś życie każdej istoty ludz-
kiej funkcjonującej w kręgu kultury Zachodu, są globaliza-
cja, indywidualizacja. Triumfuje konsumpcyjny styl życia. 
Prezentowana publikacja zawiera studium wybranych sty-
lów życia – yuppie, stanowiącej kulturę dominującą, zwią-
zaną z pojęciami sukcesu i pieniędzy, oraz squatter, będą-
cej kulturą alternatywną, znamionującą: sprawiedliwość 
społeczną, autonomię osobistą i lokalną – ze szczególnym 
uwzględnieniem kontekstów życia rodzinnego oraz zawo-
dowego, w jakie każdy z przedstawicieli analizowanego 
ruchu squatter i kategorii społecznej yuppie angażuje się 
z różną intensywnością.

Na polskim rynku wydawniczym tematykę nowoczes-
nych stylów życia podejmuje się w  sposób marginalny 
i raczej dygresyjny, co stanowi o wyjątkowości niniejszej 
publikacji. Książka zainteresuje z pewnością wszystkich 
tych, którzy są bacznymi obserwatorami przemian współ-
czesnego świata oraz tworzenia się nowych stylów życia 
w nowej, globalnej rzeczywistości. 

Cena: 21,00 zł 

ISBN: 978-83-226-2183-7 (wersja drukowana)
ISBN: 978-83-8012-194-2 (wer. elektroniczna)
Nr pracy: PN 3055  DWD: 620-36/2014
Oprawa: broszurowa, skrzydełka, klejona, folia 
matowa, lakier wybiórczy
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Typ pracy: monografia
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Koncepcje oporu we współczesnych 
naukach społecznych 
Główne problemy, pojęcia, rozstrzygnięcia

Ewa Bielska

Przedmiotem pracy jest kategoria oporu analizowana 
w kontekście założeń wybranych teorii funkcjonujących 
w obrębie nauk społecznych. Opór został przedstawiony 
jako kategoria związana ze strategiami transgresyjnymi 
i emancypacyjnymi, odniesiono go do modelu podmiotowo-
ści. Został potraktowany jako fakt społeczny oraz pochod-
na decyzji podmiotowej występującej w sytuacji doznania 
władzy zinterpretowanej jako opresyjna. Kategorię oporu 
poddano interpretacji w nawiązaniu do teorii dewiacji oraz 
kontroli społecznej. Wskazano na wybrane społeczne stra-
tegie oporu, obszerny fragment pracy poświęcono analizie 
kategorii nowych ruchów społecznych. 

Potencjalnymi odbiorcami pracy są przedstawiciele nauk 
społecznych oraz reprezentanci profesji związanych ze 
służbami socjalnymi, zajmujący się działaniami pomoco-
wymi oraz kompensacyjnymi.

Cena: 39,90 zł 
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Profilaktyka społeczna 
Aspekty teoretyczno-metodyczne

Katarzyna Borzucka-Sitkiewicz,  
Katarzyna Kowalczewska-Grabowska

Książka składa się z  dwóch komplementarnych części. 
Pierwsza część – zatytułowana Podstawy teoretyczne ana-
lizowanych zagadnień – obejmuje trzy główne rozdziały. 
W  rozdziale pierwszym – zawierającym Charakterystykę 
wybranych zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży – doko-
nano prezentacji uzależnień, agresji w relacjach społecz-
nych i  ryzykownych zachowań seksualnych, występują-
cych w populacji dzieci i młodzieży. W drugim rozdziale, 
Profesjonalna profilaktyka zachowań ryzykownych dzieci 
i młodzieży – cele, zadania, założenia, podjęte zostały zagad-
nienia związane z różnymi sposobami definiowania poję-
cia profilaktyki społecznej, opisano typy i poziomy oddzia-
ływań profilaktycznych oraz scharakteryzowano sylwetkę 
i warsztat metodyczny nauczyciela, prowadzącego zajęcia 
profilaktyczno-wychowawcze. Kolejny rozdział, Rodzaje 
programów profilaktycznych. Zasady konstruowania progra-
mu, odnosi się do skuteczności dotychczasowych działań 
profilaktycznych. Scharakteryzowano w  nim poszczegól-
ne etapy planowania oddziaływań z zakresu profilaktyki. 
Zawiera również opis strategii działań profilaktycznych 
w  obszarach związanych z  używaniem substancji psy-
choaktywnych, prezentowaniem zachowań agresywnych 
i przemocowych oraz z ryzykownymi zachowaniami sek-
sualnymi. 

Druga część książki zawiera propozycje ćwiczeń war-
sztatowych ujętych w pięciu blokach tematycznych: Blok 
integracyjny; Blok „Jaki jestem?”; Blok dotyczący zdrowotnych 
i  psychospołecznych konsekwencji zachowań ryzykownych; 
Blok dotyczący umiejętności psychologicznych; Blok dotyczą-
cy umiejętności społecznych. Opis poszczególnych ćwiczeń 
obejmuje ich cele, pomoce i  przebieg. Część praktyczna 
w  zamyśle ma na celu uzupełnienie przedstawionych 
w  pracy wiadomości teoretycznych. Zarazem ma stano-
wić pomoc w  praktycznym wdrażaniu oddziaływań pro-
filaktycznych.

Cena: 14,70 zł 
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Wychowanie a płciowość osób w relacjach 
międzyludzkich z perspektywy pedagogiki 
personalistycznej

Beata Ecler-Nocoń

Czas dorastania i  dojrzewania stawia przed młodym 
człowiekiem rozmaite zadania. Niejednokrotnie zadania 
te wiążą się z wieloma problemami, wątpliwościami, dyle-
matami. Wychowawca to ktoś, kto ma nieść pomoc w tym 
trudnym okresie. Tymczasem współczesność nie oszczędza 
żadnej ze stron: ani młodzieży, ani pedagogów. Przeciwnie, 
każda z nich spotyka się z pewnym chaosem w wielu kwe-
stiach wychowawczych. Spośród nich można wskazać sferę 
relacji międzyludzkich, w których płciowość jest pewną 
okolicznością rozwoju. Wszak rozmaite koncepcje postrze-
gania płciowości implikują różnorodne zachowania wycho-
wawcze. W wielorakości wizji brakuje – przynajmniej tak 
się wydaje – jakiejś myśli spajającej, która mogłaby integro-
wać i na której mógłby zrodzić się pewien zamysł wycho-
wawczy. 

Książka jest próbą pokazania rozmaitych sposobów 
kształtowania relacji między kobietami i  mężczyznami 
oraz ich konsekwencji dla rozwoju osób każdej płci indy-
widualnie. Szczególnie rozwijające wydają się tu te rela-
cje, w których wzajemnie szacunkiem otacza się godność 
człowieka, w których ma miejsce przyjacielska życzliwość 
i miłość. 

Praca ta jest adresowana przede wszystkim do pracow-
ników naukowych parających się pedagogiką, ale także do 
pedagogów, dla których istotne są problemy wychowania. 

Cena: 25,20 zł 
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Pedagogiczne wyzwania wobec zmiany 
społecznej

Beata Ecler-Nocoń, Monika Frania, 
Małgorzata Kitlińska-Król

Książka stanowi rodzaj skryptu, który ma się przyczy-
nić do pedagogicznej refleksji. Porusza nowe zagadnienia, 
wobec których pedagog może czuć się bezradny. Wśród 
interesujących problemów znajdują tu swoje miejsce 
kwestie związane z mediami, biotechnologią, energetyką, 
feminizmem, przemianami pokoleniowymi w kontekście 
wartości, wielokulturowością i patriotyzmem. Kierowana 
jest do studentów pedagogiki – przyszłych adeptów nauk 
o wychowaniu. Jej zadaniem nie jest przedstawienie goto-
wych rozwiązań w  żadnym temacie, za cel stawia sobie 
przygotowanie pedagogów do myślenia o  różnych prze-
jawach zmiany. 

Cena: 16,80 zł 
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Edukacja medialna a reklama 
Studia teoretyczne i analizy empiryczne 
w kontekście środowiska szkolnego

Monika Frania

Cywilizacja medialna, zmediatyzowany świat, zapośred-
niczona rzeczywistość to tylko kilka określeń współczes-
nego środowiska życia człowieka. Nie wydaje się przesadą 
stwierdzenie, że media są dziś wszechobecne. Ich rozwój 
nigdy dotąd nie przebiegał tak szybko, a instrumentarium 
nie było tak szerokie. Dla potencjalnego odbiorcy media są 
źródłem zarówno szans, jak i zagrożeń. Edukacja medial-
na, rozumiana jako edukacja o mediach, do mediów i przez 
media stanowi odpowiedź na wyzwania czasu.

Prezentowana książka jest próbą przybliżenia Czytelni-
kowi istoty oraz stanu edukacji medialnej w Polsce, zwłasz-
cza w kontekście edukacji szkolnej. Porusza również prob-
lem reklamy jako komunikatu perswazyjnego. Zasadniczą 
część pracy stanowi analiza wyników badań dotyczących 
wpływu warsztatów z edukacji medialnej na odbiór reklam 
telewizyjnych u młodzieży licealnej. Autorka dąży również 
do przedstawienia opinii środowiska szkolnego na Śląsku 
na temat edukowania medialnego.

Publikacja skierowana jest przede wszystkim do pracow-
ników naukowych zainteresowanych problemem mediów 
w kontekście edukacji, ale również do czynnych nauczy-
cieli, pedagogów, studentów. 

Cena: 23,10 zł 
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Future Learning System 
Drama w nauczaniu języka angielskiego 
Perspektywa psychopedagogiczna

Alicja Gałązka

Książka opisuje autorską metodę nauczania języków 
obcych Future Learning System (FLS), która oparta jest na 
najnowszych osiągnięciach z zakresu neuroglottodydakty-
ki, konstruktywistycznej dydaktyki języków obcych oraz 
humanistycznej, niedyrektywnej pedagogiki, podkreś-
lającej potrzeby uczącego się, jego zainteresowania oraz 
autonomię. FLS to zintegrowane podejście holistyczne do 
nauczania języka obcego, które umożliwia odpowiednie  
zindywidualizowanie technik kształcenia, zgodnie z potrze-
bami, zainteresowaniami i oczekiwaniami uczniów, co jest 
niezwykle ważne zwłaszcza w  uczeniu osób dorosłych. 
Swoistą dyrektywą dydaktyczną jest przyjęcie założenia, 
że zdolności do przyswajania języka obcego (jak rów-
nież wszelkie inne zdolności) można rozwijać, aktywizu-
jąc obie półkule mózgowe oraz różne rodzaje inteligencji 
wielorakiej. FLS to metoda oparta głównie na dramie kre-
atywnej, wykorzystującej w pełni potencjał słuchacza, jego 
osobowość oraz indywidualne preferencje do uczenia się, 
rozwijająca wszystkie typy inteligencji oraz integrująca 
obydwie półkule mózgowe. 

Publikacja adresowana jest do nauczycieli języków 
obcych oraz do wszystkich teoretyków i praktyków poszu-
kujących empirycznych dowodów na szczególną wyjąt-
kowość dramy jako kreatywnej alternatywy edukacyjnej.

Cena: 46,20 zł 
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Badania jakościowe w naukach społecznych 
Szkice metodologiczne

Stanisław Juszczyk

Celem monografii jest scharakteryzowanie wybranych 
zagadnień związanych z projektowaniem i prowadzeniem 
badań jakościowych w naukach społecznych, dlatego opi-
sano ich podstawy teoretyczne oraz omówiono najważ-
niejsze metody i techniki badawcze. Wśród wielu typów 
metod jakościowych scharakteryzowano m.in. etnogra-
fię, etnometodologię, wiele rodzajów wywiadów, analizę 
konwersacyjną, analizę rysunku, badania fenomenogra-
ficzne, badania w działaniu, teorię ugruntowaną, badania 
integralno-kulturowe oraz przedstawiono sposoby analizo-
wania danych jakościowych. Zwrócono uwagę na dyskurs 
i krytykę naukową jako podstawowe paradygmaty dzia-
łalności naukowo-badawczej. Dokonano porównań wielu 
aspektów badań ilościowych i badań jakościowych.

Wzrost zainteresowania badaniami jakościowymi zaob-
serwowano w pedagogice, socjologii, psychologii i naukach 
o zdrowiu. Badania te stają się przedmiotem analiz bada-
czy, wykładowców, studentów i praktyków. Stają się coraz 
bardziej widoczne w pracach awansowych oraz są prze-
prowadzane na zamówienie osoby prawnej czy fizycznej, 
zlecającej dokonanie badań jakościowych. 

Cena: 35,70 zł 
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Promocja zdrowia w środowisku lokalnym 
Założenia teoretyczne i praktyczne 
egzemplifikacje  
(perspektywa pedagogiczna)

Katarzyna Kowalczewska-Grabowska

Zagadnienia dotyczące zdrowia i  promocji zdrowia 
przedstawione są w licznych publikacjach z zakresu medy-
cyny, psychologii, socjologii, ekonomii i  pedagogiki. Opi-
sywane w nich treści koncentrują się wokół teoretycznych 
analiz związanych z ideą promocji zdrowia, i to najczęściej 
w odniesieniu do aktualnej wiedzy określonej dyscypliny 
naukowej. W niniejszej publikacji podjęto próbę zaimple-
mentowania idei promocji zdrowia na użytek pedagogiki 
społecznej i określenia zadań pedagoga społecznego wobec 
lokalnych społeczności w  zakresie pomnażania ich zdro-
wotnego potencjału. W  literaturze przedmiotu znane są 
rozważania Prof. dr hab. Ewy Syrek na ten temat, jednak 
w niniejszym opracowaniu przedstawiono nie tylko teore-
tyczne ujęcie, lecz także podjęto analizę dotychczasowych 
działań z zakresu promocji zdrowia na terenie wojewódz-
twa śląskiego. W ramach publikacji zawarto opis zjawisk 
i procesów – dotyczących zarówno jednostek, jak i zbioro-
wości – uwzględniając ich przebieg, prognozy dotyczące 
ich rozwoju, a także ich wymiar statystyczny.

Prezentowana książka przeznaczona jest dla studentów 
pedagogiki, szczególnie pedagogiki zdrowia, może też zna-
leźć zastosowanie dla studentów kierunków pielęgniar-
stwa czy słuchaczy studiów podyplomowych z  zakresu 
nauk pedagogicznych, socjologicznych, medycznych zwią-
zanych ze zdrowiem publicznym. Jest również skierowana 
do przedstawicieli lokalnych samorządów, podejmujących 
inicjatywy prozdrowotne w  lokalnych społecznościach 
i stanowić dla nich może pomocną lekturę w projektowa-
niu i realizacji przedsięwzięć z obszaru promocji zdrowia.

Cena: 18,90 zł 
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Nadmierna masa ciała – konteksty 
psychospołeczne i pedagogiczno-edukacyjne

Karina Leksy

Opracowanie jest próbą określenia znaczenia nadmier-
nej masy ciała dla zdrowia i psychospołecznego funkcjono-
wania człowieka. Przedstawia sposoby definiowania, diag-
nozowania, rozpowszechnienia i uwarunkowań zjawiska 
ze szczególnym uwzględnieniem potencjalnego wpływu 
kultury masowej i stylu życia, jako głównych determinan-
tów nadmiernej masy ciała. Konsekwencje i  znaczenie 
nadwagi i otyłości dla jakości życia człowieka zostały omó-
wione z perspektywy jego funkcjonowania psychospołecz-
nego, przez odwołanie się do doświadczeń osób z nadmier-
ną masą ciała. Starano się też podkreślić rolę Internetu jako 
narzędzia i źródła wsparcia dla osób z nadwagą i otyłością. 

Książka może przyczynić się do zwrócenia większej 
uwagi na problemy osób z nadwagą i otyłością, u podstaw 
których niejednokrotnie leżą negatywne doświadczenia 
społeczne związane z wyglądem jednostki. Ponadto, na 
gruncie pedagogiki, może przyczynić się do podejmowa-
nia na różnych szczeblach edukacji zagadnień związanych 
nie tylko ze zdrowym stylem życia, lecz także znaczeniem 
postawy nietolerancji i uwrażliwianiem na potrzebę akcep-
tacji. Autorka prezentuje też własną propozycję oddziały-
wań profilaktycznych i edukacyjnych ukierunkowanych 
na promowanie zdrowego stylu życia oraz postawy tole-
rancji wobec innych osób, co realizowane jest w środowi-
sku szkolnym i może znaleźć zastosowanie w codziennej 
praktyce edukacyjnej.

Praca adresowana jest do pedagogów, nauczycieli i dy- 
rektorów szkół oraz do studentów pedagogiki. Szczegól-
nie może przyczynić się do podniesienia świadomości 
wychowawców, z jakimi problemami w funkcjonowaniu 
psychospołecznym zmagają się na co dzień wychowanko-
wie z nadwagą/otyłością, i do podejmowania działań ukie-
runkowanych na promowanie zdrowego stylu życia oraz 
tolerancji wobec innych uczniów. Niewątpliwym atutem 
niniejszej publikacji jest nowatorskość podejmowanego 
tematu.

Cena: 23,10 zł 
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Pedagogizacja medialna rodziny 
Zakres – uwarunkowania – dylematy

Marcin Musioł

W monografii opisano działania nazywane pedagogiza-
cją rodziny, które mogą być podjęte z  rodzicami i  praw-
nymi opiekunami w  celu szerzenia wiedzy i  kultury 
pedagogicznej w  zakresie korzystania z  mediów przez 
ich podopiecznych, m.in. przy okazji spotkań z  wycho-
wawcą klasy. Działania owe mogą obejmować: wychowa-
nie i kształcenie za pośrednictwem mediów, wychowanie 
do mediów oraz edukację medialną rodziców i prawnych 
opiekunów. W  pracy przedstawiono wyniki badań doty-
czące tej pedagogizacji. Potencjalnymi Czytelnikami pracy 
mogą być czynni zawodowo i przyszli nauczyciele różnych 
etapów edukacyjnych oraz rodzice i  opiekunowie dzieci 
i nastolatków.

Cena: 54,60 zł 
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Studia o aktywnym uczeniu się dzieci 
Wybrane problemy edukacji 
wczesnoszkolnej 
Materiały dla studentów i nauczycieli

Beata Oelszlaeger-Kosturek

Książka – Studia o aktywnym uczeniu się dzieci. Wybrane 
problemy edukacji wczesnoszkolnej. Materiały dla studentów 
i nauczycieli, jest skierowana przede wszystkim do osób 
doskonalących swoje kompetencje pedagogiczne – pracu-
jących nauczycieli oraz studentów pedagogiki, przyszłych 
nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Obok teoretycznych 
aspektów uczenia się przedstawiono ich praktyczne kon-
sekwencje – wybrane koncepcje pedagogiczne z nowator-
skimi środkami i sposobami wdrażania uczniów do samo-
dzielnego, podmiotowego uczenia się.

Zaproponowano zatem ujęcie sposobu odbioru informa-
cji przez dzieci, z uwzględnieniem rodzaju przyjmowanych 
treści. Podjęto refleksję nad tym, jak projektują lub współ-
projektują działania edukacyjne, jak je kontrolują i oceniają 
(jak dokonują samokontroli i samooceny), słowem – jaką 
wiedzę gromadzą (deklaratywną, proceduralną, osobo-
twórczą). Wiele miejsca poświęcono porozumiewaniu się, 
a także współpracy dzieci z nauczycielem i rówieśnikami 
z klasy oraz nauczyciela z rodzicami. Wszystkie te kwestie 
można odnaleźć w sześciu rozdziałach książki.

Zaprezentowany zestaw ćwiczeń dla studentów i ucz-
niów oraz odnośniki do literatury przedmiotu, a także pro-
jekty zajęć edukacyjnych i pomysły na współpracę nauczy-
ciela z rodzicami, mogą stanowić inspirację dla przemyśleń 
oraz poszukiwań w zakresie doboru i tworzenia własnej 
koncepcji pedagogicznej.
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O potrzebie edukacji zdrowotnej kobiet 
W świetle badań społeczno-pedagogicznych

Red. Joanna Bulska

Prezentowane w niniejszej pracy zagadnienia mają cha-
rakter interdyscyplinarny i  mieszczą się w  kręgu zain-
teresowań pedagogiki zdrowia – dyscypliny, która łączy 
przede wszystkim elementy pedagogiki społecznej, socjo-
logii zdrowia i choroby, medycyny społecznej, psychologii 
zdrowia oraz polityki społecznej. 

Książka omawia bieżące i  ważne problemy społeczne 
odnoszące się do zdrowia. Zmusza też do refleksji nad tym, 
jakie działania należy podjąć, aby poprawić zdrowotność 
kobiet w Polsce. Niniejsza praca prezentuje takie kwestie, 
jak: znaczenie wykształcenia w przygotowaniu kobiety do 
roli matki; zagrożenia zdrowia wynikające z chorób cywi-
lizacyjnych w kontekście niepłodności kobiet; terapia dzie-
cięcych zaburzeń mowy w kontekście wiedzy i zaangażo-
wania matki w proces leczenia; styl życia kobiet w trakcie 
leczenia raka piersi i po jego zakończeniu; samopoczucie 
kobiet hospitalizowanych z  uwzględnieniem arteterapii; 
wpływ zabiegów kosmetycznych na samopoczucie kobiety; 
postawy antykoncepcyjne młodych kobiet; opinie kobiet 
na temat zakresu i znaczenia wybranych działań prozdro-
wotnych w  różnych instytucjach służby zdrowia lub jed-
nostkach mogących upowszechniać edukację zdrowotną. 
Książkę podsumowuje próba przeglądu wybranych dyle-
matów zdrowotnych, które mogą stanowić zagrożenie dla 
zdrowia i  życia kobiet oraz wpływać na jakość ich funk-
cjonowania w środowisku społecznym.

Publikacja skierowana jest zatem do pedagogów społecz-
nych i studentów pedagogiki różnych specjalności (szcze-
gólnie do studentów kształcących się w  zakresie peda-
gogiki zdrowia czy edukacji zdrowotnej), a zwłaszcza do 
kobiet zainteresowanych utrzymaniem własnego zdrowia. 
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Profilaktyka wybranych problemów 
zdrowotnych (w wymiarze edukacyjnym)

Red. Katarzyna Borzucka-Sitkiewicz, 
Katarzyna Kowalczewska-Grabowska

Punktem wyjścia w prezentowanej monografii są okre-
ślone problemy zdrowotne, analizowane z perspektywy 
edukacyjnej. Omawiane treści mają swój wymiar profi-
laktyczny, ale wpisują się także w obszar charakterystycz-
ny dla promocji zdrowia z uwagi na fakt, że jest ona glo-
balną strategią działań na rzecz zdrowia, której niezbędny 
i kluczowy element stanowi edukacja zdrowotna. Dzięki 
niej ludzie zyskują odpowiednie kompetencje, pozwalają-
ce im na dokonywanie zmian w swoim środowisku i stylu 
życia. W modelu promocji zdrowia ukierunkowanym na 
upodmiotowienie jednostek w  niej uczestniczących ist-
nieją dwie podstawowe funkcje edukacji zdrowotnej. Jedną 
z nich jest tworzenie warunków umożliwiających ludziom 
zdobywanie wiedzy na temat zdrowia i choroby. Posiadając 
tę wiedzę, mogą oni wzmacniać swoje zdolności do działa-
nia na rzecz zdrowia własnego i innych, jednocześnie stając 
się podmiotami tych działań. Upodmiotowienie jednostek 
jest zatem bezpośrednim efektem edukacji, a tylko jednost-
ki upodmiotowione (zdolne do działania) mogą dokonać 
zmiany społecznej, do której dąży się w promocji zdrowia. 
Drugą ze wzmiankowanych funkcji jest oddziaływanie na 
decydentów i grupy zawodowe, tak by odpowiednio wpły-
wały na politykę publiczną i kształtowanie konkretnych 
środowisk.

Prezentowana publikacja spełnia obie z wymienionych 
funkcji. Z jednej strony daje możliwość poszerzenia wiedzy 
na temat wybranych problemów zdrowotnych i przeciw-
działania im, z drugiej – jest adresowana do konkretnych 
grup zawodowych (nauczyciele, pedagodzy, socjologowie, 
lekarze), w których zadaniach mieści się tworzenie środo-
wisk wspierających zdrowie.
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ISBN: 978-83-226-2221-6 (wersja drukowana)
ISBN: 978-83-8012-241-3 (wer. elektroniczna)
Nr pracy: PN 3114  DWD: 620-121/2013
Oprawa: broszurowa, skrzydełka, zakładka, 
klejona, folia matowa, lakier wybiórczy
Format: 168 x 205
Liczba stron: 168 + 4 nlb. s.
Inne: bibliogr., tab., wykr., schem., kolorowe 
ilustr., summ., rés. 
Typ pracy: praca zbiorowa
Waga: 350 g     SAP: 12047
Język: polski
Online: IBUK
Kup lub wypożycz na ibuk.pl



140

pedagogika

Seniorzy w środowisku lokalnym (badania 
empiryczne i przykłady dobrych praktyk)

Red. Anna Zawada, Łukasz Tomczyk

W publikacji zostały przedstawione rodzime oraz zagra-
niczne działania pomocowe skierowane do seniorów 
w środowisku lokalnym. Poruszono kwestie konieczności 
budowania społeczeństwa obywatelskiego, ponieważ tylko 
takie jest w  stanie zapewnić osobom w  „złotym wieku” 
godne warunki życia i należytą pozycję społeczną. Wyeks-
ponowano zatem aktywność lokalnych liderów w organi-
zowaniu pomocy potrzebującym seniorom. Szczególną 
uwagę zwrócono na metody sprzyjające minimalizowaniu 
wykluczenia społecznego. Większość autorów, opierając 
się na wynikach własnych badań empirycznych, przed-
stawiła swoje propozycje w kompensowaniu nasilających 
się w obecnej rzeczywistości problemów społecznych, co 
nadaje opracowaniu pewne walory poznawcze. Praca wpi-
suje się w badania i działania na rzecz zmian społecznych 
w środowisku lokalnym. 

Cena: 33,60 zł 

ISBN: 978-83-226-2131-8 (wersja drukowana)
ISBN: 978-83-8012-188-1 (wer. elektroniczna)
Nr pracy: PN 2999  DWD: 620-134/2012
Oprawa: twarda, szyta, folia matowa, lakier 
wybiórczy
Format: 171 x 246
Liczba stron: 264 s. + wklejka
Inne: bibliogr., abstracts, key words, kolorowe 
wykr., tab., rys.
Typ pracy: praca zbiorowa
Waga: 700 g     SAP: 11865
Język: czeski, niemiecki, polski
Online: IBUK
Kup lub wypożycz na ibuk.pl
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Szanować – słuchać – wspierać – chronić 
Prawa dzieci w rodzinie, szkole, 
społeczeństwie

Red. Ewa Jarosz, Beata Dyrda

Prezentowana praca jest zbiorem kilkunastu tekstów 
analizujących sytuację oraz warunki realizowania praw 
dziecka, w dużej części poprzez odniesienie do konteks-
tu polskiego. Poszczególni autorzy podejmują refleksję na 
temat praw dziecka w perspektywie bądź to jego funkcjono-
wania w różnych środowiskach wychowawczych, bądź ze 
względu na posiadane przez nie specyficzne cechy. Wśród 
tematów znalazły się więc analizy i refleksje dotyczące 
implementacji praw dziecka w rzeczywistość społeczną 
jako taką, w rzeczywistość rodziny, szkoły, oraz prezentacje 
praw dziecka w kontekście jego niepełnosprawności, stanu 
zdrowia (choroby) oraz uzdolnień i samorealizacji. Książka 
adresowana jest do pedagogów, prawników, przedstawicieli 
administracji państwowej i lokalnej zainteresowanych lub 
działających w obszarze edukacji i polityki społecznej. Zde-
cydowanie powinna też zainteresować studentów różnych 
kierunków i specjalności nauk społecznych i prawa. Publi-
kacja jest też w założeniu przyczynkiem do zdynamizowa-
nia dyskursu nad prawami dziecka i ich przestrzeganiem, 
podejmowanego przez środowiska polskich badaczy stale 
z niewystarczającą intensywnością. 

Cena: 29,40 zł 

ISBN: 978-83-226-2167-7 (wersja drukowana)
ISBN: 978-83-8012-080-8 (wer. elektroniczna)
Nr pracy: PN 3016  DWD: 620-169/2013
Oprawa: twarda, tasiemka, szyta, folia matowa, 
lakier wybiórczy
Format: 171 x 246
Liczba stron: 188 + 4 nlb. s.
Inne: tab., summ., res. 
Typ pracy: praca zbiorowa
Waga: 540 g     SAP: 11967
Język: polski
Online: IBUK
Kup lub wypożycz na ibuk.pl
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Z przeszłości i współczesności kształcenia 
pedagogicznego w Cieszynie

Red. Robert Mrózek, Urszula Szuścik

Celem publikacji pt. Z przeszłości i współczesności kształce-
nia pedagogicznego w Cieszynie pod redakcją Roberta Mróz-
ka i Urszuli Szuścik jest upamiętnienie stulecia powstania 
i działalności Seminarium Nauczycielskiego w Cieszynie. 
Treści artykułów ukazują historię, tradycję i  współczes-
ność w kształceniu nauczycieli w seminarium cieszyńskim. 
Położono szczególny nacisk na przedstawienie roli tradycji 
w budowaniu współczesnego wizerunku kształcenia aka-
demickiego w Cieszynie. 

Cena: 27,30 zł 

ISBN: 978-83-226-2185-1 (wersja drukowana)
ISBN: 978-83-8012-242-0 (wer. elektroniczna)
Nr pracy: PN 3063  DWD: 620-168/2012
Oprawa: broszurowa, klejona, folia matowa, 
lakier wybiórczy
Format: 168 x 240
Liczba stron: 220 s.
Inne: bibliogr., indeks nazwisk, summ., Zsfg.
Typ pracy: praca zbiorowa
Waga: 470 g     SAP: 12031
Język: polski
Online: IBUK
Kup lub wypożycz na ibuk.pl



143

pedagogika

„Cieszyński Almanach Pedagogiczny”. T. 2: 
Teoria i praktyka pedagogiczna w refleksji 
naukowej i praktycznej

Red. Urszula Szuścik 

„Cieszyński Almanach Pedagogiczny” jest periodykiem 
o  tematyce ogólnopedagogicznej, otwartym na szero-
ko rozumianą współpracę. Powstał z  inicjatywy Dyrek-
cji Instytutu Nauk o Edukacji Wydziału Etnologii i Nauk 
o Edukacji w Cieszynie, na Uniwersytecie Śląskim. 

Tom 2, zatytułowany: Teoria i  praktyka pedagogiczna 
w refleksji naukowej i praktycznej, obejmuje swoją proble-
matyką teksty, w których poruszono zarówno zagadnienia 
dotyczące historii nauczania, szczególnie na Śląsku, oraz 
tradycji, jak i praktyczny aspekt pedagogiki w zróżnicowa-
nych obszarach teorii i działań pedagogicznych. W części: 
Nowości, recenzje i omówienia, podjęto refleksję nad publika-
cją Kazimierza Denka: Uniwersytet w perspektywie społeczeń-
stwa wiedzy. Dydaktyka akademicka i jej efekty (Poznań 2011) 
i dziełem Malcolma Rossa: Cultivating the Arts In Education 
and Therapy, Routledge (London–New York 2011). Całość 
zamyka Kronika, w  której podano wybrane osiągnięcia 
z pracy Instytutu. Cieszyńki almanach jest skierowany do 
teoretyków i praktyków historii wychowania i nauczania, 
pedagogów, nauczycieli, studentów pedagogiki, historii, 
wiedzy o kulturze i osób zainteresowanych problematyką 
pedagogiczną w praktyce. 

Cena: 29,40 zł 

ISSN: 2300-3006 (wersja drukowana)
ISSN: 2353-0898 (wersja elektroniczna)
Nr pracy: PN 3084  DWD: 620-101/2013
Oprawa: broszurowa, skrzydełka, klejona, folia 
matowa, lakier wybiórczy
Format: 168 x 240
Liczba stron: 239 + 1 nlb. s.
Inne: noty o autorach, indeks osobowy, tab., 
wykr., kolorowe ilustr., summ., Zsfg. 
Typ pracy: wydawnictwo ciągłe
Waga: 510 g     SAP: 12038
Język: polski
Online: CEEOL, IBUK
Kup lub wypożycz na ibuk.pl
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„Chowanna” 2013. R. 56 (70). T. 2 (41): 
Nauczyciel we współczesnej kulturze

Red. Beata Pituła

W  prezentowanym tomie „Chowanny”, Nauczyciel we 
współczesnej kulturze, podjęto dyskurs nad kulturowym 
aspektem konstytuującym unikatowość i społeczną rangę 
nauczycielskiej profesji. Uznając, iż kultura współczesna 
zasadniczo sytuuje rolę nauczyciela w triadzie „pewność– 
wątpliwość–pokora” nakreślono, przez pryzmat różnych 
teorii i  danych empirycznych, nauczycielskie powinnoś-
ci i  dylematy związane z  ich realizacją. Podstawowe dla 
pracy pytanie o  to, jakie miejsce może i  powinien zaj-
mować nauczyciel we współczesnej kulturze, wyznaczy-
ło dwa obszary prezentowanych analiz. Pierwszy, okreś-
lający kulturowe aspekty funkcjonowania nauczyciela. 
Drugi, ukazu jący postawy nauczycieli wobec wymagań 
współczesnej kultury.

Praca nie ma charakteru opracowania całościowego, nie 
sposób bowiem poruszyć, choćby nawet powierzchownie, 
wszystkich interesujących wątków zagadnienia. Jest jedy-
nie zbiorem myśli, impulsem do dalszej refleksji nad rolą 
nauczyciela we współczesnym, skomplikowanym świecie 
nieoczywistości, nieograniczonych możliwości, zawiesze-
nia i niepewności.

Praca kierowana jest do nauczycieli, pedagogów, adep-
tów zawodu nauczycielskiego, ale także do każdego Czy-
telnika, któremu namysł i refleksja towarzyszy w codzien-
nym kontakcie ze współczesną kulturą.

Cena: 37,80 zł 

ISSN: 0137-706X (wersja drukowana)
ISSN: 2353-9682 (wersja elektroniczna)
DWD: 620-143/2013
Oprawa: broszurowa, klejona, folia błyszcząca
Format: 168 x 240
Liczba stron: 387 + 5 nlb. s.
Inne: bibliogr., wykr., tab., schem., abstracts, 
key words
Typ pracy: czasopismo
Waga: 770 g     SAP: 11980
Język: angielski, polski
Online: CEEOL, IBUK
Kup lub wypożycz na ibuk.pl

Czasopismo naukowe punktowane – 6 pkt
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zarządzanie  
i tech. informacyjne

Cena: 48,30 zł 

ISBN: 978-83-226-2188-9 (wersja drukowana)
ISBN: 978-83-8012-217-8 (wer. elektroniczna)
Nr pracy: PN 3067   DWD: 620-181/2012
Oprawa: broszurowa, klejona, folia błyszcząca
Format: 168 x 240
Liczba stron: 325 + 3 nlb. s.
Inne: bibliogr., schem., tab., wykr., mapki, 
abstracts, key words
Typ pracy: praca zbiorowa
Waga: 670 g    SAP: 11984
Język: angielski
Online: IBUK
Kup lub wypożycz na ibuk.pl

Contemporary Challenges towards 
Management III 

Eds. Joachim Foltys, Ľubica Lesáková,  
Maria Uramova, Anna Wziątek-Staśko

Monografia Contemporary Challenges towards Manage- 
ment III jest zbiorem interesujących prac naukowych 
poświęconych współczesnemu zarządzaniu widzianemu 
w różnych aspektach, przy istniejącym turbulentnym oto-
czeniu – pogłębionym przez obecny kryzys gospodarczy. 
Zachodzące w tych warunkach w sposób ciągły zmiany sta-
nowią coraz to nowe wyzwania dla procesów zarządzania 
zarówno w skali gospodarki narodowej, jak i każdej orga-
nizacji. Szczególnym atutem publikacji jest podjęcie przez 
autorów tekstów szerokiej, wieloaspektowej dyskusji na 
temat różnych problemów współczesnego świata biznesu. 
Wiodące miejsce w rozważaniach zajęły problemy wielo-
kulturowości, kapitału intelektualnego oraz nowych kon-
cepcji zarządzania, zaprezentowane przez międzynaro-
dowe grono autorów – przedstawicieli zarówno teorii, jak 
i praktyki zarządzania. 
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„Annales Mathematicae Silesianae” 
T. 26 (2012) 

Ed. Board

Na niniejszy tom złożyły się teksty prezentujące nowe, 
interesujące wyniki z różnych dziedzin matematyki, arty-
kuł powstały na podstawie corocznego wykładu im. Pro-
fesora Andrzeja Lasoty, a także sprawozdanie z konferen-
cji. W publikacji zamieszczono następujące prace: Andrzej 
Pelczar: Description of mathematics. Description in mathema-
tics. Mathematics as a way of describing; Mohamed Akkou-
chi, Valeriu Popa: Altering distances and fixed point results for 
tangential hybrid pairs of mappings; Antonio Azócar, Kazi-
mierz Nikodem, Gari Roa: Fejér-type inequalities for stron-
gly convex functions; M. El Hamma, R. Daher: Generalization 
of Titchmarsh’s Theorem for the Bessel transform in the Space 
Lp;_(R+); Agata Nowak: On some generalization of the Gołab-

-Schinzel equation; R. Rabaoui, Adel Saddi: On the Orbit of an 
A-m-Isometry; Wirginia Wyrobek-Kochanek: Orthogonally 
Pexider functions modulo a discrete subgroup.

Cena: 12,60 zł 

ISSN: 0860-2107 (wersja drukowana)
ISSN: 2391-4238 (wersja elektroniczna)
Nr pracy: PN 3031  DWD: 620-56/2013
Oprawa: broszurowa, klejona, folia błyszcząca
Format: 168 x 240
Liczba stron: 117 + 3 nlb. s.
Inne: bibliogr., abstracts 
Typ pracy: wydawnictwo ciągłe
Waga: 290 g     SAP: 11813
Język: angielski
Online: IBUK
Kup lub wypożycz na ibuk.pl

Czasopismo naukowe punktowane – 5 pkt
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„Annales Mathematicae Silesianae” 
T. 27 (2013)

Red. naczelny Maciej Sablik

Na niniejszy tom złożyły się artykuły prezentujące nowe, 
interesujące wyniki z różnych dziedzin matematyki, teks-
ty powstałe na podstawie corocznych wykładów im. Pro-
fesora Andrzeja Lasoty, a  także sprawozdanie z  konfe-
rencji. W  publikacji zamieszczono następujące prace:  
Jean Mawhin: Functional analysis and nonlinear boundary 
value problems: the legacy of Andrzej Lasota; Łukasz Stett-
ner: Ergodicity of filtering processes: the history of a mistake 
and attempts to correct it; Ahmed Abouelaz, Radouan Daher, 
Mohamed El Hamma: On Estimates for the Bessel transform; 
Ludwik Byszewski: Existence and uniqueness of classical solu-
tion to Darboux problem together with nonlocal conditions; 
Roman Ger: The alienation phenomenon and associative ratio-
nal operations; Janusz Matkowski: A remark on periodic entire 
functions; Andrzej Nowak: Characterization of Carathéodory 
functions; Gergely Pataki: On a generalized infimal convolu-
tion of set functions.

Cena: 21,00 zł 

ISSN: 0860-2107 (wersja drukowana)
ISSN: 2391-4238 (wersja elektroniczna)
Nr pracy: PN 3106  DWD: 620-31/2014
Oprawa: broszurowa, klejona, folia błyszcząca
Format: 168 x 240
Liczba stron: 125 + 3 nlb. s.
Inne: bibliogr., abstracts 
Typ pracy: wydawnictwo ciągłe
Waga: 300 g     SAP: 12004
Język: angielski
Online: IBUK
Kup lub wypożycz na ibuk.pl

Czasopismo naukowe punktowane – 5 pkt
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Teoria ciał uporządkowanych

Mieczysław Kula, Andrzej Sładek

Podstawy teorii ciał uporządkowanych stworzone zosta-
ły przez Emila Artina i  Ottona Schreiera w  1927 roku 
w odpowiedzi na problem znany jako 17. problem Hilber-
ta. Z  biegiem czasu teoria ta stała się katalizatorem roz-
woju kilku działów matematyki. Powstała rzeczywista geo-
metria algebraiczna, teoria form kwadratowych uzyskała 
nowe narzędzia badań, a  ciała uporządkowane zaczęły 
pojawiać się w teorii modeli.

Niniejszy podręcznik zapoznaje Czytelnika z podstawa-
mi oraz głównymi, w  tym również najnowszymi, zasto-
sowaniami teorii ciał uporządkowanych. Materiał w nim 
zawarty pozwala lepiej zrozumieć te zagadnienia mate-
matyczne, które odwołują się do własności uporządko-
wanego ciała liczb rzeczywistych. W  polskiej literaturze 
matematycznej dotychczas nie było opracowania o takim 
charakterze. Dziesięć głównych rozdziałów uzupełnionych 
zostało dwoma dodatkami, aby prezentowany materiał był 
kompletny i spójny. Każdy rozdział kończy się zadaniami, 
które pozwolą Czytelnikowi sprawdzić i  pogłębić zrozu-
mienie przeczytanego materiału. 

Podręcznik przeznaczony jest dla studentów kierunków 
ścisłych, doktorantów oraz pracowników naukowych prag-
nących zapoznać się z podstawami algebry rzeczywistej. 

Cena: 44,10 zł 

ISBN: 978-83-226-2148-6 (wersja drukowana)
ISBN: 978-83-8012-201-7 (wer. elektroniczna)
Nr pracy: PiS 145   DWD: 621-5/2012
Oprawa: broszurowa, szyta, folia błyszcząca
Format: 168 x 240
Liczba stron: 375 + 1 nlb. s.
Inne: bibliogr., skorowidz
Typ pracy: skrypt
Waga: 750 g     SAP: 11888
Język: polski
Online: IBUK
Kup lub wypożycz na ibuk.pl
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Zbiór zadań z matematyki dla studentów 
chemii. Wyd. 5.

Justyna Sikorska

Podręcznik zawiera zadania odpowiadające zakresowi 
materiału, jaki jest wykładany na pierwszym roku stu-
diów na kierunku chemia. Poza wiadomościami wstępnymi, 
obejmującymi elementy teorii mnogości, właściwości zbio-
ru liczb rzeczywistych i zespolonych, podstawowe wiado-
mości o funkcjach elementarnych, są to zadania z zakresu 
algebry liniowej, rachunku różniczkowego i całkowego na 
prostej oraz w przestrzeniach euklidesowych. Ostatni roz-
dział obejmuje zadania z zakresu równań różniczkowych.

Niewątpliwą zaletą skryptu jest to, że prawie wszystkie 
zadania mają odpowiedzi, a wiele z nich mniej lub bardziej 
szczegółowe rozwiązania. Ważnym elementem zbioru są 
zadania bezpośrednio przedstawiające zastosowania mate-
matyki w różnych działach chemii.

Pozycja zawiera zadania oryginalne, a  także zadania 
zaczerpnięte z cytowanej literatury.

Cena: 18,90 zł 

ISBN: 978-83-226-1680-2 (wersja drukowana)
ISBN: 978-83-8012-184-3 (wer. elektroniczna)
Nr pracy: PiS 142   DWD: 621-16/2013
Oprawa: broszurowa, klejona, folia błyszcząca
Format: 168 x 240
Liczba stron: 154 + 2 nlb. s.
Inne: bibliogr., tab., wykr. 
Typ pracy: skrypt
Waga: 350 g     SAP: 11782
Język: polski
Online: IBUK
Kup lub wypożycz na ibuk.pl
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Wskaźnikowe składniki mineralne 
w tkance płucnej osób narażonych na 
pyłowe zanieczyszczenia powietrza 
w konurbacji katowickiej 

Mariola Jabłońska

Niniejsza praca przedstawia pionierskie w literaturze 
polskiej wyniki badań składników mineralnych obecnych 
w tkance płucnej człowieka, głównie zaś w płucach osób 
narażonych na pyłowe zanieczyszczenia w  konurbacji 
katowickiej. Analizy z użyciem mikroskopii elektronowej 
skaningowej (SEM) i  transmisyjnej (TEM) uzupełniono 
rezultatami analiz chemicznych z zastosowaniem ICP, co 
pozwoliło na wyodrębnienie składników wskazujących na 
różne pochodzenie substancji mineralnej w płucach. 

Wyróżniono składniki tworzące się w tkance płucnej 
człowieka na skutek działania procesów fizjologicznych, 
które prowadzą do powstawania biomineralizacji. Opisano 
składniki, na podstawie których można wymienić źród-
ła zanieczyszczeń pyłowych przedostających się do płuc. 
Opracowanie wskazuje na potrzebę prowadzenia badań, 
pozwalających na identyfikację minerałów tworzących się 
w organizmie człowieka, które pomogą zrozumieć wpływ 
czynników środowiskowych na zdrowie ludzi. 

Publikacja adresowana jest do osób zajmujących się 
wpływem zanieczyszczeń środowiskowych na zdrowie 
ludzi. Szczególnie kierowana jest do badaczy zajmujących 
się wpływem zanieczyszczeń powietrza na środowisko. Ma 
zachęcić do podejmowania ścisłej współpracy zespołów 
interdyscyplinarnych mineralogów, geochemików i lekarzy. 

Cena: 25,20 zł 

ISBN: 978-83-226-2189-9 (wersja drukowana)
ISBN: 978-83-8012-187-4 (wer. elektroniczna)
Nr pracy: PN 3046  DWD: 620-4/2014
Oprawa: broszurowa, klejona, folia błyszcząca
Format: 168 x 240
Liczba stron: 160 s.
Inne: bibliogr., kolorowe schem., ilustr., fot., 
tab., wykr., summ., rez.
Typ pracy: monografia
Waga: 350 g     SAP: 11870
Język: polski
Online: IBUK
Kup lub wypożycz na ibuk.pl
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Uwarunkowania rozwoju turystyki 
postindustrialnej w przestrzeni 
Górnośląskiego Związku Metropolitalnego

Marzena Lamparska

Niniejsza praca koncentruje się na ewidencji, katego-
ryzacji i waloryzacji zabytków techniki związanych z gór-
nictwem węgla kamiennego znajdujących się na obszarze 
Górnośląskiego Związku Metropolitalnego. Wyróżnion o 
w  niej najcenniejsze przyrodniczo i  kulturowo obszar y 
warte ochrony bądź już chronione. Zaprezentowano 
uwarunkowania i problemy ochrony postindustrialnego, 
pogórniczego dziedzictwa kulturowego w  Polsce na tle 
europejskim. Ukazano, w jaki sposób turystyka kulturo-
wa i geoturystyka łączą się, kreując nową, cenną kulturowo 
jakość na obszarze Górnośląskiego Związku Metropolital-
nego, a mianowicie możliwość rozwijania na tym obszarze 
turystyki kulturowej.

Cena: 21,00 zł 

ISBN: 978-83-226-2128-8 (wersja drukowana)
ISBN: 978-83-8012-185-0 (wer. elektroniczna)
Nr pracy: PN 2997  DWD: 620-61/2012
Oprawa: broszurowa, klejona, folia błyszcząca
Format: 168 x 240
Liczba stron: 158 + 2 nlb. s. + wklejka
Inne: bibliogr., kolorowe fot., wykr., mapka, tab., 
summ., Zsfg.
Typ pracy: monografia
Waga: 410 g     SAP: 11822
Język: polski
Online: IBUK
Kup lub wypożycz na ibuk.pl
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Metody geoelektryczne w badaniach 
gruntów skażonych substancjami 
ropopochodnymi

Bogdan Żogała

Niniejsza praca prezentuje szeroką wiedzę z  zakresu: 
właściwości chemicznych i  fizycznych zanieczyszczeń 
węglowodorowych i ich migracji w ośrodku geologicznym, 
zmian właściwości fizycznych gruntu wskutek jego zanie-
czyszczenia produktami ropopochodnymi, jedno- i  dwu-
wymiarowego rozpoznania skażeń oraz kontroli procesu 
bioremediacji drożdżami Yarrowia lipolytica z  zastosowa-
niem metod konduktometrycznych i metody obrazowania 
oporności. Wielosezonowe badania prowadzono na tere-
nach byłych wojskowych baz paliwowych jednostek Armii 
Radzieckiej. W  badaniach uwzględniono czynniki wpły-
wające na wyniki pomiarów, a zatem i charakter anoma-
lii, jak: budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne, 
warunki atmosferyczne, szata roślinna, a także czas, jaki 
upłynął od momentu skażenia. 

Monografia może być przydatna specjalistom z zakresu 
ochrony środowiska naturalnego, a  także pracownikom 
firm zajmujących się oceną skażeń po katastrofach ekolo-
gicznych, jak również późniejszą ich rekultywacją. Skie-
rowana jest też do studentów geologii i geofizyki, z uwagi 
na szeroko przedstawione w niej podstawy nowoczesnych 
metod badawczych geoelektrycznych wraz z  ich inter-
pretacją. 

Cena: 33,60 zł 

ISBN: 978-83-226-2192-9 (wersja drukowana)
ISBN: 978-83-8012-206-2 (wer. elektroniczna)
Nr pracy: PN 3043  DWD: 620-84/2013
Oprawa: broszurowa, szyta, folia błyszcząca
Format: 200 x 260
Liczba stron: 150 + 2 nlb. s.
Inne: bibliogr., słownik, kolorowe tab., ilustr., 
schem., wykr., fot., mapki, przekroje, summ., 
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Typ pracy: monografia
Waga: 470 g     SAP: 11926
Język: polski
Online: IBUK
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„Geographia. Studia et Dissertationes”. T. 35

Red. Tadeusz Szczypek

W poszczególnych artykułach kolejnego tomu niniejsze-
go wydawnictwa seryjnego autorzy zaprezentowali m.in.: 
wyspy piaszczyste w dolinach rzecznych (na przykładzie 
doliny Prypeci na Polesiu Białoruskim), potencjał rolny Bia-
łorusi i jego zrównoważone wykorzystanie, metropolizację 
w konurbacji górnośląskiej, a także uwarunkowania i kon-
sekwencje przemian społeczno-gospodarczych Czeladzi.

Cena: 21,00 zł 

ISSN: 0208-5054 (wersja drukowana)
ISSN: 2391-4246 (wersja elektroniczna)
Nr pracy: PN 3097  DWD: 620-110/2013
Oprawa: broszurowa, klejona, folia błyszcząca
Format: 168 x 240
Liczba stron: 106 + 2 nlb. s. 
Inne: bibliogr., kolorowe mapki, fot., przekroje, 
tab., wykr., schem., ilustr., streszcz., summ., rez.
Typ pracy: wydawnictwo ciągłe
Waga: 260 g     SAP: 12009
Język: polski, rosyjski
Online: IBUK
Kup lub wypożycz na ibuk.pl



154

nauka o materiałach

Elektrochemiczne metody skaningowe  
i ich zastosowanie w inżynierii korozyjnej 

Julian Kubisztal

Podręcznik omawia elektrochemiczne metody skanin-
gowe i ich zastosowanie w badaniach lokalnych procesów 
korozyjnych zachodzących na niejednorodnych pod wzglę-
dem chemicznym i  fizycznym materiałach. Prezentuje 
metodę pomiaru lokalnego napięcia kontaktowego sondą 
Kelvina, metodę pomiaru lokalnego prądu jonowego sondą 
drgającą, metodę lokalnej elektrochemicznej spektrosko-
pii impedancyjnej oraz metodę elektrochemicznej mikro-
skopii skaningowej. Charakteryzuje zjawisko powstawania 
napięcia kontaktowego, różnicy potencjałów na granicy faz 
metal – roztwór elektrolitu, prądu jonowego nad elektro-
chemicznie aktywnymi obszarami elektrody, mechanizmy 
transportu jonów w roztworze elektrolitu, impedancję gra-
nicy faz oraz makro- i mikroelektrody. Przedstawia rów-
nież praktyczne aspekty zastosowania elektrochemicznych 
metod skaningowych w badaniach lokalnych zjawisk koro-
zyjnych. 

Zebrane w  niniejszym podręczniku informacje będą 
pomocne w pogłębianiu wiedzy o materiałach i ich właś-
ciwościach zarówno przez studentów, a także doktoran-
tów kierunków technicznych, jak i osoby, które na co dzień 
zajmują się zagadnieniem korozji elektrochemicznej oraz 
metodami jej badania.

Cena: 35,70 zł 

ISBN: 978-83-226-2125-3 (wersja drukowana)
ISBN: 978-83-8012-200-0 (wer. elektroniczna)
Nr pracy: PiS 147   DWD: 621-2/2013
Oprawa: broszurowa, klejona, folia błyszcząca
Format: 168 x 240
Liczba stron: 132 + 4 nlb. s.
Inne: bibliogr., kolorowe schem., wykr., tab., 
ilustr., fot.
Typ pracy: skrypt
Waga: 320 g     SAP: 11905
Język: polski
Online: IBUK
Kup lub wypożycz na ibuk.pl
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