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Publikacje uniwersyteckie – prace naukowe oraz podręczniki i skrypty
– charakteryzuje różnorodność tematyczna, wynikająca z wielości dyscyplin naukowych uprawianych w naszej wszechnicy. Znajduje to odbicie w ukazujących się nakładem oficyny seriach. Są to: Filozofia; Historia; Nauki Polityczne; Socjologia; Bibliotekoznawstwo i Informacja
Naukowa; Historia Literatury Polskiej; Historia Literatur Słowiańskich;
Historia Literatur Obcych; Językoznawstwo Polonistyczne; Językoznawstwo Neofilologiczne; Językoznawstwo Słowiańskie; Dydaktyka Języka
i Literatury Polskiej; Filologia Klasyczna; Kultura i Język Polski dla
Cudzoziemców; Język Artystyczny; Studia o Kulturze; Komparatystyka
Literacka i Kulturowa; Studia i Materiały Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego; Pedagogika; Psychologia; Zarządzanie i Technologie Informacyjne; Prawo; Telewizja, Radio, Film; Sztuka i Dydaktyka;
Matematyka; Fizyka; Chemia; Biologia; Nauki o Ziemi; Fizyka i Chemia
Materiałów; Informacja Naukowo-Techniczna; Technika.
Katalog… obejmuje publikacje Uniwersytetu Śląskiego, które ukazały
się w roku 2009, uszeregowane według następujących działów: Nauki
społeczne i humanistyczne, Bibliotheca: Alia Universa, Nauki matematyczno-przyrodnicze i techniczne.
W ramach tych grup dokonano podziału na poszczególne dyscypliny
wiedzy, a w ich obrębie podano najpierw opracowania monograficzne,
prace zbiorowe, wydawnictwa ciągłe, a następnie podręczniki i skrypty
uczelniane przeznaczone dla studentów.
Krótkie notki o poszczególnych tytułach pozwolą zorientować się w treści każdej publikacji.
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wstęp

W 2009 roku oficyna uniwersytecka wydała 111 tytułów o łącznej objętości ponad 2150 arkuszy wydawniczych.

Sylwester Fertacz, Kazimierz Miroszewski

Marzec 1968 roku
w województwie katowickim

historia

Książka dotyczy marcowych wydarzeń 1968 roku w ówczesnym województwie katowickim. Uwagę zwrócono przede wszystkim na animatorów protestów – studentów. Wystąpienia młodzieży akademickiej na
Śląsku starano się pokazać na tle wydarzeń marcowych w całym kraju,
uzupełniając opisy, z jednej strony, zebranymi relacjami uczestników
i świadków, z drugiej zaś – dokumentami (z zasobów Instytutu Pamięci
Narodowej Oddział Katowice oraz Archiwum Państwowego w Katowicach i Częstochowie; autorom nie udało się natomiast dotrzeć do
wszystkich dokumentów przechowywanych w archiwach poszczególnych uczelni). Autorzy polemizują z opinią, że w dniach marcowego
protestu studenci śląscy byli jednym z bardziej biernych środowisk akademickich.

Cena 25,00 zł

216 s., 168 x 240 mm, 460 g, oprawa broszurowa foliowana,
bibliogr., indeks, summ., Zsfg., Katowice 2009

Agata Aleksandra Kluczek

VNDIQVE VICTORES.
Wizja rzymskiego władztwa nad światem
w mennictwie złotego wieku Antoninów i doby
kryzysu III wieku...
Tematem publikacji jest odzwierciedlenie rzymskiej idei panowania nad
światem w mennictwie władców rzymskich „złotego wieku Antoninów”
(96–192) oraz „kryzysu III wieku” (235–284). Zgodnie z przyjętymi założeniami badawczymi, kluczem do poznania owej idei imperialnej
stają się ikonografia i legendy namonetne. Te środki przekazu informacji, samodzielnie albo łącznie, dostarczają do analizy rozmaitych odsłon tytułowego zagadnienia w jego oficjalnej interpretacji. Składają się
na nie następujące wątki: granice i budowa świata rzymskiego, struktura świata barbarzyńskiego, relacje Imperium – sąsiedzi. Wątki te zostały
uporządkowane przez odniesienie do działań i roszczeń cesarza rzymskiego. Temat władztwa nad światem – kategorii bądź symbolicznej, bądź
praktycznej – odczytywany jest w jego podstawowym, czyli przestrzennym sensie. Dlatego w książce dominuje problematyka „militarna” i „tryumfalna”. Z wyobrażeń i napisów zamieszczanych na monetach odczytać można przesłanie, że to wojna porządkuje świat, a wojna zwycięska
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Cena 78,00 zł
Recenzja książki ukazała się
na stronach portalu Wiara.pl,
(dostępna pod adresem:
www.wiara.pl)

historia

czyni Rzymian jego panami. Będąc zwycięzcami nad wrogami „z zewsząd”, Rzymianie zwać się mogą: undique victores. Analiza poszczególnych typów i wariantów monet cesarskich oraz medalionów, a także ich
systematyzacja pozwoliły na skonstruowanie globalnej wizji rzymskiego
władztwa nad światem w dwóch epokach. Dostrzec w nich można spójne
interpretacje tematu rzymskiej dominacji. W ramach przyjętej w badaniach strategii porównawczej odnaleźć można w ich mennictwie wspólne
rozwiązania wątków składających się na omawianą ideę, ale też wskazać
w każdej z epok różne motywy namonetne, będące efektem oddziaływania odmiennej rzeczywistości.
460 s., 168 x 240 mm, 1110 g, oprawa twarda matowa, bibliogr., indeksy,
wklejki, tab., fot., ilustr., rys., summ., rés., Katowice 2009

Dariusz Rolnik

Portret szlachty czasów stanisławowskich,
epoki kryzysu, odrodzenia
i upadku Rzeczypospolitej
w pamiętnikach polskich

Cena 80,00 zł
Pozycja jest dostępna
w wersji internetowej:
Śląska Biblioteka Cyfrowa
www.sbc.org.pl

Autor książki podejmuje próbę ukazania w sposób oryginalny stereotypowego obrazu obywateli państwa polskiego w drugiej połowie XVIII
wieku. Przedstawia dawnego szlachcica we wszystkich sferach jego życia,
właściwie od narodzin, aż do śmierci. W pracy nakreślony został więc wizerunek szlachcica zajmującego się rodziną i dbającego o jej powodzenie,
ale też zainteresowanego życiem politycznym i publicznym, funkcjonującego w tych kontekstach jako wojskowy i duchowny. W pewnym sensie ów portret szlachty czasów stanisławowskich zdominowany jest przez
kwestie polityczne, na tle których ujawnia się najwięcej cech obywateli.
Wpływ na to miało przede wszystkim „pojawienie się” w 1795 roku cezury.
Dla współczesnych był to moment przełomowy – zmienił się wówczas
gwałtownie ich świat, to zaś spowodowało, że zmianie uległ ich stosunek do pisania wspomnień, sposób patrzenia na przeszłość, co pociągnęło za sobą swoistą korektę portretu szlachcica. Stawał się on coraz bardziej „kreowany” na taki, który miał być pożyteczny dla następnych pokoleń i nauczać, czym winny być cechy obywatelskie (dość jednoznacznie
wskazywano, że miłość do Ojczyzny jest wśród nich najważniejsza). Idea
ta jest jednak tylko główną osią pracy, wokół której pojawia się bardzo
wiele dyskusyjnych problemów trapiących szlachtę owych czasów: czym
był urząd dla szlachcica, czym majątek i Rzeczpospolita, jaki był jej ustrój,
co w nim dobrego, a co należało zmienić, w końcu – co doprowadziło ją
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do upadku. Jest to kolejny istotny wątek omawianej rozprawy, pokazujący zdolność szlachty do refleksji i krytycznego myślenia. W tej płaszczyźnie zagadnień ukazane zostały szeroko: wady narodu szlacheckiego,
„winy” króla, wpływy obcych. Całe to szerokie spektrum spraw zaprezentowano w sposób dynamiczny, na co pozwolił podział obszernego materiału źródłowego według kryterium „chronologicznego” (prawie 300 relacji pamiętnikarskich). Zabieg ten pozwala na dokładne prześledzenie,
jak zmieniały się w czasie oceny i opinie współczesnych na temat tych samych zdarzeń i problemów oraz jak zmieniała się „postać” portretowanego szlachcica.
616 s., 168 x 240 mm, 1180 g, oprawa broszurowa matowa, bibliogr., indeks,
summ., rés., Katowice 2009, nakład wyczerpany

Aleksandra Skrzypietz

Francuskie zabiegi o koronę polską
po śmierci Jana III Sobieskiego
Publikacja jest próbą przedstawienia starań, jakie podejmowała Francja w celu osadzenia na tronie swojego kandydata. Ukazuje także reakcje szlachty i magnaterii polskiej na te zabiegi. Zagadnienie przedstawione zostało w sposób chronologiczno-problemowy. W rozdziale
pierwszym zarysowano zamiary Ludwika XIV względem Rzeczypospolitej oraz trudne położenie Francji dążącej do odbudowania swoich wpływów w Polsce. Uwagę poświęcono też działalności ambasadora francuskiego Melchiora de Polignaca u boku Marii Kazimiery. W rozdziale drugim nakreślono wydarzenia, jakie nastąpiły bezpośrednio po śmierci Jana
III Sobieskiego, w tym kontekst historyczny, w którym powstał pomysł
osadzenia na polskim tronie księcia francuskiego Ludwika de Contiego.
Przedstawiono także postawę sejmików wobec bezkrólewia i wobec kandydatów do tronu. Rozdział trzeci ukazuje sylwetkę Franciszka Ludwika
de Contiego i przyczyny, dla których Ludwik XIV wskazał go jako kandydata do tronu. Pokazano w nim też złożoność walki wyborczej. W rozdziale czwartym przybliżona została rozdwojona elekcja i rozpad stronnictwa francuskiego. Praca odpowiada na pytanie, w jaki sposób dojść
mogło do porażki Francji w staraniach o tron, skoro przeznaczono na
elekcję tak znaczne środki. Ujawnia także, w jakim stopniu Polignac był
sprawcą wielu wydarzeń na polskiej scenie politycznej, a w jakim tylko
marionetką w rękach innych zaangażowanych w działalność w okresie
bezkrólewia w Polsce.
232 s., 168 x 240 mm, 440 g, oprawa broszurowa matowa,
bibliogr., indeks, summ., rés., Katowice 2009
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Cena 28,00 zł

„Średniowiecze Polskie i Powszechne”. T. 1(5)

historia

Red. Idzi Panic, Jerzy Sperka

Cena 37,00 zł

Kolejny tom „Średniowiecza Polskiego i Powszechnego”, podobnie jak
wcześniejsze, przynosi przegląd badań mediewistycznych prowadzonych
nie tylko w ośrodku górnośląskim, ale także w innych centrach krajowych i zagranicznych. Część Artykuły i rozprawy otwiera tekst Jakuba
Morawca na temat króla Norwegii Olafa Tryggvasona. Z kręgiem skandynawskim wiąże się również artykuł fińskiej badaczki Sirpy Aalto, która
porusza kwestie mieszania się elementów historycznych i fikcyjnych
w przekazie Sagi o Jomswikingach. Kolejny artykuł – autorstwa Fiodora
Uspienskiego – dotyczy przeniesienia szczątków dwóch książąt z dynastii
Rurykowiczów, Olega (zm. w 977 r.) i Jaropełka (zm. w 980 r.), dokonanego w 1044 roku przez księcia kijowskiego Jarosława Mądrego. Okresu
wczesnego średniowiecza dotyczy tekst Dariusza Adamczyka. Autor na
podstawie analizy skarbów z X i pierwszej połowy XI wieku, znalezionych na obszarach nad środkowym Dniestrem i w Wielkopolsce, przedstawia skutki wciągnięcia ziem słowiańskich do arabskiej sieci handlowej. Sławomir Pelczar z kolei rekonstruuje przebieg toczonego w latach
1228–1231 konfliktu o Wielkopolskę między Władysławem Odonicem
a jego synem Władysławem Laskonogim. W innym miejscu Jan Tęgowski, opierając się na nieznanych do tej pory źródłach, zakwestionował dotychczasową datę objęcia rządów na Rusi Czerwonej przez Władysława
Opolczyka. Tekst Katarzyny Niemczyk przybliża nam słabo zbadane kwestie dotyczące dwóch pierwszych małżeństw Elżbiety Pileckiej-Granowskiej, późniejszej trzeciej żony króla Władysława Jagiełły, a także wyjaśnia
kwestie genologiczne, dotyczące mężów Elżbiety, a mianowicie Wisła
Czambora i Jana z Jičina. Charakter genologiczny ma również studium
Sobiesława Szybkowskiego (na temat rodu Godziembów). Artykuł Tomasza M. Gronowskiego to omówienie średniowiecznych zabudowań
klasztoru w Tyńcu. Studium Jerzego Sperki dotyczy wydarzeń związanych z napadem na klasztor Paulinów w Częstochowie w 1430 roku. Jana
Grollova zwróciła zaś uwagę na siedem grzechów głównych w twórczości
myślicieli i teologów oraz pisarzy husyckich – Tomáša ze Štitného i Petra
Chelčicého. Prezentowany tom zamykają Polemiki i dyskusje – artykuły
Jarosława Nikodema i Janusza Kurtyki, które dotyczą tzw. kryzysu legitymizacyjnego po śmierci królowej Jadwigi (zm. w 1399 r.) i problemu namiestnictwa Jana Tęczyńskiego w Małopolsce oraz w ziemiach łęczyckiej
i sieradzkiej.
284 s., 168 x 240 mm, 600 g, oprawa broszurowa foliowana, wklejka, schem., summ.,
Zsfg., streszcz., Katowice 2009, ISBN/ISSN 2080-492X
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„Wieki Stare i Nowe”. T. 1 (6)
Red. Idzi Panic, Maria W. Wanatowicz

historia

Na 6. tom wydawnictwa ciągłego „Wieki Stare i Nowe” składa się 19 artykułów, które – tradycyjnie – pogrupowane zostały według układu chronologicznego: starożytność, średniowiecze, czasy nowożytne i XX wiek.
Teksty nawiązujące swoją tematyką do czasów starożytnych koncentrują
się wokół zagadnień związanych ze znaczeniem pochówku dzików dla
plemion celtyckich; mennictwem starożytnych władców (Aureliana oraz
cesarzowych z dynastii Sewerów); wykorzystaniem wierzeń religijnych
i wróżb w wewnętrznej walce politycznej w starożytnym Rzymie oraz
rolą cezarian w spisku zorganizowanym przeciwko Cezarowi w czasie
idów marcowych 44 roku p.n.e. Spośród problemów okresu nowożytnego omówiono w tomie m.in. kwestię małżeństw wdowich na pograniczu śląsko-morawskim oraz zjawisko korupcji w życiu społeczno-politycznym Rzeczpospolitej XVII i XVIII wieku. Najwięcej tekstów 6. tomu
„Wieków Starych i Nowych” koncentruje się na historii XX wieku. W tej
grupie artykułów znalazły się zarówno przyczynki podejmujące wąskie
kwestie, jak i analityczno-syntetyczne opracowania szerokich tematów.
Dotyczą one m.in. sytuacji w galicyjskim ruchu ludowym w 1913 roku;
stosunków między katolikami polskimi i niemieckimi w pierwszych latach po podziale Górnego Śląska; historii śląskiego oddziału Ligi Obrony
Powietrznej i Przeciwgazowej oraz początków działalności NSZZ „Solidarność” na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim.

Cena 48,00 zł

380 s., 168 x 240 mm, 760 g, oprawa broszurowa foliowana,
Katowice 2009, ISBN/ISSN 1899-1556

Aleskandra Golik-Prus

Historia magistra vitae est.
Podręcznik do języka łacińskiego
dla studentów historii
Skrypt jest adresowany do studentów historii studiów dziennych i zaocznych, którzy rozpoczynają naukę języka łacińskiego. Układ materiału ma umożliwić zdobycie praktycznej umiejętności rozumienia tekstów omawianych również na zajęciach z nauk pomocniczych historii.
Materiał gramatyczny obejmuje najistotniejsze zagadnienia z fonetyki,
fleksji i składni, a uwagę skoncentrowano na jego wielokrotnych repetycjach i wprowadzaniu nowych zagadnień gramatycznych nie na zasa-
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Cena 18,00 zł

historia

dzie jednokrotnego całościowego przedstawienia, lecz w sposób cząstkowy. Skrypt składa się z dwóch części – pierwsza zawiera materiał gramatyczny (poparty fragmentami tekstów łacińskich), część druga to tablice gramatyczne oraz poszerzony wybór tekstów.
184 s., 168 x 240 mm, 400 g, oprawa zintegrowana matowa,
bibliogr., tabl. gramatyczne, kalendarz rzymski,
Katowice 2009, ISBN/ISSN 978-83-226-1891-2, nakład wyczerpany
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Tomasz Kubalica

Książka Tomasza Kubalicy ma charakter prekursorski. Autor stawia
w niej rzadko podejmowane w Polsce i na świecie pytanie o aksjologię logiki: czym jest wartość logiczna prawdy? Odpowiedzi poszukuje
w neokantowskiej koncepcji prawdy rozumianej jako wartość naczelna
poznania. Praca składa się z czterech rozdziałów prezentujących w porządku historycznofilozoficznym poglądy wybranych przedstawicieli
szkoły badeńskiej: Wilhelma Windelbanda, Henryka Rickerta, Emila
Laska i Brunona Baucha. Przyjęty katalog podstawowych problemów
teorii prawdy stanowi wyznacznik zawartości poszczególnych rozdziałów. Zdaniem Autora poglądy przedstawicieli szkoły badeńskiej na
temat wartości prawdy ulegały stopniowej ewolucji od myśli zorientowanej ściśle teoriopoznawczo do koncepcji wyraźnie „ontologizującej”.
Publikacja ta zaintryguje każdego, kogo interesuje zagadnienie filozoficznych podstaw logiki.

filozofia

Prymat rozumu praktycznego w logice.
Teoria prawdy neokantowskiej
szkoły badeńskiej

Cena 22,00 zł

236 s., 168 x 240 mm, 490 g, oprawa broszurowa matowa, bibliogr., indeks,
słowniczek terminologiczny, summ., Zsfg., Katowice 2009, ISBN/ISSN 978-83-226-1889-9

Grażyna Szumera

Myśl historiozoficzna i filozofia społeczna
Jana Karola Kochanowskiego
Praca stanowi próbę rekonstrukcji i analizy głównych poglądów mało
znanego polskiego myśliciela Jana Karola Kochanowskiego. Autorka
pracy starała się ukazać styl myślenia historiozofa, strukturę jego poglądów, postawę wobec świata, właściwy mu system wartości. Światopogląd Kochanowskiego, uwikłany w analizy i rozważania historyczne,
stanowi ważny wkład w rozwój polskiej historiozofii, mającej zabarwienie wyraźnie pesymistyczne, a także w dzieje neoromantyzmu przełomu wieków. Myśliciel ten był zwolennikiem elitaryzmu. To teoria elit
i tłumu szczególnie wyróżnia się w jego twórczości. Kochanowski ciekawie ujął rolę jednostek wybitnych w czasach rewolucji. Na uwagę zasługuje jego charakterystyka stosunku przywódców wobec mas. Filozof jako jeden z pierwszych w polskim piśmiennictwie oparł swe
rozważania na psychologii tłumu, ale też wniósł do tego nurtu myśli
nowe. Kochanowskiego interesowała kwestia różnic psychicznych mię-
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Cena 32,00 zł

filozofia

dzy narodami. Uważał, że każdy naród reprezentuje swoisty typ psychiczny, który wpływa na jego dzieje i kulturę. Nakreślony przez Kochanowskiego portret psychologiczny Polaków wart jest przypomnienia choćby dlatego, że bogatszą czyni refleksję nad naszą tożsamością
narodową. Jego koncepcję narodu można włączyć do nurtu neoromantycznego. W pismach filozofa można się doszukać trzeźwych ocen
i wartościowych tez, które mimo upływu czasu nie straciły na swej aktualności. Istotne jest na przykład zwrócenie uwagi na sferę irracjonalną w zachowaniach jednostek i zbiorowości, charakterystykę stosunku przywódców do mas, czy też na zagadnienie tożsamości narodowej. Poglądy Kochanowskiego stanowią połączenie psychologii tłumu
z psychologią narodów, co w piśmiennictwie polskim było ujęciem nowatorskim. Również historiozoficzna koncepcja zasługuje na odnotowanie jako rodzimy wkład – który nie jest przecież bogaty – w refleksję nad dziejami.
292 s., 168 x 240 mm, 550 g, oprawa broszurowa foliowana, bibliogr., indeks, ilustr.,
summ., Zsfg., Katowice 2009, ISBN/ISSN 978-83-226-1895-0

Człowiek a światy wirtualne
Red. Andrzej Kiepas, Mariola Sułkowska,
Magdalena Wołek

Cena 25,00 zł

Pozycja jest dostępna
w wersji internetowej:
Śląska Biblioteka Cyfrowa
www.sbc.org.pl

Prezentowany tom stanowi wynik wielu różnorodnych inicjatyw podejmowanych przez pracowników Instytutu Filozofii Uniwersytetu
Śląskiego, w ramach których zapraszano przedstawicieli ośrodków naukowych do dyskusji o problemach i perspektywach społeczeństwa informacyjnego. Bezpośrednio lub pośrednio zachodzące przemiany dotykają człowieka i jako podmiotu, i jako przedmiotu działań i procesów, a pojęcie „światy wirtualne” pozwala umieścić w nim różnorodne
zjawiska i elementy rzeczywistości wirtualnej – niejednorodnej, generującej różnorodne efekty. Część pierwsza zawiera problemy związane
ze statusem światów wirtualnych. Stale bowiem powstają pytania o relacje między światami realnym i wirtualnym (T. Miczka, L.W. Zacher,
G. Banse, K. Wieczorek, A. Latawiec, G. Szumera). Część druga została poświęcona różnym wymiarom świata wirtualnego i skutkom jego
upowszechnienia, a często zastępowania nim świata realnego (U. Żydek-Bednarczuk, B. Zeler, E. Struzik, D. Ługowska, H. Badura, B. Gutowski, A. Balcerak, J. Kukowski, S. Konstańczak, M. Sapik).
192 s., 168 x 240 mm, 550 g, oprawa twarda matowa, rys., schem., wykr., tab., streszcz.,
summ., Zsfg., Katowice 2009, ISBN/ISSN 978-83-226-1793-9
UWAGA! Artykuły w języku polskim i angielskim.

~ 14 ~

filozofia

Od marksizmu do feminizmu.
Księga pamiątkowa z okazji
70. rocznicy urodzin
Profesora Kazimierza Ślęczki
Red. Tomasz Czakon
Tytuł książki oddaje – choć nie w pełni – drogę ideową przebytą przez
Profesora Kazimierza Ślęczkę. Publikacja składa się z kilku części.
W części pierwszej znalazły się wspomnienia opisujące drogę życiową
oraz ideową Jubilata. Część druga zawiera teksty podejmujące spór
o aktualność klasycznych filozoficznych problemów, obecnych także
w twórczości Profesora. Część trzecia obejmuje artykuły poświęcone recepcji wybranych problemów marksizmu. W części czwartej proponowana jest ponowna lektura książki K. Ślęczki Feminizm. Ideologie i koncepcje społeczne współczesnego feminizmu. Część piąta zaś poświęcona
została wybranym aspektom problematyki ważnej dla Jubilata – wyobcowaniu i jego przezwyciężaniu.
256 s., 168 x 240 mm, 660 g, oprawa twarda matowa, wklejka, fot.,
Katowice 2009, ISBN/ISSN 978-83-226-1787-8

Cena 30,00 zł

Wartości – tradycja i współczesność
Red. Danuta Ślęczek-Czakon, Mariusz Wojewoda
Zebrane w tomie wypowiedzi dotyczą kwestii pojmowania i istnienia wartości w kulturze europejskiej. Wielość i różnorodność odniesień do tematu trwałości i zmienności wartości ukazują złożoność problematyki, jej liczne uwikłania o charakterze ontologicznym, epistemologicznym, metodologicznym, etycznym, także historycznym, socjologicznym i kulturowym. Zainteresowanie problematyką aksjologiczną rozwinęło się w XX wieku, chociaż wątki myślenia o wartościach
można odnaleźć w całej historii filozofii. Zamieszczone wypowiedzi podzielono na trzy części obejmujące historię filozofii i etyki, etykę normatywną oraz aksjologię. Autorzy podzielają przekonanie o aktualności
problematyki aksjologicznej, obecności założeń wartościujących w naukach humanistycznych i niezbędności refleksji nad rolą wartości w poznaniu, podejmowaniu decyzji i działaniu.
200 s., 168 x 240 mm, 450 g, oprawa broszurowa matowa, noty o Autorach,
summ., Zsfg., Katowice 2009, ISBN/ISSN 978-83-226-1816-5
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Cena 22,00 zł

„Folia Philosophica”. T. 27

filozofia

Red. Piotr Łaciak

Cena 25,00 zł

Dwudziesty siódmy tom „Folia Philosophica” cechuje duża różnorodność tematyczna. Zawiera on teksty z zakresu rdzennych dyscyplin filozoficznych. Teksty te zostały uporządkowane z punktu widzenia kilku
kryteriów: rodzaju publikacji, tematyki oraz metody prezentacji wątków filozoficznych. Tom otwiera dział przekładów, po którym następują
artykuły polskich autorów, podzielone na trzy części, z uwzględnieniem
problematyki oraz sposobu ujęcia podejmowanych kwestii, przy czym
części te stanowią następujące działy tematyczne: Studia z historii filozofii, Ontologia i epistemologia, Antropologia i filozofia kultury. Dział
przekładów prezentuje teksty Josepha Maréchala (Pierwszy zarys doktryny całkowicie ukształtowanej Louvain, kwiecień 1920, tłum. Jacek
Surzyn i Aleksander R. Bańka) oraz Mordecaia Roshwalda (Tolerancja, pluralizm i prawda, tłum. Mirosław Piróg). W dziale Studia z historii filozofii zostały zamieszczone artykuły Andrzeja J. Norasa (Kant
w sporach o metafizykę w XIX wieku), Tomasza Kubalicy (Stanowisko
Heinricha Rickerta wobec teorii odbicia), Huberta T. Mikołajczyka (Hermeneutyczne przesłanki krytyki epistemologii transcendentalnej), Tomasza Tadeusza Brzozowskiego (Karola Libelta idea filozofii słowiańskiej).
Dział Ontologia i epistemologia obejmuje teksty następujących autorów:
Józefa Bańki (Teoria absolutu w koncepcjach recentywizmu i filozofii
Wschodu), Agnieszki Woszczyk (Koncepcja monopsychizmu a wymiary
bytowania człowieka w „Enneadach” Plotyna), Agnieszki Wesołowskiej
(Problem „Lebenswelt” w świetle późnej filozofii Maurice’a Merleau-Ponty’ego), Krzysztofa A. Wieczorka (Nieformalne metody badania rozumowań). Z kolei w dziale Antropologia i filozofia kultury znajdujemy artykuły Anny Musioł (Aprioryczny wymiar filozofii kultury w perspektywie
nowego humanizmu Ernsta Cassirera), Katarzyny Szmaglińskiej (Kilka
uwag o wpływie Schopenhauera na Freuda), Piotra Kulasa (Jednostka
wobec rzeczywistości w twórczości Czesława Miłosza i Witolda Gombrowicza). Tom zamyka dział Recenzje.
256 s., 168 x 240 mm, 540 g, oprawa broszurowa foliowana,
noty o Autorach, summ., Zsfg., Katowice 2009, ISBN/ISSN 1231-0923
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Józef Budniak

W książce na tle historii Czech i Moraw zaprezentowane zostały postacie Świętych Cyryla i Metodego, ich rola w procesie integracji Kościołów, kultur i narodów Europy oraz inicjatywy, których powstanie
było możliwe dzięki cyrylo-metodiańskiemu kultowi i tradycji. Realizowanie idei cyrylo-metodiańskiej, począwszy od dzieła Świętych Cyryla i Metodego, przez Welehrad, dzieło welehradzkich zjazdów, a następnie Sobór Watykański II oraz przesłanie cyrylo-metodiańskie, jakie
w swym pontyfikacie głosił Jan Paweł II, to ekumeniczne dzieło Ducha
Świętego, który budzi w świadomości chrześcijan wizję „pojednania
w różnorodności” – ekumenii Kościołów, kultur i narodów. Książka adresowana jest do ekumenistów i teologów oraz do tych, którym zagadnienia tradycji cyrylo-metodiańskiej są również bliskie w pracy naukowej i dydaktycznej.

teologia

Jednoczeni w różnorodności.
Tradycja cyrylo-metodiańska
jako paradygmat procesu pojednania
Kościołów, kultur i narodów

38,00 zł

296 s., 168 x 240 mm, 740 g, oprawa twarda matowa, bibliogr.,
kalendarium wybranych wydarzeń cyrylo-metodiańskich, wykaz skrótów, indeks,
wklejka, fot., res., Zsfg., Katowice 2009, ISBN/ISSN 978-83-226-1919-3

ks. Andrzej Pastwa

„Przymierze miłości małżeńskiej”.
Jana Pawła II idea małżeństwa kanonicznego
W dobie postępującej fragmentaryzacji wiedzy, mnożenia perspektyw poznawczych, teorii i wizji, skutkujących niejednokrotnie utratą z pola widzenia godności osoby ludzkiej i sensu jej bytowania, odbiorca nasyconej
chrześcijańskim personalizmem nauki papieża Jana Pawła II o małżeństwie
doświadcza czegoś zgoła odmiennego. Dość powiedzieć, że już w autorskim cyklu katechez: Mężczyzną i niewiastą stworzył ich (1981–1984) uderza przenikliwość myśli wielkiego pasterza i nauczyciela. W odniesieniu zaś
do kanonicznego prawa małżeńskiego: z jednej strony prawodawstwo kodeksów łacińskiego (1983) i wschodniego (1990), z drugiej specjalne magisterium papieskie ogłaszane w corocznych przemówieniach do Roty Rzymskiej (1979–2005), czyli owo szczególne świadectwo wierności hermeneutyce Soboru, tudzież realizowanego programowo sojuszu duszpasterstwa
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48,00 zł

teologia

i prawa, znakomicie wpisują się w nakreślony przez Vaticanum II program
permanentnej „odnowy zachowującej ciągłość”. Podjęta w książce próba
metodycznej weryfikacji hipotezy o istotnym wkładzie Jana Pawła II w rozwój kanonicznej doktryny małżeńskiej każe skupić uwagę na trzech obszarach myśli papieża: idei filozofa i teologa, idei najwyższego prawodawcy
oraz idei najwyższego sędziego kościelnego. O kompletności takiej perspektywy badawczej najlepiej świadczy fakt, że wskazane obszary ideowe
okazują się komplementarne. Tym wyraziściej rysuje się konkluzja przeprowadzonych badań: niekwestionowanym osiągnięciem papieża-nauczyciela personalizmu jest reintegracja podstawowych prawd soborowej teologii małżeństwa wokół paradygmatycznej formuły „przymierza miłości małżeńskiej”. To w tej formule konsekwentnie i systematycznie prowadzony wykład papieski ujawnia strukturalną zasadę leżącą u podstaw normatywnego opisu małżeństwa oraz klucz do adekwatnej sędziowskiej interpretacji/aplikacji obowiązujących przepisów prawa małżeńskiego. Niniejsze ustalenia przynoszą odpowiedź na pytanie, dlaczego rozwinięta i pogłębiona w duchu soborowym idea małżeństwa kanonicznego stanowi
– wśród wielu innych, niezliczonych dokonań – wybitne dzieło Jana Pawła
II, papieża, który program swego pontyfikatu zawarł w orędziu: Człowiek –
małżeństwo – rodzina są pierwszą drogą Kościoła.
360 s., 168 x 240 mm, 780 g, oprawa twarda matowa, bibliogr., indeks, Zsfg.,
sommario, Katowice 2009, ISBN/ISSN 978-83-226-1887-5

Piotr Ryguła

Wolność religijna w Hiszpanii
na tle przemian społeczno-politycznych
w latach 1931–1992

68,00 zł

Monografia stanowi analizę zagadnienia wolności religijnej w Hiszpanii w okresie II Republiki (1931–1939), Hiszpanii narodowej (1936–1975)
oraz współczesnej monarchii konstytucyjnej. Tak zakreślone ramy czasowe pozwalają zapoznać się z trzema różnymi systemami relacji państwo – Kościół oraz trzema odmiennymi sposobami pojmowania wolności religijnej, gwarantowanej w ramach ustawodawstwa państwowego. Umożliwiają także porównanie zakresu wspomnianej wolności, zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i wspólnotowym, w poszczególnych systemach ustrojowych. Jest to pierwsza polskojęzyczna
monografia, której autor z perspektywy prawno-historycznej analizuje zagadnienie wolności religijnej w Hiszpanii w tak szerokim przedziale czasowym. Tymczasem określone w ten sposób granice analizy
umożliwiają przyjęcie wystarczająco „pełnej” perspektywy historycznej,
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teologia

aby zrozumieć zarówno aktualnie obowiązujący stan prawny w tym,
co dotyczy wolności religijnej, jak i wcześniejsze regulacje w omawianej materii. Pozwalają dostrzec relację, jaka zachodzi między zakresem gwarantowanej ustawowo wolności i możliwością skutecznego korzystania z tychże gwarancji a poszczególnymi modelami ustrojowymi
państwa, budowanymi na konkretnej wizji wspólnoty politycznej i narodowej. Oprócz analizy aktów normatywnych, regulujących zakres
podmiotowy i przedmiotowy wolności religijnej, monografia zawiera
także omówienie historycznego kontekstu stanowionych aktów. Wspomniana analiza uwypukla znaczenie rzeczywistości społeczno-politycznej, w której powstawały teksty normatywne – rzeczywistości do pewnego stopnia kreującej konkretne regulacje prawne.
474 s., 168 x 240 mm, 1070 g, oprawa twarda matowa, bibliogr., indeks,
sumario, summ., Katowice 2009, ISBN/ISSN 978-83-226-1890-5

Jan Słomka

Wczesnochrześcijańskie nazwy chrztu
Niniejsze opracowanie zawiera nazwy chrztu, którymi posługiwali
się ojcowie Kościoła, m.in. Klemens Aleksandryjski, Bazyli z Cezarei, Grzegorz z Nazjanzu, Grzegorz z Nyssy, Cyryl Jerozolimski czy
Jan Chryzostom. Każdy z używanych terminów został przedstawiony
w ujęciu historycznym. Najwięcej miejsca autor poświęcił najwcześniejszym tekstom, czasowi i okolicznościom pojawienia się danej nazwy.
Podczas omawiania tekstów późniejszych ojców Kościoła zostały wzięte
pod uwagę przede wszystkim katechezy chrzcielne i traktaty poświęcone chrztowi, a więc pisma Cyryla Jerozolimskiego, Jana Chryzostoma, Teodora z Mopsuestii, Bazylego, Grzegorza z Nazjanzu, Grzegorza z Nyssy, Ambrożego. Można uznać, że są one reprezentatywne dla
różnych nurtów katechezy chrzcielnej w złotym okresie literatury patrystycznej. Przegląd nazw chrztu zakończono, jeśli chodzi o literaturę
łacińską, przed św. Augustynem. Najpóźniejszym pisarzem Wschodu
ujętym w tym opracowaniu jest Cyryl Aleksandryjski. I tak, pojęciami,
które znalazły się w tej książce i zostały opisane, są: obmycie-oczyszczenie, nadanie imienia Jezus, pieczęć, nowe stworzenie, nowe narodzenie,
śmierć i zmartwychwstanie, zrodzenie i odrodzenie, oświecenie, namaszczenie, obrzezanie, zawarcie przymierza, przyjęcie do wojska, wpisanie do niebieskiej księgi, przyjęcie na obywatela niebieskiego miasta,
zaślubiny, wejście do ślubnej komnaty, ubranie szaty.
232 s., 147 x 205 mm, 370 g, oprawa broszurowa foliowana, bibliogr.,
indeksy: biblijny, cytatów patrystycznych i innych autorów starożytnych,
summ., Zsfg., Katowice 2009, ISBN/ISSN 978-83-226-1784-7
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23,00 zł

Jan Kajfosz

etnologia

Magia w potocznej narracji

Cena 32,00 zł

Pozycja jest dostępna
w wersji internetowej:
Śląska Biblioteka Cyfrowa
www.sbc.org.pl

Przedmiotem publikacji są przejawy i relikty magii w tekstach folkloru
narracyjnego, zebrane na terenie Śląska Cieszyńskiego. Autor koncentruje uwagę na poznawczym wymiarze potocznego tekstu, poruszając kwestię uzależnienia obrazu świata jednostki od siły kolektywnych
wyobrażeń, docierających do niej w postaci opowieści, których odniesienie do rzeczywistości trudno sprawdzić. Magię przedstawiono w publikacji jako mechanizm konstruowania ludzkiego bezpośredniego i zapośredniczonego doświadczenia – jako mechanizm porządkowania
świata, który zapewnia człowiekowi poczucie trwałości, bezpieczeństwa oraz kontroli nad teraźniejszością i przyszłością. Podstawową propozycją zawartą w pracy jest interpretacja magii w aspekcie jej kognitywnych uwarunkowań. Analizy, skoncentrowane na różnych formach
magii w śląskocieszyńskich narracjach, mogą stanowić inspirację do
czytania tekstów pochodzących również z innych terenów, między innymi na użytek interpretacji niektórych sensacyjnych legend miejskich.
316 s., 168 x 240 mm, 660 g, oprawa broszurowa matowa,
bibliogr., słowniczek, indeks, schem., summ., Zsfg.,
Katowice 2009, ISBN/ISSN 978-83-226-1829-5, nakład wyczerpany
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Między socjologią polityki
a antropologią polityki
Red. Jacek Wódz

208 s., 168 x 240 mm, 440 g, oprawa broszurowa foliowana, tab., wykr., mapy,
summ., rés., Katowice 2009, ISBN/ISSN 978-83-226-1776-2, nakład wyczerpany

socjologia

Prezentowana publikacja zawiera kilkanaście tematycznie zróżnicowanych studiów wpisujących się w przestrzeń z zakresu socjologii i antropologii polityki. Intencją Autorów tekstów było przedstawienie użyteczności tego podejścia badawczego i wskazanie, że antropologia polityki jest
w naszym kraju dyscypliną uprawianą dotąd bardzo rzadko. W związku
z tym proponowane teksty mogą stanowić przykład przyjęcia nowej postawy badawczej wobec zagadnień polityki. Zainteresowany czytelnik
odnajdzie w tomie kwestie autonomii regionalnej, egalitaryzmu, konfliktu społecznego, zagadnienie rytuału jako sposobu tworzenia rzeczywistości politycznej, tematykę mitu i dyskursu politycznego, problematykę tożsamości narodowej, ksenofobii i uprzedzeń oraz duchowości.

Cena 23,00 zł
Pozycja jest dostępna
w wersji internetowej:
Śląska Biblioteka Cyfrowa
www.sbc.org.pl

Rodzina w sercu Europy.
Rybnik – Nitra – Hradec Králové – Szeged.
Socjologiczne studium rodziny współczesnej
Red. Wojciech Świątkiewicz
Książka jest pokłosiem badań socjologicznych nad przemianami współczesnej rodziny, przeprowadzonych w ramach międzynarodowego projektu „Tradition and modernity on the life-style of the families of the Visegrad countries”. Próbę badawczą stanowiły rodziny zamieszkałe w czterech miastach krajów wyszehradzkich: w Rybniku, Nitrze, Hradcu
Králové i Szegedzie. W badaniach koncentrowano się na wybranych
aspektach funkcjonowania podstawowej komórki społecznej, takich jak:
podział funkcji w obrębie jej członków, aspiracje zawodowe oraz deklarowany system wartości. W Rodzinie w sercu Europy dokonano szczegółowej interpretacji wyników badań przeprowadzonych w Rybniku.
Każdy z analizowanych aspektów funkcjonowania rodziny oceniony został przez autorów jako tradycyjny bądź nowoczesny. Wnioski otrzymane
w wyniku interpretacji danych statystycznych skonfrontowano z rezultatami uzyskanymi w pozostałych państwach uczestniczących w projekcie
badawczym.
228 s., 168 x 240 mm, 480 g, oprawa broszurowa foliowana,
Katowice 2009, ISBN/ISSN 978-83-226-1823-3
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Cena 28,00 zł

Mediatyzacja kampanii politycznych

politologia

Red. Stanisław Michalczyk,
Mariusz Kolczyński, Marek Mazur

Cena 62,00 zł

Mediatyzacja dotyczy trzech płaszczyzn życia społecznego i w tych
trzech płaszczyznach powinna być badana i opisywana. Po pierwsze, dotyczy makropłaszczyzny, czyli społeczeństwa jako całości, podlegającego zmianom i rozwojowi; po drugie, dotyczy życia organizacyjnego i relacji organizacji (także politycznych) do suprasystemu
państwa i systemu politycznego; po trzecie wreszcie, dotyczy mikropłaszczyzny, czyli jednostek – zarówno zwykłych obywateli, jak
i znaczących aktorów politycznych, co eksponuje chociażby takie
zjawiska, jak charyzma i populizm oraz zmedializowanie codzienności.
Prezentowany tom jest pokłosiem ogólnopolskiej konferencji naukowej Mediatyzacja kampanii politycznych, która odbyła się w Ustroniu
w dniach 25–27 września 2007 roku. Książka składa się z trzech części. W pierwszej zamieszczono teksty poświęcone teoretycznym aspektom mediów, mediatyzacji polityki. Część druga poświęcona jest roli
starych i nowych mediów w komunikowaniu politycznym. W części trzeciej znalazły się artykuły poświęcone mediatyzacji kampanii wyborczych na szczeblu ogólnokrajowym, jak i lokalnym. Niezależnie od tego podziału odnaleźć można dwa nurty (w zależności od
stopnia ogólności). Nurt pierwszy obejmuje artykuły będące ogólniejszą refleksją nad charakterem współczesnej demokracji, nad charakterem zmieniających się mediów polityki. Nurt drugi, znacznie obszerniejszy, obejmuje teksty z zakresu marketingu politycznego, zawierające
konkretne analizy kampanii wyborczych. Jego cechą charakterystyczną
jest szczególny nacisk położony na rolę mediów w tych kampaniach.
Tom adresowany jest do szerokiego grona czytelników: naukowców,
studentów różnych kierunków (np. politologii, dziennikarstwa i komunikacji społecznej) oraz przedstawicieli praktyki życia politycznego.
520 s., 168 x 240 mm, 1000 g, oprawa broszurowa foliowana, bibliogr., wykr.,
tab., summ., Zsfg., Katowice 2009, ISBN/ISSN 978-83-226-1855-4
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„Studia Politicae Universitatis Silesiensis”.
T. 4–5

Prezentowany łączony tom 4–5 to zbiór tekstów, które ze względu na
podjętą tematykę zostały zamieszczone w czterech grupach: Myśl polityczna, Systemy polityczne, Komunikowanie społeczne oraz Stosunki
międzynarodowe i integracja europejska. Jest też dział zawierający
Recenzje i omówienia. W dziale Myśl polityczna analizie poddano najważniejsze wątki myśli J.J. Rousseau: wolność liberalną, ideał nowego
państwa i ideał rewolucji. Rozważania A. de Tocqueville’a o amerykańskiej demokracji oraz problem relacji między wolnością i równością
ukazano przez pryzmat opinii polskich autorów. W kolejnym tekście
przedstawiono koncepcje człowieka w twórczości T. Manna na przykładzie Czarodziejskiej góry. Inspiracją do powstania następnego artykułu było stanowisko Z. Baumana w kwestii przyczyn i istoty Holocaustu. Teksty w dziale Systemy polityczne przedstawiają determinanty preferencji wyborczych elektoratu PO i PiS, a także wpływ metody dystrybucji mandatów na wyniki wyborcze. Politologia dziennikarstwa i stan
badań z tego zakresu w Rosji, jak i zagadnienia związane z reklamą społeczną to tematyka tekstów kolejnego działu: Komunikowanie społeczne.
Stosunki międzynarodowe i integracja europejska – prezentowane tu
artykuły dotyczą kwestii stanowiska Hiszpanii wobec WPZiBUE oraz
EPBiO, a także przedmiotu dylematów integracyjnych UE. Zainteresować może także ujęcie problematyki źródeł i przebiegu konfliktu
w Darfurze oraz ukazanie roli, jaką odegrała wobec niego społeczność
międzynarodowa. Tom zamykają wspomniane Recenzje i omówienia.
340 s., 168 x 240 mm., 650 g, oprawa broszurowa matowa,
Katowice 2009, ISBN/ISSN 1895-3492
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politologia

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

Cena 37,00 zł

literaturoznawstwo polskie

Jan Jakóbczyk

Późne tropy Młodej Polski (1914–1939)

Cena 25,00 zł
Pozycja jest dostępna
w wersji internetowej:
Śląska Biblioteka Cyfrowa
www.sbc.org.pl

Książka jest efektem przekonania, że dotychczasowe syntezy historycznoliterackie dwudziestolecia międzywojennego w niedostatecznym stopniu respektują udział pisarzy młodopolskich w kształtowaniu obrazu literatury w latach 1914−1939. Opisuje zatem wojenne perypetie pisarzy starszego pokolenia, ich polityczne wybory, różnorodne formy obrony pozycji na literackim Parnasie, a także ich trudne relacje z młodymi literatami.
Opracowanie ma też intencję polemiczną: 1) pokazuje rolę pisarzy przełomu XIX i XX wieku w kształtowaniu literatury dwudziestolecia z perspektywy czytelnika, który sięgał raczej po książkę Żeromskiego czy Reymonta niż Gombrowicza bądź Peipera; 2) choć w syntezach historycznoliterackich dwudziestolecia twórczość młodopolska funkcjonuje osobliwie: jako niechciana, lekceważona i wyszydzana; jako przypadkowa
w przestrzeni zagospodarowanej przez nowoczesne formy kultury, to
najpoważniejsze spory toczyły się wokół Przedwiośnia, najpopularniejszą książką były Słówka Boya-Żeleńskiego, najwyżej spośród dramatów
ceniono Niespodziankę Rostworowskiego, i nawet w poezji „triumfowała
Młoda Polska” w postaci twórczości Leśmiana. Książka Jana Jakóbczyka
przemieszcza wektory naszego rozpoznania literatury dwudziestolecia.
Warto poznać te perspektywę.
252 s., 168 x 240 mm, 530 g, oprawa broszurowa matowa, aneks, indeks,
summ., Zsfg., Katowice 2009, ISBN/ISSN 978-83-226-1847-9, nakład wyczerpany

Joanna Kisiel

Imiona lęku. Szkice o poetach i wierszach
„Pisaniu tej książki – jak twierdzi Joanna Kisiel – będącej zaledwie zbiorem szkiców o poetach i wierszach, nie towarzyszyło pytanie o sposoby
literackich rejestracji stanów lękowych, nie przyświecała także idea problematyzacji poetyki lęku. Szkice te łączy wpisane w nie przekonanie,
że lęk czai się pod zewnętrzną powłoką świata przedstawionego utworów literackich, zawsze ukryty, nie do końca uchwytny i że zapisać lęk
to jedynie dotknąć granicy, poza którą on się rozpościera”. Autorka
poddała interpretacji wiersze Tytusa Czyżewskiego, Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, Władysława Sebyły, Józefa Czechowicza, Jarosława
Iwaszkiewicza oraz utwór Lechoń Stanisława Balińskiego.
Cena 13,00 zł

152 s., 130 x 205 mm, 250 g, oprawa broszurowa matowa, nota bibliogr.,
indeks, summ., rés., Katowice 2009, ISBN/ISSN 978-83-226-1842-4
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Ciała Sienkiewicza. Studia o płci i przemocy
Książka jest opowieścią o przemocy i erotyzmie w pisarstwie Henryka Sienkiewicza. Autor wydobywa spod konwencji przygodowej
jego powieściowych fabuł grozę okrucieństwa oraz perwersyjny erotyzm – obie sfery zamaskowane zadziwiająco sprawną narracją Sienkiewicza. Ciała Sienkiewicza to dzieło odsłaniające proces i zasady tworzenia przedstawień seksualności i przemocy tak, by dostarczały one przyjemności lektury, obnażając jednocześnie skryte i wstydliwe pragnienia czytelnika.
424 s., 147 x 205 mm, 660 g, oprawa broszurowa matowa,
indeks, Katowice 2009, ISBN/ISSN 978-83-226-1843-1

Cena 40,00 zł

Recenzje książki ukazały się na stronach portalu Wiara.pl,
16 września 2009 r. (dostępna pod adresem: www.wiara.pl)
oraz w „Forum Akademickim” nr 11/2009 (dostępna pod adresem: www.forumakad.pl)

Krzysztof Krasuski

Na obrzeżach arcydzieł
Zbiór historycznoliterackich rozpraw dotyczy przeobrażeń gatunkowych, stylistycznych i tematycznych, które dokonywały się w tekstach
prozatorskich w XX wieku. Formy literackie pochodzące z marginesów i peryferii utworów klasyki okazywały się najbardziej ekspansywne
w trakcie tegoż stulecia. Zachodzące procesy ukazane zostały na przykładzie historii ewolucji przede wszystkim takich odmian gatunkowych,
jak tzw. powieść zeszytowa oraz realistyczny obrazek prozą. Zawarte
w książce rozprawy dotyczą tekstów usytuowanych w kontekście kodów
i kanonów literatury polskiej i powszechnej, a zarazem nastawionych
na przezwyciężenie tradycji i wychylonych ku literaturze popularnej. W ten sposób przedstawione są procesy krzyżowania się głównych
koniunktur stylistycznych: gatunków literatury wysokoartystycznej
i awangardowej z kulturą masową. Omawiane utwory, mniej lub bardziej tradycyjnie „literackie”, lokują się na ogół na obrzeżach i marginesach kanonicznych arcydzieł. Reprezentują różne przejawy zerwania ze
stereotypami tzw. literatury pięknej oraz sposoby przekraczania jej konwencjonalnych granic.
176 s., 147 x 205 mm, 310 g, oprawa broszurowa matowa,
nota bibliogr., indeks, summ., Zsfg., Katowice 2009, ISBN/ISSN 978-83-226-1810-3
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Cena 16,00 zł

literaturoznawstwo polskie

Ryszard Koziołek

literaturoznawstwo polskie

Zdzisława Mokranowska

Młodość i starość.
Szkice o twórczości Jarosława Iwaszkiewicza

Cena 22,00 zł

W książce zebrano dziesięć szkiców poświęconych wczesnej i późnej
twórczości Jarosława Iwaszkiewicza. Zarówno w młodzieńczych, nieco
zapomnianych i rzadko analizowanych przez badaczy, jak i w dojrzałych utworach pisarza przewija się motyw młodości i starości, problematyka wspomnień, śmierci i przemijającego czasu. W prezentowanych tekstach analizie poddane zostały następujące utwory: Wieczór
u Aldona; Zenobia Palmura; Hilary, syn buchaltera; Księżyc wschodzi;
Pejzaże sentymentalne; Mapa pogody; Ogrody; Sérénité. Poszczególne
studia składają się na znaczeniową całość i współtworzą wewnętrznie
powiązany zespół interpretacyjny, ukazujący estetyczne i znaczeniowe
komplikacje prozy Iwaszkiewicza.
220 s., 147 x 205 mm, 370 g, oprawa broszurowa foliowana, indeks, nota bibliogr.,
summ., rez., Katowice 2009, ISBN/ISSN 978-83-226-1837-0, nakład wyczerpany

Józef Olejniczak

Powroty w śmierć
Publikacja zawiera eseje o motywie śmierci w literaturze oraz o relacjach ze śmierci pisarzy. Przez pryzmat „tanatologiczny” autor ujmuje
późną twórczość Brunona Schulza, Aleksandra Wata, Józefa Wittlina,
Czesława Miłosza i Witolda Gombrowicza. Rozdział pierwszy to rodzaj
medytacji nad dwoma zdaniami z Dziennika transatlantyckiego Gombrowicza, zakreślający horyzont metodologiczny, filozoficzny i antropologiczny następujących po nim rozważań.
264 s., 147 x 205 mm, 400 g, oprawa broszurowa foliowana z obwolutą, nota bibliogr.,
indeks, summ., Zsfg., Katowice 2009, ISBN/ISSN 978-83-226-1882-0

Cena 27,00 zł

Recenzja książki ukazała się w „Forum Akademickim” nr 10/2009
(dostępna pod adresem: www.forumakad.pl)

Pozycja jest dostępna
w wersji internetowej:
Śląska Biblioteka Cyfrowa
www.sbc.org.pl
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„Kto ten pejzaż zimą niewydarzoną zatruł?”.
Tropy egzystencji
w liryce Jerzego Kamila Weintrauba
Dominantą naukowych dociekań autora pracy o poezji Jerzego Kamila
Weintrauba są egzystencjalne tropy persony lirycznej wrzuconej w los
banity świadomego swego końca. Jedną z przyjętych metod badawczych
jest podejście mikrologiczne. Z kolei swego rodzaju platforma badawcza to tzw. teksty zimowe, które są – jak zastrzega autor – jedną z możliwych wariantów interpretacyjnej refleksji nad poezją Weintrauba. Mimo
że „zimowe poezje” nie tworzą kompozycji ramowej, nie noszą znamion
odautorskiego, metodycznego ułożenia w próby poematowe lub ponawiane podcykle, to poszczególne obrazy komponują się w pewien ciąg,
który jako złożona wypowiedź liryczna uwydatnia zasadę następstwa
i łączliwości tych wierszy. Weintraubowy światoobraz to „kraina stu zim”
– zimy katartycznej, zimy złowieszczej, zimy hibernetycznego snu, zimy
przeszywającego chłodu, niepokalanego piękna, wiecznej zmarzliny…
Taka wielowymiarowość białych wyglądów utrzymywana jest dzięki
paradygmatowi zimy, a ich zmienność powodowana zostaje ruchem
wyobraźni między poszczególnymi autonomizowanymi światami.

Cena 30,00 zł

300 s., 147 x 205 mm, 470 g, oprawa broszurowa matowa, bibliogr., nota bibliogr.,
indeks, summ., Zsfg., Katowice 2009, ISBN/ISSN 978-83-226-1792-2

Janusz Ryba

Oświeceniowe tutti frutti.
Maskarady – konwersacja – literatura
Oświeceniowe „tutti frutti” jest zbiorem dwunastu szkiców. Teksty
odznaczają się różnorodnością: od zjawisk obyczajowych (Incognito
oświeconych) przez zagadnienia życia literackiego („Bons mots” w świetle konwersacji [i „vice versa”]) – po zjawiska literackie (Ślady „żywiołu
konwersacyjno-salonowego” w poezji Wojciecha Miera) czy zagadnienia
z zakresu architektury i sztuki („Maskarady architektoniczne”, Pałace
i oświeceni). Oprócz różnorodności ważną cechę zbioru stanowi atrakcyjność omawianych zjawisk. Opisane fakty – z racji owej atrakcyjności – mogą zaciekawić nie tylko badaczy epoki, ale także przeciętnego
czytelnika, który nie jest specjalistą w tym zakresie. Postacią, która
w jakimś sensie patronuje temu zbiorowi, jest Jan Potocki, genialny
i ekscentryczny autor Rękopisu znalezionego w Saragossie, obecnie bar-

~ 27 ~

Cena 13,00 zł

literaturoznawstwo polskie

Miłosz Piotrowiak

literaturoznawstwo polskie

dzo modny; tutaj ujęty z różnych, interesujących perspektyw. Całość
napisana została stylem lekkim, a zarazem barwnym. Można powiedzieć o prezentowanym zbiorze, że z konsekwencją realizuje ulubioną
ideę oświeceniowych literatów, mianowicie: „uczyć – bawiąc”.
168 s., 130 x 205 mm, 250 g, oprawa broszurowa matowa, nota wydawnicza,
indeks, summ., rés., Katowice 2009, ISBN/ISSN 978-83-226-1851-6
Recenzja książki ukazała się na stronach portalu Wiara.pl,
9 listopad 2009 r. (dostępna pod adresem: www.wiara.pl)

Sarmackie Theatrum.
T. 4: Studia o literaturze i książce dawnej
Red. Renarda Ocieczek, Mariola Jarczykowa

Cena 30,00 zł

To już czwarty tom wydawnictwa Zakładu Historii Literatury Baroku
i Dawnej Książki, który stanowi kontynuację poprzednich. Książka jest
pracą zbiorową i zawiera 11 rozpraw historycznoliterackich, głównie
z zakresu literatury i kultury staropolskiej. Tom otwiera obszerny wstęp
prof. dr hab. Renardy Ocieczek, w którym przypomniana została historia powstania Zakładu oraz dotychczasowe dokonania jego pracowników. Wśród zamieszczonych tekstów znalazły się artykuły o różnorodnej tematyce, poświęcone m.in. spuściźnie Łukasza Górnickiego (Anna
Sitkowa), tłumaczeniom Franciszka Zabłockiego (Bożena Mazurkowa),
a także domniemanej twórczości Olbrychta Karmanowskiego (Janusz
Ziembiński). Sporo miejsca zajmują rozprawy koncentrujące się wokół
eposów rycerskich – Jerozolimy wyzwolonej w tłumaczeniu Dionizego
Piotrowskiego (Monika Kucharczyk), Wojny chocimskiej (Renarda
Ocieczkowa), Obleżenia Jasnej Góry Częstochowskiej (Monika Kulig,
Joanna Chybiorz). Zagadnienie epiki heroicznej, a dokładnie motywów szpiegowskich, zostało przedstawione przez Renatę Rybę. O motywie spotkania Kupidyna i Śmierci, obecnym w literaturze staropolskiej
pisze Marzena Walińska, natomiast w rozprawie Marioli Jarczykowej
odnajdujemy szczegółowy opis oprawy pogrzebu Jerzego Radziwiłła.
Sarmackie Theatrum tradycyjnie już jest propozycją dla szerokiego
grona odbiorców, które zainteresowane jest obecnością sarmatyzmu
w literaturze i sztuce staropolskiej.
220 s., 170 x 240 mm, 500 g, oprawa broszurowa foliowana, indeks, fot.,
summ., rés., Katowice 2009, ISBN/ISSN 978-83-226-1834-9
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Wokół reportażu podróżniczego.
T. 3: Lucjan Wolanowski (1920–2006).
Studia – szkice – materiały
Red. Dariusz Rott, Mariusz Kubik
Kolejny tom ukazującej się nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego serii został poświęcony znakomitemu podróżnikowi i reportażyście – Panu Lucjanowi Wolanowskiemu. Oprócz tekstów naukowych czy popularnonaukowych, poświęconych twórczości Lucjana
Wolanowskiego, znalazły się tu reportaże (mające swój pierwodruk na
łamach „Gazety Uniwersyteckiej UŚ”) autorstwa samego Wolanowskiego, a także wspomnienia przyjaciół i znajomych (nierzadko wybitnych osób), wywiady, listy, dedykacje i kalendarium poświęcone autorowi Westchnienia za Lapu-Lapu.
320 s., 168 x 240 mm, 680 g, oprawa broszurowa matowa, wklejka, fot.,
indeks, nota wydawnicza, Katowice 2009, ISBN/ISSN 978-83-226-1802-8,
nakład wyczerpany

38,00 zł
Pozycja jest dostępna
w wersji internetowej:
Śląska Biblioteka Cyfrowa
www.sbc.org.pl
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Anna Czarnowus

Inscription on the Body:
Monstrous Children
in Middle English Literature

Cena 17,00 zł

W prezentowanej publikacji Autorka podjęła problem deformacji
fizycznej i psychicznej postaci dzieci-potworów występujących w literaturze języka średnioangielskiego oraz – analogicznie – średniofrancuskiego i średnioniemieckiego. Wielość literackich przykładów wynika
ze średniowiecznej fascynacji tym, co odmienne, nietypowe, gdzie
monstrualność potomstwa traktowana była jako kara boska za grzechy rodziców, ale też jako znak unaoczniający złożoność Bożego planu
wobec takiego dziecka. Ideą wspólną analizowanych przykładów literackich (Opowieści kanterberyjskie Chaucera, XIII-wieczny romans The
King of the Tars, Parzival Eschenbacha czy Sir Gowther – by wymienić
tylko nieliczne) jest to, iż pokuta rodziców pozwala dziecku pozbyć się
cielesnej skazy – fabuły te znajdują zakończenie w potwierdzeniu normatywności cielesnej dziecka, a nawet jego świętości. Podobnie nawrócenie bohatera na chrześcijaństwo, które jako jedyne chroni przed brzydotą zewnętrzną i wewnętrzną oraz prowadzi do uświęcenia.
152 s., 147 x 205 mm, 370 g, oprawa twarda matowa,
bibliogr., indeks, streszcz., rés., Katowice 2009, ISBN/ISSN 978-83-226-1844-8
UWAGA! Książka w języku angielskim.

Aleksandra Grzybowska

La fugueuse et ses avatars
dans l’oeuvre romanesque de Suzanne Jacob

Cena 35,00 zł

Suzanne Jacob, poetka, eseistka, powieściopisarka, należy do najznakomitszych reprezentantek współczesnej literatury kanadyjskiej
obszaru francuskojęzycznego. Powieści Jacob, wpisane tematycznie
w nurt feminizmu, wzbudzają zainteresowanie zarówno czytelników,
jak i krytyków literackich. Analizowana w pracy postać uciekinierki
jest figurą emblematyczną, pojawiającą się w różnych konfiguracjach
i wymiarach, doskonale oddającą estetykę twórczości pisarki. Ewolucje
onomastyczne, czyli semantyka imion własnych, przydomków, pseudonimów, tytułów i innych deskrypcji, potwierdzają ulotną, różnorodną, wielowymiarową, nieustannie zmieniającą się naturę bohaterek.
Fragmentaryczne i rozbite techniki implicytnego portretu zewnętrznego i wewnętrznego wykazały kilka stałych cech, takich jak: piękno,
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niedbały strój, kolor czerwony, labiryntowość, nomadyzm, artyzm,
które dookreślają ulotną i efemeryczną istotę bohaterek.
272 s., 168 x 240 mm, 560 g, oprawa broszurowa foliowana, bibliogr., wklejka, fot.,
streszcz., summ., Katowice 2009, ISBN/ISSN 978-83-226-1839-4
UWAGA! Książka w języku francuskim.

Krzysztof Kowalczyk-Twarowski

„This isthmus of a middle state”.
The Suburban Fiction
of John Cheever, John Updike
and Richard Ford
„Ten przesmyk stanu średniego” – już ów cytat, będący częścią tytułu,
pozwala rozpoznać, że prezentowana publikacja to studium rozwoju
literatury północnoamerykańskich przedmieść przełomu ostatnich
stuleci. Autor koncentruje się na powieściach Johna Cheevera, Johna
Updike’a i Richarda Forda, których tłem są przemiany społeczne tego
okresu, zwłaszcza rozwój amerykańskich miast. Związki tej literatury
z tradycją pozwalają przypisać mityzujące tendencje prozie Cheevera,
„rokokowy” realizm – twórczości Updike’a, Forda zaś ukazać jako
przedstawiciela postmodernistycznej wizji miejsca jako produktu
gospodarki kapitalistycznej. Problemem podjętym przez Autora jest
stosunek establishmentu intelektualnego – krytyki literackiej – do
suburbiów. Ukazane zostało pewne napięcie między sceptyczną oceną
tej formy urbanistycznej wyjaławiającej duchowo a faktem, że większość Amerykanów – również elity – wychowała się na terenach podmiejskich. Teoretycznoliteracki punkt odniesienia dla tych rozważań stanowią: Lionela Trillinga – teoria powieści jako gatunku m.in.
o stratyfikacji społecznej, i Johna Gardnera – koncepcja „literatury
moralnej” z ideą odrodzenia Dobra, Piękna i Prawdy.
200 s., 168 x 240 mm, 550 g, oprawa twarda matowa, bibliogr.,
streszcz., Zsfg., Katowice 2009, ISBN/ISSN 978-83-226-1903-2
UWAGA! Książka w języku angielskim
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Cena 26,00 zł

literaturoznawstwo obce

Jacek Mydla

Spectres of Shakespeare.
Appropriations of Shakespeare
In the Early English Gothic

Cena 38,00 zł

Rozprawa Jacka Mydli podejmuje zagadnienie recepcji dzieł Williama
Szekspira we wczesnym gotyku angielskim. W kolejnych rozdziałach
Autor szczegółowo omawia temat inspiracji szekspirowskich, które
odnajduje w literaturze powstałej w latach 1764–1800. Praca rozpoczyna się od rekonstrukcji kontekstu historycznoliterackiego, który
towarzyszył pojawieniu się gotyku w literaturze, by następnie przedstawić adaptacje i przetworzenia sztuk Szekspira oraz kwestię gotycyzacji poety, czyli przyswojenia jego dzieł przez ewoluujące kanony.
W tym miejscu analizie poddane zostały fascynacje elementami nadprzyrodzonymi, które znalazły swoje odzwierciedlenie w sztukach
Szekspira (m.in. w Hamlecie). Sporo uwagi poświęcono także manifestom programowym Horacego Walpole’a i Ann Radcliffe, które
w opinii literaturoznawców zapoczątkowały gotyk literacki. Autor
przytacza również szereg przykładów zapożyczeń językowych, które
określają zakres literackiego przywłaszczenia u wybranych autorów
opisywanej epoki (motta, cytaty, aluzje słowne oraz imiona postaci).
W dalszej części pracy Autor prezentuje te dzieła Szekspira, które
w sposób szczególny ulegały procesowi zawłaszczenia. Definiując
pojęcie gotyckości literackiej, omawia związki między gotykiem a tragedią szekspirowską, odwołując się przy tym do wybranych przykładów. Na podstawie analizy Romea i Julii oraz Cymbelina opisane
zostały związki między komedią i romansem szekspirowskim oraz
romansem gotyckim. Monografia jest pozycją wyjątkową i w bardzo
obszerny sposób prezentującą zjawisko gotycyzacji dorobku Szekspira.
328 s., 168 x 240 mm, 800 g, oprawa twarda matowa, bibliogr., indeksy,
streszcz., rés., Katowice 2009, ISBN/ISSN 978-83-226-1822-6
UWAGA! Książka w języku angielskim.
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De Langlois à Tringlot.
L’effet-personnage dans les
„Chroniques romanesques” de Jean Giono
Przedmiotem monografii jest próba klasyfikacji postaci występujących
w wybranych Kronikach powieściowych Jeana Giono. Za model teoretyczny posłużył sformułowany przez V. Jouve’a schemat oparty na analizie odbioru postaci przez czytelnika („l’effet-personnage”). Wyróżniono trzy poziomy lektury, na których postać odbierana jest jako: lectant Jolant (czytelnik skupiający uwagę na przewidywaniu dalszego
ciągu historii), lectant interprétant (analiza hermeneutyczna postaci),
listna (czytelnik postrzegający postać literacką jako istniejącą w rzeczywistości) oraz lu (czytelnik przeżywający dzięki lekturze sytuacje,
których nie mógłby przeżyć w rzeczywistości). Analiza pozwoliła na
wykazanie spójności dzieła Jeana Giono, mimo że pisarz nie tworzył
na podstawie sformułowanego wcześniej schematu. Uwidoczniła jednocześnie wpływ, jaki na pisarza wywarł Faulkner, a zwłaszcza jego
technika opierająca się na niedopowiedzeniach.

Cena 21,00 zł

216 s., 147 x 205 mm, 350 g, oprawa broszurowa foliowana, bibliogr.,
streszcz., summ., Katowice 2009, ISBN/ISSN 978-83-226-1772-4
UWAGA! Książka w języku francuskim.

La sfida eraclitiana
nella narrativa italiana postmoderna
Red. Krystyna Wojtynek-Musik
Prezentowana publikacja to studium o sytuacji człowieka w dobie
dynamicznych przemian warunków życia i rozchwianych struktur
społecznych na przykładzie mieszkańców Włoch po II wojnie światowej. W zamieszczonych w zbiorze szkicach, poświęconych włoskiej
prozie współczesnej, ukazano walkę bohaterów literackich o zachowanie tożsamości, godności, więzi rodzinnych oraz poczucie sensu
mimo ponowoczesnych zmian we wszystkich dziedzinach życia.
Zgodnie z teorią Heraklita pomagają w tym takie cechy, jak: otwartość, umiejętność podejmowania decyzji, zdolność do uczuć, religijność i wiara w ukryty porządek bytu. Jako materiał do analizy
wskazanego zagadnienia wybrano reprezentatywne powieści włoskich pisarzy: Due di due Andrei De Carlo, Palomar Itala Calvino,
Le mosche del kapitale Paola Volponiego, Nottetempo, casa per casa
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Cena 27,00 zł

literaturoznawstwo obce

Joanna Warmuzińska-Rogóż

literaturoznawstwo obce

Vincenza Consolo, Come Dio komanda Niccola Ammanitiego, Caos
calmo Sandra Veronesiego, Tristano muore Antonia Tabucchiego.
228 s., 168 x 240 mm, 480 g, oprawa broszurowa foliowana, bibliogr., indeks, tab.,
streszcz., summ., Katowice 2009, ISBN/ISSN 978-83-226-1905-6
UWAGA! Artykuły w języku włoskim.

Mapping Literary Spaces:
Memory, Place, Locality
Red. Wojciech Kalaga, Jacek Mydla

Cena 24,00 zł

Książka jest zbiorem opracowań, w których poddano analizie różnorodne konteksty związane z przestrzenią jako motywem wiodącym,
a występującym w literaturze anglojęzycznej. Autorzy na podstawie
wybranych dzieł i utworów literackich pokazują sposoby przedstawienia i funkcjonowania przestrzeni jako nośnika znaczeń związanych
z tożsamością narodową, kulturową czy etniczną. Obszary, w których
sytuują się teksty składające się na tom, to: cywilizacja i to, co poza
nią, człowiek i natura, przestrzeń miejska, pamięć, podróż i odkrywanie. Przedstawiono złożone relacje w przestrzeni Afryki Południowej;
zmianę świadomości i tożsamości dwóch pokoleń hinduskich emigrantów; związek człowieka z naturą; doświadczenia podróży w siedemnastowiecznej Anglii; obecność gnostyckiego motywu upadku
ducha; losy Indian kanadyjskich zatrudnionych w kopalniach uranu;
sposoby postrzegania krajobrazu jako zapisu przeszłości; motyw
zamkniętej przestrzeni pokoju; przeprowadzono też swego rodzaju
spekulacje na temat związków Szekspira z katolicyzmem. Wnikliwej
analizie poddano: sposób ukazania życia Indian w środowisku miejskim; stosunek poety do ojczyny widzianej z perspektywy turysty; literackie funkcjonowanie motywu ciała z punktu widzenia krytyki feministycznej; powieściowe konstruowanie opozycji „cywilizacji” i „barbarzyństwa”; powieści Dickensa z wykorzystaniem metafory „cyrkulacji” i „akumulacji”; problematykę męskich relacji w związku z relacjami czasoprzestrzennymi; konstrukcje przestrzeni kobiecej w tzw.
chick lit, a także funkcjonowanie w literaturze motywu australijskiej
pustki.
200 s., 168 x 240 mm, 440 g, oprawa broszurowa matowa, wklejka, fot.,
streszcz., Zsfg., Katowice 2009, ISBN/ISSN 978-83-226-1836-3
UWAGA! Artykuły w języku angielskim.
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Red. Leszek Drong, Jacek Mydla
Publikacja jest wyrazem szacunku i wdzięczności współpracowników,
uczniów i przyjaciół Pana Profesora Wojciecha Kalagi. Zamieszczone
w niej teksty – jak piszą we Wstępie redaktorzy – cechuje, obok różnorodności i eklektyzmu, także rozmaity stopień powiązań z dorobkiem Pana Profesora.
192 s., 147 x 205 mm, 460 g, oprawa twarda foliowana + obwoluta,
bibliogr., wklejka, fot., Katowice 2009, ISBN/ISSN 978-83-226-1913-1

Cena 20,00 zł

„Romanica Silesiana”. No 4: Les jeux littéraires
Red. Krzysztof Jarosz
W prezentowanym tomie zebrano 19 artykułów, których wspólnym
tematem są różnorodne aspekty gry literackiej. Materiał badawczy
zaczerpnięto z literatury francuskiej, quebeckiej, afrykańskiej, hiszpańskiej i włoskiej. Analizie poddano między innymi następujące
utwory: L’Illusion comique P. Corneille’a, Maryse F. Noël, Nottetempo,
casa per casa V. Consolo, Quemar las naves A. Cuevasa, Le mosche del
kapitale P. Volponiego, Poèmes saturniens P. Verlaine’a, Le tombeau
de Charles Baudelaire S. Mallarmégo, Tres tristes tigres G. Cabrery
Infantego. Zbiór został wzbogacony o nową część, zatytułowaną En
chantier, w której prezentowane są fragmenty wybranych opracowań przygotowywanych do druku. W części zawierającej recenzje
zamieszczono pięć szkiców krytycznych, poświęconych opublikowanym w ostatnim czasie romanistycznym pracom literackim.
308 s., 168 x 240 mm, 620 g, oprawa broszurowa foliowana, bibliogr.,
abstracts, key words , Katowice 2009, ISBN/ISSN 1898-2433
UWAGA! Artykuły w języku francuskim, hiszpańskim i włoskim
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Cena 35,00 zł

literaturoznawstwo obce

Znaki, tropy, mgławice.
Księga pamiątkowa
w sześćdziesiątą rocznicę
urodzin Profesora Wojciecha Kalagi

literaturoznawstwo słowiańskie

„Przekłady Literatur Słowiańskich”.
T. 1, Cz. 1: Wybory translatorskie 1990–2006
Red. Bożena Tokarz

Cena 37,00 zł

Pozycja jest dostępna
w wersji internetowej:
Śląska Biblioteka Cyfrowa
www.sbc.org.pl

Prezentowany zbiór prac rozpoczyna serię publikacji poświęconą
zagadnieniom przekładu artystycznego (literackiego), widzianym
w perspektywie teoretycznej, historycznoliterackiej i historycznokulturowej, pod ogólnym tytułem „Przekłady Literatur Słowiańskich”. Na
niniejszy tom zatytułowany Wybory translatorskie 1990–2006 składają
się rozprawy poświęcone przekładom literatury polskiej na języki: bułgarski, chorwacki, czeski, macedoński, słowacki, serbski, słoweński,
oraz przekładom literatur w wymienionych językach na język polski.
Dialog między literaturami słowiańskimi został ujęty z punktu widzenia kryteriów wyboru utworów na poziomie makro (epoki, autorzy),
co daje ciekawy obraz własnej i cudzej kultury, ich sposobów widzenia, ograniczeń kulturowo-mentalnych oraz oczekiwanych i nieoczekiwanych różnic i podobieństw między literaturami słowiańskimi. Tom
adresowany jest do literaturoznawców i przekładoznawców (naukowców, krytyków i studentów) oraz do slawistów komparatystów.
336 s., 168 x 240 mm, 620 g, oprawa broszurowa foliowana, bibliogr.,
indeksy, noty o Autorach, tab., povzetek, summ., rés., rez., sažetak,
Katowice 2009, ISBN/ISSN 1899-9417, nakład wyczerpany
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Przemysław Marciniak

filologia klasyczna

Ikona dekadencji.
Wybrane problemy
europejskiej recepcji Bizancjum
od XVII do XX wieku
Niniejsza książka – wedle słów jej Autora – nie jest opowieścią o Bizancjum prawdziwym, lecz o Bizancjum wyimaginowanym, którego dzieje
zapisywała wyobraźnia pisarzy i doraźne potrzeby polityków. Celem badacza było przedstawienie, w jaki sposób obraz Cesarstwa Wschodniego ulegał zmianom w zależności od kontekstu historycznego kolejnych epok
w dziejach Europy. W rozdziale pierwszym przedstawiony został obraz
recepcji Bizancjum w sztuce i polityce. Treścią rozdziału drugiego jest
historia recepcji wyrażeń bizantynizm i bizantyński oraz odzwierciedlenie
Imperium w historiografii, ze szczególnym uwzględnieniem pism trzech
uczonych oświeceniowych: Monteskiusza, Woltera, Edwarda Gibbona.
Rozdział trzeci dotyczy wykorzystania Bizancjum w literaturze europejskiej (m.in. w powieściach W. Scotta, J.-F. Marmontela, J.M. Neale’a,
sztukach V. Sardou, J. Baillie). Rozdział czwarty poświęcony został analizie recepcji Cesarstwa w kulturze i literaturze polskiej, a rozdział piąty
– odnajdywaniu śladów Bizancjum w kulturze masowej XX wieku. Praca
napisana jest stylem atrakcyjnym dla szerokiego kręgu wykształconych
czytelników, a lekturę ubarwiają liczne anegdoty historyczne.

27,00 zł

232 s., 168 x 240 mm, 470 g, oprawa broszurowa matowa, bibliogr., wklejka, fot.,
ilustr., indeks, summ., Περίληψη, Katowice 2009, ISBN/ISSN 978-83-226-1892-9

Tomasz Sapota

Juwenalis
Praca jest monografią historycznoliteracką ukazującą teksty jednego
z kluczowych rzymskich satyryków – Juwenalisa (ok. 60–130) – na tle
tradycji gatunku i dyskursu ideologicznego obowiązującego w rzymskim piśmiennictwie. Autor zajmuje się analizą mówiącego „ja” w tekście, funkcją gniewu (ira) w retorycznej inventio, bada funkcjonowanie
motywów seksualnych oraz związanych z jedzeniem (ucztami), a także
opozycją miasto – wieś, aby nakreślić mapę „wyobraźni moralnej” Rzymian zachowanej w ich piśmiennictwie.
172 s., 147 x 205 mm, 300 g, oprawa broszurowa matowa, bibliogr., aneks,
indeks, summ., sommario, Katowice 2009, ISBN/ISSN 978-83-226-1910-0

15,00 zł
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filologia klasyczna

„Scripta Classica”. Vol. 6.
Red. Tomasz Sapota

20,00 zł

Prezentowana publikacja stanowi tradycyjnie zbiór różnorodnych tekstów, w których aspekty starożytnej cywilizacji i jej myśli zostały ukazane na przykładach zaczerpniętych z antycznej literatury. Poetycką
inspiracją Iliady i Odysei zajmuje się K. Kowalczyk. Pierwsza mowa
Achillesa w Iliadzie to przedmiot pragmatycznej analizy Z. Szczurowskiego. Negacja i trywializacja jako linia obrony w mowach Lizjasza to
obiekt zainteresowania J. Kucharskiego. H. Wolanin dokonuje z kolei
analizy porównawczej znaczenia terminu diatesis w dziełach dwóch
greckich twórców: Dionizosa Traxa i Apolloniosa Dyskolosa. Analiza elementów stylistycznych pojedynku Eneasz z Turnusem (Eneida
XII) to temat tekstu J. Korpantego. T. Aleksandrowicz przedstawia rolę
M. Terentiusa Warrona w kulturze romańskiej i europejskiej, a E. Włodarczyk ukazuje aspekty ideologii Augusta na przykładzie Aratem Germanikusa. Wpływem przeznaczenia na ludzki los na przykładzie pism
Seneki zajmuje się M. Czerenkiewicz. M. Helbig przeprowadza analizę
antycznej sielanki De mortibus boum, a K. Warcaba przybliża język i styl
w świeckiej poezji Kasji. Zbiór zamykają uwagi M. Wowry odnoszące
się do Bhagavadgity w przekładzie A.W. Schlegla.
160 s., 168 x 240 mm., 340 g, oprawa broszurowa foliowana,
Katowice 2009, ISBN/ISSN 1732-3509
UWAGA! Artykuły w języku polskim, angielskim, francuskim i łacińskim.
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„Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej
Języka Polskiego”. T. 20
Tradycyjnie już teksty składające się na niniejszą publikację zgrupowane są wokół trzech działów: Edukacja literacka i kulturowa, Edukacja
językowa oraz Recenzje. W artykułach skoncentrowanych wokół Edukacji literackiej i kulturowej poruszono m.in. kwestię wpływu nowych
mediów na proces dydaktyczny; możliwości, jakich dla szkolnej interpretacji dostarcza wykorzystanie różnych narzędzi metodologicznych;
omówiono również funkcjonowanie baśni na wszystkich etapach kształcenia; sposób istnienia literatury kresowej na lekcjach języka polskiego
w liceum oraz korzyści, jakie dla procesu dydaktycznego płyną ze szkolnych prób poetyzowania uczniów. W artykułach związanych z Edukacją językową przedstawione zostały m.in. postulaty zmian współczesnej pisowni; korelacje zachodzące między kompetencją przestrzenną
i umiejętnością czytania ze zrozumieniem; sposoby wykorzystania działań twórczych w rozwijaniu u uczniów kompetencji komunikacyjnych.
Ponadto podjęto tematykę jakości dyskursu pytajnego nauczycieli stosowanego w komunikacji z uczniem, jak również zanalizowano sposób
prezentacji zagadnień związanych z frazeologią w wybranych podręcznikach gimnazjalnych. W tomie znalazły się również artykuły, w których dokonano analizy językowego obrazu pór roku w tekstach dzieci
oraz stereotypu młodzieńca, jaki wyłania się z tekstów zamieszczonych
w czasopiśmie „Filipinka” z lat 1979—1980. Nowością jubileuszowego
tomu „Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego” jest indeks
autorów, publikujących swoje artykuły na łamach rocznika od początku
jego istnienia. Niniejsza publikacja dostarcza nie tylko wartościowych
informacji z zakresu teorii dydaktyki, ale również stanowi nieocenione
źródło inspiracji do poszukiwań nowych rozwiązań dydaktycznych.
200 s., 168 x 240 mm, 430 g, oprawa broszurowa foliowana, indeks, tab.,
ilustr., wykr., rez., summ., Katowice 2009, ISBN/ISSN 0208-5011
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dydaktyka

Red. Helena Synowiec

23,00 zł

językoznawstwo polskie

Aleksandra Niewiara

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

47,00 zł

Praca omawia zagadnienia polskiej tożsamości narodowej w perspektywie etnolingwistycznej i diachronicznej (od połowy XVI do końca
XX wieku). Na podstawie analizy dzienników i pamiętników rekonstruuje się polski dyskurs narodowy i jego przekształcenia w 4 kategoriach:
„identyfikacja”, „miejsce”, „czas” i „stereotyp Polaka”. W książce opisano
rywalizację tożsamości narodowej i regionalnej, reakcje na kolonizatorskie działania „obcych”. Zarysowano opracowywanie quasi-geograficznych map mentalnych sytuujących Polskę i Polaków w przestrzeni
świata, wyobrażenia na temat czasu wspólnotowego. Pokazano również
przekształcenia owego autostereotypu.
388 s., 168 x 240 mm, 710 g, oprawa broszurowa foliowana, bibliogr., indeks, tab., rys.,
summ., rez., Katowice 2009, ISBN/ISSN 978-83-226-1880-6, nakład wyczerpany

Joanna Przyklenk

Staropolska kronika jako gatunek mowy

22,00 zł

W swojej publikacji Joanna Przyklenk przedmiotem analiz uczyniła
gatunek kroniki rozumiany nie jako definiowany już na gruncie literaturoznawstwa typ wypowiedzi literackiej, ale jako gatunek mowy, czyli
pewien model wypowiedzi, zawierający elementy inwariantne i elementy wariantywne. Okres, który Autorka wzięła pod uwagę, to tradycyjnie rozumiana doba staropolska – średniowiecze, renesans, barok.
W pracy uwzględniono teksty polskiego kręgu kulturowego i piśmienniczego. Badawczemu oglądowi poddano teksty funkcjonujące w staropolszczyźnie zarówno w formie rękopiśmiennej, jak i drukowanej. Wnikliwa i wielostronna analiza kroniki staropolskiej pozwala sądzić, że
prezentowana książka będzie przydatna dla wszystkich zainteresowanych kroniką jako gatunkiem mowy.
192 s., 168 x 240 mm, 420 g, oprawa broszurowa matowa, bibliogr.,
summ., rez., Katowice 2009, ISBN/ISSN 978-83-226-1812-7
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Red. Małgorzata Kita
Tom składa się z artykułów doktorantów Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego. Tematyczna formuła spotkania jest szeroka, obejmuje bowiem trzy ważne bloki współczesnej myśli lingwistycznej:
język, styl i gatunek. Spotykają się tu różne dziedziny językoznawcze,
odmienne postawy metodologiczne, a badania dotyczą różnorodnych
„poziomów” języka. Aspekty synchroniczne przenikają się z ujęciami
diachronicznymi.
260 s., 147 x 205 mm, 400 g, oprawa broszurowa foliowana, bibliogr., tab.,
schem., summ., Zsfg., Katowice 2009, ISBN/ISSN 978-83-226-1761-8

22,00 zł

Bożena Witosz

Dyskurs i stylistyka
Książka ukazuje obraz współczesnej stylistyki, akcentując zmiany
(poznawcze, metodologiczne, interpretacyjne), jakie uruchomiła wprowadzona w przestrzeń badawczą tej dyscypliny kategoria dyskursu.
W perspektywie dyskursu rozpatrywane są tu podstawowe pojęcia stylistyki: tekst, styl, podmiot i jego wybory strategii komunikacyjnych,
style typowe (odmiany funkcjonalne i style gatunkowe) oraz style indywidualne, które, w nowym ujęciu, odkrywają swe niezauważane wcześniej wartości, a przed stylistyką otwierają nowe badawcze wyzwania.
W opracowaniu wątki teoretyczne splatają się z interpretacjami wybranych zagadnień (np. styl a płeć, stylistyczne aspekty dyskursu feministycznego, podmiotowy aspekt stylu, odbiorca jako współtwórca wypowiedzi) w kontekście zarówno konkretnych tekstów, jak i dyskursów
współczesnej kultury. Publikacja jest adresowana nie tylko do wąskiego
grona stylistyków, badaczy i studentów kierunków filologicznych, ale
do wszystkich, których zajmuje problematyka społecznej komunikacji.
312 s., 168 x 240 mm, 580 g, oprawa broszurowa matowa, bibliogr., indeks,
nota bibliogr., summ., rez., Katowice 2009, ISBN/ISSN 978-83-226-1908-7
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36,00 zł
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Język – styl – gatunek.
Katowickie spotkania doktorantów

językoznawstwo polskie

Piotr Żmigrodzki

Wprowadzenie do leksykografii polskiej.
Wyd. 3. rozszerz.

36,00 zł

Pozycja stanowi syntetyczne ujęcie zagadnień związanych ze słownikami języka polskiego, zarówno teoretycznych, jak i praktycznych.
Autor nie tylko w sposób przystępny przedstawia tajniki sztuki leksykograficznej i zasady budowy dzieła słownikowego, ale również opisuje dzieje polskiej leksykografii od czasów najdawniejszych do współczesności. Szczególną uwagę poświęca słownikom wydanym w ostatnich latach, podaje ich charakterystykę i ocenia przydatność dla różnych grup czytelników. Łączy w ten sposób w swym dziele walory
podręcznika akademickiego i poradnika dla wszystkich zainteresowanych tematem. Publikacja ta jest przeznaczona dla studentów kierunków filologicznych (szczególnie polonistyki), może być również przydatna dla nauczycieli, uczniów szkół średnich, dziennikarzy, bibliotekarzy, wydawców.
312 s., 168 x 240 mm, 580 g, oprawa broszurowa foliowana, bibliogr., indeks,
wklejka-aneks (tab.), Katowice 2009, ISBN/ISSN 978-83-226-1852-3
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Katarzyna Kwapisz-Osadnik

Le verbe français dans un cadre cognitif
Niniejsza książka stanowi zbiór refleksji na temat natury i funkcjonowania kategorii czasownika w języku francuskim w świetle językoznawstwa kognitywnego. Celem przedstawionych w niej badań było
wykazanie, że wybrana przez lokutora forma czasownika jest skonfigurowanym zbiorem informacji wynikających z przetworzenia danych
(proces konceptualizacji) i że jej użycie zdeterminowane zostało kontekstem pozajęzykowym, tzn. stanem psychoafektywnym lokutora
i jego intencją komunikacyjną. Omawiając poszczególne realizacje
kategorii czasownika w języku francuskim, Autorka zwraca uwagę na
zjawisko stabilizowania się norm językowych, które są ściśle związane
z ewolucją języka, a tym samym ze świadomością społeczną, co uwidacznia się we frekwencji użycia danej formy.
368 s., 168 x 240 mm, 740 g, oprawa broszurowa foliowana, bibliogr., schem.,
tab., streszcz., summ., Katowice 2009, ISBN/ISSN 978-83-226-1875-2
UWAGA! Książka w języku francuskim.

43,00 zł

Joanna Wilk-Racięska

Od wizji świata do opisu językoznawczego
w kategoriach lingwistyki kulturowej.
Uwagi na temat
hiszpańskiej syntagmy nominalnej
Tematem pracy jest problem granicy, którą nakłada na nas nieświadomie nasza własna wizja świata i którą musimy nauczyć się przekraczać.
Potrzeba mówienia o niej ujawniła się ze szczególną ostrością w badaniach pragmatycznych, kognitywnych, etno-, psycho- i socjolingwistycznych, a także w badaniach „łączonych”, znanych jako lingwistyka
(inter)kulturowa. Autorka podejmuje próbę uporządkowania podstawowych kryteriów stosowanych w badaniach wizji świata. W tym
celu wykorzystuje wielowymiarowe możliwości, jakie stwarza lingwistyka kulturowa, stosując odpowiednio dobrane aparaty badawcze do
poszczególnych etapów opisu wizji świata i ich językowych realizacji.
Do przedstawienia reguł europejskiego systemu makro posłużył aparat
badawczy gramatyki o podstawach semantycznych. Różnice widoczne
w obu językach badano za pomocą odpowiednich instrumentów proponowanych przez etnolingwistykę, kognitywizm i pragmatykę.
208 s., 147 x 205 mm, 350 g, oprawa broszurowa matowa, bibliogr.,
res., summ., Katowice 2009, ISBN/ISSN 978-83-226-1917-9
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On Language Structure,
Acquisition and Teaching.
Studies in Honour of Janusz Arabski
on the Occasion of His 70th Birthday
Red. Maria Wysocka, Bożena Leszkiewicz
Prezentowana obszerna publikacja została przygotowana z okazji jubileuszu siedemdziesiątych urodzin Profesora Janusza Arabskiego – kierownika Zakładu Akwizycji Języka w Instytucie Języka Angielskiego Uniwersytetu Śląskiego. Czytelnik ma możność zaznajomienia się z przebiegiem drogi naukowej Jubilata i z tytułami publikacji, jakie tej pory wydał.
Autorzy opracowań składających się na tom, to przyjaciele, współpracownicy i uczniowie Profesora. Teksty zostały pogrupowane tematycznie
w cztery sekcje: I. The Structure and Functions of Language; II. Language
Use; III. The Process of Language Acquisition and Language Learning; IV.
Language Teaching and Educational Attainment.
55,00 zł

496 s., 168 x 240 mm, 920 g, oprawa broszurowa foliowana, bibliogr., tab.,
wykr., schem., wklejka, fot., wykaz Autorów, załącznik,
Katowice 2009, ISBN/ISSN 978-83-226-1853-0, nakład wyczerpany
UWAGA! Artykuły w języku angielskim.

W kręgu teorii.
Studia językoznawcze dedykowane
Profesorowi Kazimierzowi Polańskiemu
„in memoriam”
Red. Henryk Fontański, Rafał Molencki, Olga Wolińska
Tom – poświęcony Profesorowi Kazimierzowi Polańskiemu, opublikowany jako podziękowanie językoznawców dla Mistrza już po jego śmierci
– zawiera artykuły dotyczące wszystkich działów współczesnego językoznawstwa teoretycznego i stosowanego. Autorzy reprezentują różne
podejścia teoretyczne, opisują prawie wszystkie języki, których badania
na Uniwersytecie Śląskim zainspirował właśnie Profesor. Podejmują różnorodną problematykę językoznawczą, odzwierciedlając szerokie spektrum zainteresowań językoznawczych Profesora – pełnił on wszak rolę
przewodnika integrującego liczne kierunki badań lingwistycznych.
25,00 zł

296 s., 168 x 240 mm, 580 g, oprawa broszurowa matowa, bibliogr., wykr.,
tab., schem., ilustr., Katowice 2009, ISBN/ISSN 978-83-226-1884-4
UWAGA! Artykuły w języku polskim, angielskim, niemieckim, hiszpańskim i rosyjskim.
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„Neophilologica”. Vol. 21.
Red. Wiesław Banyś
W tomie zebrano 11 artykułów napisanych w języku francuskim albo
włoskim. Przedstawiono w nich między innymi takie zagadnienia, jak:
porównanie dwu koncepcji predykatu – S. Karolaka i G. Grossa, analiza
polisemicznego czasownika déterminer, przypadki wieloznaczności leksykalnej w terminologii prawniczej, lingwistyczno-kognitywna analiza
nazw części ludzkiego ciała, zbadanie dyskursu prasowego w płaszczyźnie ontologicznej, lingwistyczne konteksty, w jakich występują rzeczowniki imigrant i imigracja, pojęcie lokatywności na przykładzie francuskiego czasownika monter oraz hiszpańskiego subir.
152 s., 168 x 240 mm, 310 g, oprawa broszurowa foliowana, bibliogr., abstracts,
keywords, schem., tab., Katowice 2009, ISBN/ISSN 0208-5550, nakład wyczerpany
UWAGA! Artykuły w języku francuskim i włoskim.

Halina Widła

Ćwiczenia z języka francuskiego

[e-book na płycie cd] dodatek do książki:
L’acquisition du français – langue troisième...
Drogi Uczniu, jeśli uczysz się francuskiego co najmniej pół roku, znasz
angielski i pragniesz przećwiczyć i utrwalić podstawowe słownictwo
i zwroty, to proponujemy ćwiczenia stworzone właśnie w tym celu. Jeśli
interesują Cię problemy teoretyczne, które legły u podstaw badań korpusu uczniowskiego osób znających angielski a uczących się francuskiego na poziomie A1–A2, możesz się z nimi zapoznać w trzech wersjach językowych. Jeśli nie, przejdź od razu do ćwiczeń, a teorię pozostaw zainteresowanym problematyką nauczycielom.
1 s., 150 x 150 mm, 120 g, płyta cd [box], ćwiczenia, moodle,
Katowice 2009, ISBN/ISSN 978-83-226-1740-3
UWAGA! Książka w języku polskim i francuskim.
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Ałła Łuczyk

Прислівникові еквіваленти
слова в українській мові

17,00 zł

Opracowanie zostało poświęcone badaniom ekwiwalentów słowa
w języku ukraińskim, szczególnie tych, które charakteryzują się przysłówkowymi cechami morfologicznymi. Dzięki przeprowadzonym
badaniom zostały wyznaczone zasady formowania ekwiwalentów przysłówkowych. Przeprowadzono analizę kompleksową właściwości ich
formy wyrażenia i wewnętrznej organizacji. Określono typowe zjawiska i tendencje ich rozwoju. Wyjaśniono podstawę lingwistyczną rozpatrywanych jednostek, które są oznaką dynamiki systemu leksykalno-gramatycznego. Opis zewnętrznej i wewnętrznej formy ekwiwalentów przysłówkowych pozwolił wyjawić możliwe szlaki nabycia statusu
jednostek morfologicznych przez inne struktury znakowe o charakterze
przejściowym w języku ukraińskim.
172 s., 168 x 240 mm, 380 g, oprawa broszurowa foliowana, bibliogr.,
streszcz., summ., Katowice 2009, ISBN/ISSN 978-83-226-1845-5
UWAGA! Książka w języku ukraińskim.

Jadwiga Stawnicka

Studium porównawcze nad kategorią
semantyczno-słowotwórczą „Aktionsarten”
w języku rosyjskim i polskim.
T. 1: Czasowniki z formantami
modyfikacyjnymi

33,00 zł

Tematem pracy jest charakterystyka kategorii semantyczno-słowotwórczej Aktionsart w języku rosyjskim i polskim ze wskazaniem podobieństw i – szczególnie – różnic w budowie tej kategorii w obu językach. Rezultaty przeprowadzonych badań mogą być przydatne w praktyce translatorskiej i leksykograficznej. W tomie pierwszym zgromadzono materiał według przynależności leksemów czasownikowych do
poszczególnych rodzajów akcji. Przy omawianiu rodzajów akcji w każdym z języków wykorzystano przykłady kontekstowe, zaczerpnięte
z rosyjskiej i polskiej literatury pięknej, internetowych źródeł tekstowych i korpusów tekstowych. Kryterium decydującym o kolejności
prezentacji materiału nie stanowiła liczebność poszczególnych kategorii i typów słowotwórczych. Klasyfikacja sprowadza się do wyróżnienia
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modyfikacji znaczeń czasowników wyjściowych według charakterystyk
kwantyfikacyjnych. Za parametry niezbędne do charakterystyki rodzajów akcji Autorka przyjmuje zarówno temporalne parametry kwantyfikacyjne (temporalne ograniczenie akcji – jednostronne i dwustronne,
oraz relacje temporalne między akcjami), jak i nietemporalne (nieiteratywność oraz iteratywność).
288 s., 168 x 240 mm, 550 g, oprawa broszurowa foliowana, bibliogr.,
tab., rez., summ., Katowice 2009, ISBN/ISSN 978-83-226-1775-5

Branko Toszowicz

Способы глагольного действия в сербском,
хорватском и бошняцком языках

W książce scharakteryzowane zostały rodzaje akcji czasownikowej
w językach: serbskim, chorwackim i bośniackim. Do analizy wybrano
różne rodzaje akcji, pokazujące jedną z czterech modyfikacji: zmiana
stopnia, zmiana normy, zmiana kolejności lub zmiana ilości. Może
im towarzyszyć dodatkowa modyfikacja – aksjologiczna, której istota
polega na tym, że do znaczenia czasownika jest wnoszona ocena (pozytywna lub negatywna). Analiza rodzajów akcji składa się z trzech części: w pierwszej analizowany jest problem ich opisu w literaturze przedmiotu; w drugiej przedstawione zostały ogólne poglądy na rodzaje akcji,
m.in. ich klasyfikacja; w trzeciej przeprowadzono analizę podstawowych rodzajów akcji. Badania miały na celu: zbadać eksplikacje rodzajów akcji w literaturze przedmiotu; przedstawić i opisać ich podstawowe typy; zgrupować znaczną liczbę takich czasowników i przedstawić dla nich typowe przykłady. Szczególną uwagę w analizie poświęcono relacji rodzajów akcji i grup leksykalno-semantycznych.
120 s., 168 x 240 mm, 280 g, oprawa broszurowa foliowana, bibliogr., tab.,
schem., summ., streszcz., Katowice 2009, ISBN/ISSN 978-83-226-1821-9
UWAGA! Książka w języku rosyjskim, serbskim, chorwackim i bośniackim.
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Branko Toszowicz

Трансакционал русского и сербского /
хорватского / бошняцкого языков

29,00 zł

Publikacja zawiera analizę możliwości przekładu kategorii Aktionsart
z języka rosyjskiego – z jednej strony, oraz serbskiego / chorwackiego
/ bośniackiego – z drugiej. Kategoria Aktionsart jest zatem badana
w dwóch kierunkach translacyjnych: z języka rosyjskiego na serbski / chorwacki / bośniacki oraz w kierunku odwrotnym. W obrębie
kompleksowego systemu korelacyjnego – transakcjonalności – Autor
wyróżnia kilka subsystemów. Właściwa i zmodyfikowana akcjonalność (pierwsza zawiera czasowniki bez formalnej modyfikacji, druga
– dodatkowe morfemy derywacyjne) opisywana jest jako heterogeniczna,
powodująca w języku oryginału i w przekładzie nierównomierne użycie aspektu dokonanego i niedokonanego w ramach par aspektowych.
264 s., 168 x 240 mm, 550 g, oprawa broszurowa foliowana, bibliogr.,
tab. summ., streszcz., Katowice 2009, ISBN/ISSN 978-83-226-1886-8
UWAGA! Książka w języku rosyjskim, serbskim, chorwackim i bośniackim.

Kategorie w języku. Język w kategoriach
Red. Maria Cichońska

31,00 zł

Prezentowane artykuły stanowią pokłosie badań w zakresie problematyki kategorialnej autorów związanych z różnymi slawistycznymi ośrodkami z zagranicy oraz z Polski. Ukazują one aktualne tendencje w badaniach nad kategoriami językowymi, jak też pluralizm metodologiczny.
Nurty badawcze koncentrują się wokół problemów teoretycznych związanych z naturą kategorii, realizacją w poszczególnych językach słowiańskich, także w ujęciach konfrontatywnych. W kręgu zainteresowania
znalazły się prawie wszystkie współczesne języki słowiańskie, ich kategorialna problematyka skonfrontowana została po części z innymi współczesnymi językami europejskimi – angielskim, niemieckim i nowogreckim. Autorzy w głównej mierze skupiają się na problemach języków
współczesnych, choć nie brak także artykułów poświęconych perspektywie historycznej. Zamieszczone w niniejszym tomie teksty stanowią
interesujący materiał do dalszej dyskusji zarówno na temat problemów
teoretycznych kategorii językowych, jak i do dalszej penetracji tych zjawisk zachodzących w językach naturalnych.
260 s., 168 x 240 mm, 530 g, oprawa broszurowa foliowana, bibliogr., rys., tab.,
summ., rez., streszcz., Katowice 2009, ISBN/ISSN 978-83-226-1764-9
UWAGA! Artykuły w języku polskim, chorwackim, angielskim, rosyjskim i czeskim.
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Red. Olga Wolińska, Mariola Szymczak-Rozlach
Niniejszy tom wieńczy współpracę językoznawców ze Słowacji, Czech
i Polski – z trzech ośrodków akademickich: Uniwersytetu Mateja Bela
z Bańskiej Bystrzycy (tam przygotowany został tom 1.), z Uniwersytetu
Ostrawskiego (gdzie ukazał się tom 2.) oraz Uniwersytetu Śląskiego.
Badacze analizowali stan języków słowiańskich: słowackiego, czeskiego
i polskiego na przełomie wieków. Podjęta współpraca pozwoliła rozszerzyć perspektywę oglądu tych trzech języków zachodniosłowiańskich.
Badania prowadzone niezależnie w każdym ośrodku pokazały, że istnieje wiele tendencji podobnych. Koncentrowano się głównie na tym,
co w języku nowe, na tym, co zapowiada kierunek jego rozwoju. W każdym z opisywanych języków zachodzą znaczne zmiany przede wszystkim w zasobie leksykalnym. Obserwuje się również ewolucję gatunków wypowiedzi, zwłaszcza dziennikarskich, co w szczególności dotyczy Internetu. Zacierają się granice, dawniej wyraziste, między językiem
mówionym i pisanym, także między mową potoczną i językiem oficjalnym.

27,00 zł

296 s., 147 x 205 mm, 460 g, oprawa broszurowa foliowana, bibliogr., tab.,
schem., wykr., summ., Katowice 2009, ISBN/ISSN 978-83-226-1769-4
UWAGA! Artykuły w języku polskim, czeskim i słowackim.

Лексика подстандарта.
T. 2: Современные жаргоны и их описание
Red. Anna Zych, Margarita Nadel-Czerwińska
Zbiór Современные жаргоны и их описание (Współczesne żargony
i ich opis) jest kontynuacją opracowania językoznawczego Лексика
подстандарта (tom pierwszy Проблемы описания разговорной речи
ukazał się w 2007 roku). Opracowanie poświęcone jest przede wszystkim problemom opisu dwóch polskich i rosyjskich żargonów – żargonu
młodzieżowego i żargonu przestępczego. Specyfika materiału leksykalnego uwarunkowała dobór tematów i problematyki badawczej publikacji. Prezentowany tom nie jest wprawdzie zbiorowym opracowaniem
monograficznym sensu stricto, jednakże starano się uwzględniać cechy
charakterystyczne dla tego gatunku. Miało to wpływ na podział zawartego w tomie materiału i kompozycję całości. Opracowanie składa się
z czterech części, zatytułowanych: Próba definicji języków podstan-
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Języki zachodniosłowiańskie w XXI wieku.
T. 3: Współczesne języki słowiańskie

językoznawstwo słowiańskie

dardu; Świat przedmiotowo-pojęciowy podstandardu; Leksyka podstandardu a subkulturowy system wartości; Problemy słownikowego opisu leksyki nienormatywnej. Taki układ daje możliwość zaprezentowania różnych podejść badawczych do tak niejednorodnego materiału, jakim jest
słownictwo żargonowe.
188 s., 168 x 240 mm, 410 g, oprawa broszurowa foliowana, streszcz.,
summ., rez., Katowice 2009, ISBN/ISSN 978-83-226-1820-2
UWAGA! Artykuły w języku polskim i rosyjskim.

„Słowo i tekst”.
T. 2: Język i proces literacki
Red. Piotr Czerwiński, Jadwiga Stawnicka

20,00 zł

Tom poświęcony jest zagadnieniom podejścia lingwistycznego do słowa
artystycznego. Zawiera prace o różnym profilu, zarówno lingwistyczne,
jak i literaturoznawcze, a także – częściowo – kulturologiczne, psychologiczne i socjologiczne. Obiektem badawczym jest proces artystyczny
i literacki, tworzenia tekstu słowem i poprzez słowo – w poezji, prozie, bajce ludowej i literackiej, pieśniowym folklorze, epistole, fantastyce
naukowej i innych tekstach. Autorzy koncentrowali się na tym, co prymarne i ogólne – nie na tekście literackim i nawet nie na słowie, ale
na twórczości słowa i tekstu. Artykuły zostały przedstawione w sześciu
częściach: Słowo i myśl; Semantyka świata literacko-przedmiotowego;
Pojęcia i kategorie; Koncepty, motywy i paradygmaty; Psychologia i pragmatyka; Środki i zabiegi artystyczne. Granice między nimi są ruchome,
względne; w zależności od ukierunkowania obiekt badań, metody, sposób przedstawienia mogą być odniesione do innej części tematycznej.
196 s., 168 x 240 mm, 420 g, oprawa broszurowa błyszcząca, streszcz.,
rez., summ., Katowice 2009, ISBN/ISSN 978-83-226-1814-1
UWAGA! Artykuły w języku polskim i rosyjskim.
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Wybieram gramatykę!
Dla cudzoziemców zaawansowanych
na poziomie C. Wyd. 2. zm.
Skrypt przeznaczony jest dla osób, które opanowały już – przynajmniej
w zarysie – polski system gramatyczny, dla których system ten przestał
być obcy i które wstępny etap borykania się z polską morfologią mają
za sobą. Autorka koncentruje się na praktycznym zastosowaniu gramatyki. Książka składa się z czterech części, z których każda przedstawia poszczególne poziomy języka: dźwiękowy, fleksyjny, słowotwórczy
i składniowy. Każdej części towarzyszy podręczny indeks odpowiedników podstawowych polskich terminów gramatycznych w czterech językach: angielskim, francuskim, niemieckim i rosyjskim, mający układ
rzeczowy. Informacje gramatyczne należy traktować jako syntetycznie przedstawiony repertuar środków i mechanizmów gramatycznych
języka polskiego. Autorka kieruje uwagę czytelnika również na zjawiska bardziej subtelne, na niuanse tkwiące w gramatyce, których świadomość i znajomość oraz celowe wykorzystanie w praktyce komunikacyjnej sprawiają, że poznawany język staje się coraz bliższy. Skala trudności ćwiczeń jest zróżnicowana: obok łatwych są również takie, które
wymagają znacznego wysiłku intelektualnego, aby czytelnik wykonując ćwiczenia, nie wpadał w pułapkę mechaniczności i rutyny, by jego
podejście do stawianych mu zadań było kreatywne, by rozwiązując problemy gramatyczne o różnym stopniu złożoności, czuł się nie obiektem
nauczania, lecz partnerem tej pasjonującej formy interakcji społecznej, jaką jest proces poznawania języka. Jej drugą stroną – za pośrednictwem Autorki i jej propozycji oraz ewentualnego nauczyciela, który
będzie miał bezpośredni kontakt ze studiującym – jest sam JĘZYK oraz
dziedzictwo kulturowe Polaków wyrażone w tym języku. Stąd wynika
dobór tekstów literackich (będących egzemplifikacjami poszczególnych
zjawisk gramatycznych), które zaczerpnięto z polskiej spuścizny literackiej, mocno zróżnicowanej językowo, stylistycznie, treściowo, emocjonalnie i (częściowo) chronologicznie.
474 s., 185 x 230 mm, 960 g, oprawa broszurowa foliowana, bibliogr.,
indeks nazwisk, podręczny indeks terminologii gramatycznej, tab.,
definicje, schem., Katowice 2009, ISBN/ISSN 978-83-226-1898-1
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66,00 zł

kultura i j. polski dla cudzoziemców

Małgorzata Kita

kultura i j. polski dla cudzoziemców

Małgorzata Kita, Aldona Skudrzyk

Człowiek i jego świat w słowach i tekstach.
Wybór tekstów języka polskiego
dla cudzoziemców
na poziomie zaawansowanym. Wyd. 3.

43,00 zł

Na tom składają się utwory lub fragmenty utworów literackich z różnych epok, także wyimki tekstów filozoficznych oraz naukowych, popularnonaukowych i publicystycznych. Są także teksty użytkowe, dowcipy, sentencje, przysłowia. Ukazują one zatem polszczyznę bogatą, różnorodną, barwną. Wybrane teksty skupione są wokół kręgów tematycznych wyznaczonych stopniem istotności dla każdego, kto pragnie poznać kulturę innego narodu. Dwadzieścia centrów podzielono
na trzy partie: pierwszą tworzą teksty i ćwiczenia oddające fenomen
języka polskiego jako obcego, jako systemu znaków i zespołu odmian
(Język polski jako obcy; Alfabet; ABC frazeologii; Odmiany języka polskiego; Ile jest języków polskich?), druga poświęcona jest najważniejszym kategoriom semantycznym tworzącym mozaikę polskiego językowego obrazu świata (Życie; Kondycja człowieka; Kobieta; Uczucia;
Rodzina; Dom; Przyjaźń; Szkoła; Pory roku; Pogoda; Kolory; Zwierzęta; Jak masz na imię?), wreszcie część trzecia to ukazanie języka w
działaniu (Grzeczność językowa; Gafy wielkie i małe; Tabu językowe
i eufemizm; Gest w komunikacji). Książka powstawała z myślą o osobach uczących się języka polskiego jako obcego na poziomie zaawansowanym. Jednak krąg jej odbiorców nie jest ograniczony. Podręcznik
powinien trafić także do studentów polonistyki, dziennikarstwa, zarządzania. Można go bowiem wykorzystywać na zajęciach z leksykologii,
semantyki, stylistyki, onomastyki, kultury języka. Książka Człowiek i
jego świat w słowach i tekstach jest pomyślana jako dopełnienie opublikowanego przez Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego w 1998 roku
podręcznika Małgorzaty Kity Wybieram gramatykę!
440 s., 168 x 240 mm, 780 g, oprawa broszurowa foliowana,
bibliogr., indeks, Katowice 2009, ISBN/ISSN 978-83-226-1564-5
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Śpiewająco po polsku. Wyd. 3. + płyta CD
Oto kolejne wydanie książki cieszącej się ogromnym zainteresowaniem
czytelników. Podręcznik przeznaczony jest dla studentów uczących się
języka polskiego jako obcego. Składają się na niego ćwiczenia służące
zdobyciu wiadomości z zakresu polskiej gramatyki i leksyki bądź udoskonaleniu już posiadanych umiejętności. Autorki wybrały 19 polskich
piosenek, które – ich zdaniem – mogą stać się doskonałym materiałem
ćwiczeniowym. Jak przyznają, „Niektórych rzeczy wszak lepiej nauczyć
się tak właśnie, bo... »piosenka jest dobra na wszystko«”. Prezentowana książka nie ma systematycznego układu treści. Pod tekstami piosenek czytelnik znajdzie propozycje ćwiczeń, aczkolwiek teksty mogą
stanowić inspirację do ułożenia zupełnie innego zestawu – w zależności od poziomu zaawansowania w nauce języka polskiego. Książka ma
więc charakter „otwarty”. Niewątpliwie Śpiewająco po polsku to pozycja godna uwagi i polecenia wszystkim tym, którzy chcieliby, aby nauka
języka polskiego stała się przyjemnością.

32,00 zł

144 s., 185 x 230 mm, 370 g, oprawa broszurowa foliowana, noty o wykonawcach,
wykaz zagadnień gramatycznych i leksykalnych, fot., rys., płyta CD,
Katowice 2009, ISBN/ISSN 978-83-226-1309-2

Czytaj po polsku. T. 2: Henryk Sienkiewicz:
„Latarnik”, „Janko Muzykant”. Wyd. 3.
Red. Romuald Cudak, Jolanta Tambor,
Wioletta Hajduk-Gawron
Publikacja stanowi materiał pomocniczy do nauki języka polskiego
jako obcego, przeznaczony dla osób początkujących (każde opracowanie składa się z 300 słów), które chcą poznać polską klasykę literacką
i wzbogacić swój zasób słownictwa. Podobnie jak inne tomy tej serii
obejmuje streszczenia nowel oraz zestawy ćwiczeń, których celem jest
doskonalenie już zdobytej przez obcokrajowców szeroko pojętej wiedzy
językowej oraz ogólnokulturowej. Zamieszczono słownik zawierający
wszystkie wyrazy użyte w tekstach opowiedzianych nowel (w formach
gramatycznych, w jakich zostały użyte w tekście, i wzbogacone o gramatyczne informacje, np. formy podstawowe, tj. słownikowe, czy rekcje,
a więc wiadomości przydatne dla osób uczących się języka polskiego).
104 s., 120 x 165 mm, 150 g, oprawa broszurowa foliowana, ćwiczenia,
słowniczek, klucz do ćwiczeń, Katowice 2009, ISBN/ISSN 978-83-226-1391-7
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8,00 zł

kultura i j. polski dla cudzoziemców

Anna Majkiewicz, Jolanta Tambor

bibliotekoznawstwo

Krystyna Heska-Kwaśniewicz

Tajemnicze ogrody.
2: Szkice i rozprawy
z literatury dla dzieci i młodzieży

26,00 zł
Pozycja jest dostępna
w wersji internetowej:
Śląska Biblioteka Cyfrowa
www.sbc.org.pl

Teksty pomieszczone w Tajemniczych ogrodach poświęcone są wybitnym pisarzom i utworom adresowanym do niedorosłych odbiorców.
Tematycznie wiążą się z szeroko pojmowanym krajem lat dziecinnych i młodzieńczych, których centrum stanowi dom. Zasięgiem chronologicznym objęto teksty od końca XIX wieku aż po współczesność
– od Henryka Sienkiewicza, Zofii Kossak, Aleksandra Kamińskiego po
Dorotę Gellner, Ewę Nowak i ks. Łukasza Kamykowskiego. Publikacja
adresowana jest do nauczycieli, bibliotekarzy, pedagogów, badaczy literatury oraz studentów kierunków humanistycznych.
196 s., 168 x 240 mm, 410 g, oprawa broszurowa foliowana, nota edytorska, indeks,
wklejki, ilustr., fot. summ., rés., Katowice 2009, ISBN/ISSN 978-83-226-1785-4,
nakład wyczerpany

Kultura książki i prasy polonijnej.
Dziedzictwo narodowe i światowe
Red. Maria Kalczyńska,
Danuta Sieradzka, ks. Zdzisław Małecki

38,00 zł

Publikacja poszerza naszą wiedzę na temat polonijnej kultury książki
i prasy w Europie i Ameryce (Kanada, USA). Jej celem jest zwrócenie
uwagi na twórców poloników: autorów, bibliofilów i innych pracowników zasłużonych w tej dziedzinie. Autorzy publikacji wskazują zjawiska oraz osoby funkcjonujące poza granicami ojczystego kraju i ujawniają ich wkład w dzieje kraju osiedlenia. Zbiorowe dzieło kontynuuje
badania w dziedzinie książki i prasy polonijnej, które zapoczątkowali
A. Kłossowski i J. Kowalik. W książce wykorzystano wiele dokumentów archiwalnych i opracowań bibliograficznych dotychczas niedrukowanych. Pozycja ta adresowana jest do badaczy środowisk krajowych
i zagranicznych związanych z kulturą polonijną, studentów, pracowników mediów, bibliotekarzy, administracji rządowej placówek zagranicznych, zajmującej się Polonią i emigracją.
344 s., 168 x 240 mm, 690 g, oprawa broszurowa foliowana, bibliogr., wykr., tab.,
ilustr., fot., indeks, summ., Zsfg., Katowice 2009, ISBN/ISSN 978-83-226-1824-0
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bibliotekoznawstwo

Literatura dla dzieci i młodzieży
po roku 1980. T. 2
Red. Krystyna Heska-Kwaśniewicz
Skrypt koncentruje się wokół problemów towarzyszących literaturze dla dzieci i młodzieży. Pojawia się więc refleksja kulturoznawcza
poświęcona teatrowi, czasopismom, przekładom, nagrodom literackim. Omówiono też książki, które powróciły do obiegu po transformacji ustrojowej, oraz obecny stan badań nad literaturą dla niedorosłego odbiorcy. Osobny blok zagadnień dotyczy czytelnictwa, bibliotek
oraz rynku wydawniczego i form promocji. Całość zamykają rozprawy
o obecności literatury dla dzieci i młodzieży w najnowszych mediach,
a także o jej terapeutycznej roli. Publikacja skierowana jest do pracowników naukowych i studentów wszystkich kierunków, na których
wykładany jest przedmiot „literatura dla dzieci i młodzieży”.
304 s., 168 x 240 mm, 620 g, oprawa broszurowa foliowana,
indeks, tab., Katowice 2009, ISBN/ISSN 978-83-226-1815-8
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38,00 zł

kultura, sztuka, muzyka

Muzyka religijna –
między epokami i kulturami. T. 2
Red. Krystyna Turek, Bogumiła Mika
Książka podejmuje zagadnienia muzyki religijnej, traktowanej z perspektyw: muzykologicznej, historycznej i folklorystycznej. Przynosi
informacje o twórcach muzyki religijnej, o działalności zespołów ją
wykonujących, analizuje wybrane przykłady religijnego repertuaru
muzycznego. Dostarcza wiedzy na temat dawnej oraz współczesnej
muzyki tego nurtu. Publikacja jest adresowana do muzykologów, amatorów muzyki, teologów, religioznawców, a także wszystkich zainteresowanych twórczością religijną.
300 s., 168 x 240 mm, 550 g, oprawa broszurowa foliowana, tab., nuty,
summ., Zsfg., Katowice 2009, ISBN/ISSN 978-83-226-1773-1

25,00 zł

Opowiedzieć historię.
Prace dedykowane
Profesorowi Stefanowi Zabierowskiemu
Red. Beata Gontarz, Małgorzata Krakowiak

63,00 zł

Zaproponowana przez redaktorki tomu formuła „opowiedzieć historię” to sygnał podjęcia interdyscyplinarnie ujętych związków literatury,
poszczególnych pisarzy, instytucji literackich i – ogólnie – życia literackiego dwóch ostatnich wieków z szeroko rozumianą historią. Formuła
ta jest dowodem żywej wśród badaczy świadomości historycznej ciągłości i jednocześnie zmienności procesów literackich. A – jak zaznacza
autorka Słowa wstępnego do książki – pamięć przeszłości to jeden z fundamentów tożsamości, także czasów ponowoczesnych. Różnorodne teksty, które składają się na prezentowaną publikację, są także – a może
przede wszystkim – wyrazem szacunku, wdzięczności i sympatii dla
Pana Profesora Stefana Zabierowskiego, któremu ten tom jest dedykowany.
496 s., 168 x 240 mm, 1120 g, oprawa twarda matowa, wklejka, fot.,
indeks, Katowice 2009, ISBN/ISSN 978-83-226-1912-4
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kultura, sztuka, muzyka

Przestrzenie we współczesnym
teatrze i dramacie + płyta cd
Red. Ewa Wąchocka, Violetta Sajkiewicz
Na dołączonej do książki płycie CD znalazły się zdjęcia pochodzące
ze spektakli: Postać (fot. W. Kalinowska), Przestrzeń (fot. W. Kalinowska), Myślenie oczami (fot. J. Mężyk), Diabły z Loudun (fot. J. Mężyk)
z Centrum Scenografii Polskiej Oddziału Muzeum Śląskiego w Katowicach oraz zdjęcia projektów autorstwa Jerzego Juka-Kowarskiego
do spektakli: Rewizor M. Gogola, Zmierzch I. Babla, Opera za trzy grosze B. Brechta, a także powiększone wizerunki twarzy postaci. Książka
stanowi próbę przybliżenia najnowszych badań poświęconych zagadnieniom przestrzeni. Zamieszczone w niej teksty zostały przedstawione na ogólnopolskiej konferencji naukowej Przestrzenie we współczesnym teatrze i dramacie, zorganizowanej przez Zakład Teatru i Dramatu Uniwersytetu Śląskiego, która odbyła się 26–27 października 2006
roku w Katowicach. Choć obejmuje szeroki przekrój zjawisk, nie zmierza – i nie mogła zmierzać – do całościowej i spójnej prezentacji problematyki, wobec której staje uważny obserwator (a cóż dopiero krytyk i badacz) tego, co dzieje się obecnie w teatrze czy szerzej – sztukach
widowiskowych.

98,00 zł

424 s., 168 x 240 mm, 850 g, oprawa broszurowa matowa, płyta CD,
indeks, summ., Zsfg., Katowice 2009, ISBN/ISSN 978-83-226-1779-3
Recenzja książki ukazała się na stronach
internetowego magazynu teatralnego TEATRALIA,
7 sierpnia 2009 r. (dostępna pod adresem: www.teatralia.com.pl)

Wartości w muzyce.
T. 2: Wartości kształcące i kształtowane
u studentów w toku edukacji szkoły wyższej
Red. Jadwiga Uchyła-Zroski
Zdaniem redaktorki: „Postrzeganie przez studentów wartości w muzyce
to świadome przyjmowanie, analizowanie własnych sądów i wyobrażeń,
spostrzeganie cech i właściwości niezbędnych do tworzenia nowych
pojęć, a także do nabywania umiejętności klasyfikowania i dokonywania indywidualnych wyborów”. Niniejszy tom został podzielony na trzy
części. Część pierwsza została zatytułowana: Wartości w refleksji naukowej i rozważaniach teoretycznych, część druga to: Introcepcja wartości
w działaniach praktycznych studenta i nauczyciela – i tu zostały zawarte
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28,00 zł

kultura, sztuka, muzyka

teksty dotyczące problemów z zakresu kształtowania techniki gry na
fortepianie, problemów warsztatu dyrygenckiego i emisji głosu. Część
trzecia nosi tytuł: Wartości edukacyjne przedmiotów pedagogiczno-metodycznych. Z badań własnych. Mieszczące się tu artykuły koncentrują się
na metodyczno-pedagogicznym aspekcie przedmiotów (służących edukacji muzycznej) w zakresie szkoły wyższej.
228 s., 168 x 240 mm, 520 g, oprawa broszurowa matowa, wklejka, ilustr.,
tab., schem., nuty, summ., rés, Katowice 2009, ISBN/ISSN 978-83-226-1828-8
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radio, telewizja, film

Piotr Ślęzak

Ochrona prawa do wizerunku
Publikacja poświęcona jest niektórym aspektom wykonywania oraz
ochrony prawa do wizerunku. Do zajęcia się tą problematyką skłoniły autora dwie okoliczności. Po pierwsze, ochronie prawa do wizerunku służą w systemie prawa cywilnego dwie grupy norm zawartych w dwóch różnych aktach prawnych: kodeksie cywilnym i prawie
autorskim – stąd wątpliwość, czy podmiot, przedmiot i treść regulacji są zbieżne, czy też zostały one różnie ukształtowane. Po drugie,
godna rozważenia wydaje się kwestia majątkowego wymiaru prawa do
wizerunku. Ochrona prawa do wizerunku jest zagadnieniem o dużej
wadze społecznej. Książka może okazać się cennym źródłem informacji dla osób sporządzających i wykorzystujących wizerunki w codziennej pracy: fotografów, filmowców i pracowników stacji telewizyjnych;
może także stanowić istotną pomoc dydaktyczną dla studentów szkół
filmowych.
80 s., 147 x 205 mm, 170 g, oprawa broszurowa foliowana, bibliogr.,
orzecznictwo, Zsfg., rés., Katowice 2009, ISBN/ISSN 978-83-226-1818-9
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7,00 zł

Tadeusz Sławek

komparatystyka

Ujmować.
Henry David Thoreau i wspólnota świata

50,00 zł

Lektura dzieł niezwykłego dziewiętnastowiecznego amerykańskiego
filozofa i artysty ze szczególnym uwzględnieniem jego Waldena oraz 14
tomów Dziennika ukazuje Thoreau jako przenikliwego krytyka kapitalistycznego świata i kultury. Zdaniem autora Waldena, który w tej diagnozie poprzedza Heideggera, społeczeństwo Zachodu dokonało specyficznego wyboru, wypowiadając równowagę między doświadczeniem
bycia a technicznym i ekonomicznym postępem. Wspólnota nie jest
już wspólnotą świata, lecz jedynie prowizoryczną wspólnotą wyłącznie ludzkich interesów. Wysiłek wypracowywania sensu został zastąpiony dążeniem do wzbogacenia się; niezależność jednostki wycofała
się przed presją konformizmu. Nieprzypadkowo pisma Thoreau obfitują w tak liczne i dogłębne opisy świata roślin i zwierząt oraz zjawisk
atmosferycznych, iż stanowią klasykę literatury głębokiej ekologii. Ich
motywacja jednak pozostaje filozoficzna – są próbą nazwania „nagiego
bycia” zapomnianego w wyłącznie ludzkim porządku. Dzieje filozoficznej i politycznej kultury Zachodu to historia napięcia między „neutralną bezinteresownością” ogołoconego bytowania świata a zawsze już
„stronniczym”, „interesownym” sposobem, w jaki człowiek znajduje się
w tymże świecie. Stąd postulat Thoreau odnowienia głębokiego znaczenia samotności dla jednostki i społeczeństwa: aby wspólnota mogła
funkcjonować, każdy z jej uczestników musi zachować wrażliwość na
samotne doświadczenie ogołoconego bytowania poprzedzające wszelkie wyjaśnienia i komentarze. Wspólnota jest w istocie zawsze dążeniem do wspólnoty, i wszelkie starania zmierzające do stworzenia jej
zamkniętej formuły czy idealnego kształtu są jedynie ideologicznymi
nadużyciami.
385 s., 168 x 240 mm, 950 g, oprawa twarda matowa, bibliogr., wklejka,
fot., ilustr., indeksy, summ., Zsfg., Katowice 2009, ISBN/ISSN 978-83-226-1876-9

~ 60 ~

Gabriel Radecki

Fundacje zakładane przez osoby prawne
Kościoła katolickiego w Polsce

prawo

Opracowanie jest pierwszą monografią poświęconą fundacjom, o których mowa w art. 58 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, czyli fundacjom zakładanym przez kościelne osoby prawne. Omówiony został
całościowo status prawny tych fundacji, ze wskazaniem tych cech, które
są właściwe tylko im i wyróżniają je spośród innych osób prawnych
tego typu. Przedstawiony został również związek wspomnianych fundacji z Kościołem katolickim, nadto elementy prawa kanonicznego i jego
relacji z prawem świeckim. Praca ma charakter naukowego opracowania teoretycznego, zawiera także wiele informacji istotnych z praktycznego punktu widzenia.

30,00 zł

228 s., 168 x 240 mm, 480 g, oprawa broszurowa matowa,
bibliogr., Katowice 2009, ISBN/ISSN 978-83-226-1794-6

Prawo międzynarodowe, europejskie
i krajowe – granice i wspólne obszary.
Księga jubileuszowa dedykowana
Profesor Genowefie Grabowskiej
Red. Barbara Mikołajczyk,
Joanna Nowakowska-Małusecka
Prezentowany tom, będący wyrazem uznania dla Pani Profesor Genowefy Grabowskiej, stanowi zbiór artykułów autorstwa Jej przyjaciół,
kolegów i uczniów, którzy w ten sposób chcieli uczcić jubileusz 40-lecia
pracy zawodowej – naukowej i dydaktycznej, Pani Profesor. Tematyka
większości artykułów zamieszczonych w książce odzwierciedla pola
zainteresowań Jubilatki oraz dziedziny, którymi zajmowała się naukowo
bądź jako poseł do Parlamentu Europejskiego. Każdy z zaprezentowanych tematów mieści się w ramach zakreślonych tytułem książki. Poruszane są więc zagadnienia z szeroko pojętego prawa międzynarodowego
publicznego, europejskiego, administracyjnego, samorządu terytorialnego, prawa karnego i procedury karnej, prawa gospodarczego, finansowego, prawa konstytucyjnego oraz filozofii prawa. Dużą grupę stanowią artykuły dotyczące ochrony środowiska. W księdze znajdują się
również opracowania poświęcone prawu dyplomatycznemu, organiza-
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87,00 zł

cjom międzynarodowym i prawom człowieka. Należy podkreślić, że
część artykułów zamieszczonych w tym tomie ma charakter interdyscyplinarny.

prawo

664 s., 168 x 240 mm, 1250 g, oprawa twarda matowa, noty o Autorach,
wklejka, fot., Katowice 2009, ISBN/ISSN 978-83-226-1831-8

„Problemy Prawa Prywatnego
Międzynarodowego”. T. 4
Red. Maksymilian Pazdan

22,00 zł

Kolejny, czwarty już tom niniejszej serii poświęcony został kolizyjnej
problematyce zobowiązań umownych (ochrona konsumenta, faktoring)
oraz zobowiązań pozaumownych (rozporządzenie Rzym II). Zbiór
wzbogacony został o publikacje dotyczące sytuacji prawnej kupującego
w razie żądania wykonania dostawy zastępczej lub naprawy towarów na
podstawie Konwencji wiedeńskiej o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, a także prawa właściwego dla licencji praw autorskich.
Godny polecenia jest również artykuł na temat rozgraniczenia zakresu
zastosowania statutu personalnego i statutu kontraktowego. W tomie
tym nie zabrakło też recenzji, materiałów, jak również glos, stanowiących omówienie bieżącego orzecznictwa w zakresie kolizyjnego prawa
zobowiązań oraz postępowania cywilnego.
196 s., 168 x 240 mm, 430 g, oprawa broszurowa foliowana,
noty o Autorach, Katowice 2009, ISBN/ISSN 1896-7604

„Silesian Journal of Legal Studies”.
Contents Vol. 1
Red. Barbara Mikołajczyk
Pierwszy numer „Silesian Journal of Legal Studies” zawiera artykuły
dotyczące różnych dziedzin prawa – teorii prawa, prawa handlowego,
konstytucyjnego, międzynarodowego, samorządu terytorialnego, zamówień publicznych oraz prawa podatkowego, które dotyczą aktualnych
problemów prawnych pojawiających się na gruncie prawa krajowego,
europejskiego i międzynarodowego.
15,00 zł

132 s., 168 x 240 mm, 310 g, oprawa broszurowa foliowana,
Katowice 2009, ISBN/ISSN 2080-1912, nakład wyczerpany
UWAGA! Artykuły w języku angielskim i niemieckim.
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„Z Dziejów Prawa”. T. 2 (10)
Red. Adam Lityński, Marian Mikołajczyk,
Wojciech Organiściak

304 s., 168 x 240 mm, 630 g, oprawa broszurowa foliowana, bibliogr.,
wklejka, mapka, Zsfg., summ., Katowice 2009, ISBN/ISSN 1898-6986
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prawo

Kolejny tom tej serii zawiera artykuły i rozprawy z szeroko rozumianej historii prawa, omawiające między innymi: wpływ kościelnego
doświadczenia w rozstrzyganiu sporów na formę procesu cywilnego
w Europie, Wincentego Skrzetuskiego poglądy na temat sejmów w Rzeczypospolitej szlacheckiej, przestępczość w Polsce wieku Oświecenia,
problem duchowieństwa i religii za rządów Rady Zastępczej Tymczasowej, genezę regulacji prawnej interpelacji poselskich w Sejmie Śląskim
w latach 1922–1939, dekret: Prawo rzeczowe z 1946 r., nowe prawo Polski Ludowej (1950 r.), ustrojowe i polityczne uwarunkowania początków Uniwersytetu Śląskiego, także ,,kierowniczą rolę PZPR” w strukturze tej Uczelni w 1968 r. W tomie tym znalazł się również materiał
dydaktyczny na temat prawa pracy II Rzeczypospolitej oraz recenzje
godnych uwagi prac z dziedziny historii prawa, jakie ukazały się na
rynku w latach 2006 i 2007.

36,00 zł

Zdrowie psychiczne uczniów –
różne konteksty i odniesienia

psychologia

Red. Zofia Dołęga, Maria John-Borys

33,00 zł
Pozycja jest dostępna
w wersji internetowej:
Śląska Biblioteka Cyfrowa
www.sbc.org.pl

Praca ma charakter monografii zbiorowej. Jest kontynuacją książki
Z badań nad zdrowiem psychicznym uczniów (Katowice 2006). Zdrowie psychiczne uczniów rozumiane jest jako zasób różnych sprawności, kompetencji, cech mających wpływ na aktualny dobrostan uczniów.
Książka obejmuje takie zagadnienia, jak: rola integracji wychowawczej,
wsparcie doświadczane od nauczycieli i rodziców, pojmowanie zdrowia i choroby, postawy uczniów wobec chorujących psychicznie. Szczególne miejsce w pracy zajmują projekty programów terapeutycznych
wpływających na lepsze radzenie sobie ze stresem oraz rozwój tolerancji i empatii wobec nadpobudliwości psychoruchowej, ujawniającej się
w szkole. Praca adresowana jest do psychologów i pedagogów szkolnych, także nauczycieli i wychowawców. Może być również wykorzystana przez studentów psychologii i kierunków pedagogicznych jako
skrypt do zajęć ze specjalizacji wychowawczej.
304 s., 168 x 240 mm, 560 g, oprawa broszurowa foliowana, bibliogr., tab., wykr., rys.,
summ., Zsfg., Katowice 2009, ISBN/ISSN 978-83-226-1743-4, nakład wyczerpany

Psychologia zeznań świadków (w ćwiczeniach)
Red. Jan M. Stanik, Agnieszka Roszkowska

22,00 zł

Podręcznik zawiera 41 eksperymentów nawiązujących do najważniejszego kierunku prowadzonych przez psychologów sądowych poszukiwań związanych z obszarem psychologii zeznań świadków. Dobierając eksperymenty, zwracano uwagę na elementy strukturalne psychologicznej problematyki zeznań, które wywodzą się z opracowanego przez
J.M. Stanika modelu zeznań świadków. Model ten porządkuje w sposób
ogólny uwarunkowania wpływające na percepcję zdarzeń, przetwarzanie przyjętych treści, spostrzeżeń oraz na etap formowania się zeznań
udzielanych przez świadków w toku przesłuchania. Każde ćwiczenie
poprzedzone jest krótkim merytorycznym wprowadzeniem do wybranego problemu, w którym ukazano kierunki analizy wyników. Podręcznik przeznaczony jest dla studentów (studiów stacjonarnych i niestacjonarnych) oraz wykładowców na kierunkach, w ramach których omawiana jest problematyka funkcjonowania człowieka w roli świadka.
232 s., 168 x 240 mm, 450 g, oprawa broszurowa foliowana, bibliogr.,
tab., wykr., rys., Katowice 2009, ISBN/ISSN 978-83-226-1849-3
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Maciej Bernasiewicz

pedagogika

Młodzież i popkultura.
Dyskursy światopoglądowe, recepcja i opór
Autor omawia wybrane dyskursy obecne w kulturze popularnej. Kultura
popularna ukazana jest jako znaczące narzędzie edukacji nieformalnej.
Miłość, seks, wygląd to główne tematy młodzieżowej prasy. Solidarność,
szacunek, autentyczność to lejtmotywy w dyskursie muzyki rap. Praca
dowodzi, że badana młodzież krytycznie odbiera przekaz kultury popularnej.
224 s., 168 x 240 mm, 470 g, oprawa broszurowa foliowana, bibliogr.,
aneksy, tab., summ., Zsfg., Katowice 2009, ISBN/ISSN 978-83-226-1900-1
Recenzja książki ukazała się na stronach portalu Wiara.pl,
28 grudnia 2009 r. (dostępna pod adresem: www.wiara.pl)

24,00 zł

Ewa Jarosz

Ochrona dzieci przed krzywdzeniem.
Perspektywa globalna i lokalna. Wyd. 2.
Praca stanowi pierwszą w polskiej literaturze naukowej próbę kompletnego ukazania problematyki niezwykle ważnej – krzywdzenia dzieci.
Zjawisko krzywdzenia dzieci ukazane zostało w perspektywie historycznej i współczesnej. Autorka dokonała również typologizacji. Wyodrębniła krzywdzenie dziecka jako normę obyczajową i akceptowaną praktykę społeczną; jako problem moralno-społeczny; problem prawny oraz
polityczny. Dzięki wielostronnemu i wieloaspektowemu ujęciu problematyki praca ma charakter interdyscyplinarny, choć przede wszystkim
mieści się w zakresie pedagogiki społecznej.
556 s., 168 x 240 mm, 1100 g, oprawa broszurowa matowa, bibliogr., aneks, indeks,
abstract, schem., Katowice 2009, ISBN/ISSN 978-83-226-1783-0, nakład wyczerpany
Nagroda im. Profesor Ireny Lepalczyk
za pracę badawczą z zakresu pedagogiki społecznej
pt. Ochrona dzieci przed krzywdzeniem. Perspektywa globalna i lokalna. Wyd. 1.
przyznana przez Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 19 listopada 2009 r.
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70,00 zł

Ewa Wysocka

pedagogika

Doświadczanie życia w młodości –
problemy, kryzysy
i strategie ich rozwiązywania.
Próba opisu strukturalno-funkcjonalnego
modelu życia preferowanego przez młodzież
z perspektywy pedagogiki społecznej

67,00 zł

Publikacja obejmuje problematykę życia ludzkiego (mechanizmy rozwojowe, dylematy, kryzys tożsamościowy, wyznaczniki, okresy życia)
z pogłębioną charakterystyką okresu młodości. Autorka dokonała opisu
podstawowych kategorii dotyczących doświadczania życia w tym okresie. Zwróciła uwagę na to, że w latach młodzieńczych tworzą się tożsamość i aksjologiczne podstawy życia. Badaczka poddała ten okres analizie, scharakteryzowała podstawowe wymiary rozwoju psychospołecznego, podjęła temat buntu młodzieńczego, wzorców osobowych i autorytetów. Zbadała też główne strategie radzenia sobie z problemami
życiowymi. Na tle przedstawionych teorii Autorka przeanalizowała
źródła i rodzaje problemów autokreacyjnych ludzi młodych, ich wizje
i plany na przyszłość. Wnioski i ustalenia empiryczne stanowiły podstawę skonstruowania modelu działań wspierających rozwój młodzieży,
określającego zasadnicze kierunki i etapy działania społecznego.
600 s., 168 x 240 mm, 1030 g, oprawa broszurowa matowa, bibliogr., aneks, indeks, tab.,
wykr., summ., Zsfg., Katowice 2009, ISBN/ISSN 978-83-226-1811-0, nakład wyczerpany

Tradycje kształcenia nauczycieli
na Śląsku Cieszyńskim.
Studia, rozprawy, przyczynki
Red. Wiesława Korzeniowska, Andrzej W. Mitas,
Andrzej Murzyn, Urszula Szuścik

36,00 zł

Książka składa się z trzech części (Z dziejów kształcenia na Śląsku Cieszyńskim; Cieszyński ośrodek kształcenia – współcześnie; Internet i media w edukacji), prezentuje różne aspekty dziejów kształcenia
kadry pedagogicznej w Cieszynie i na Śląsku Cieszyńskim. Ukazuje
też procesy zachodzących przemian, a także przybliża perspektywy
kształcenia w zakresie współczesnej „cywilizacji technicznej”. Publikacja adresowana jest do pracowników naukowych kierunków peda-
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gogicznych – zarówno województwa śląskiego, jak i kraju oraz zagranicy. Adresowana jest też do studentów pedagogiki oraz lokalnej społeczności Śląska Cieszyńskiego, także działaczy na rzecz upowszechniania kultury.
384 s., 168 x 240 mm, 750 g, oprawa broszurowa foliowana,
tab., rys., wykr., schem., ilustr., summ., Zsfg.,
Katowice 2009, ISBN/ISSN 978-83-226-1799-1, nakład wyczerpany

„Chowanna” 2009, R. 52(66),
T. 1 (32): Terapia pedagogiczna
Red. Adam Stankowski
Punktem wyjścia publikacji jest znaczenie i zakres pojęcia „terapia
pedagogiczna”. Jest to to termin autorstwa Ottona Lipkowskiego, który
terapię pedagogiczną rozumie jako wszelkie działania pedagogiczne
mające zlikwidować lub ograniczyć zaburzenia rozwojowe oraz umożliwić jak najpełniejszy rozwój jednostkom z odchyleniami od normy.
Terapia, o której mowa, to jeden z procesów znaczących dla wychowania, podobnie jak rewalidacja, resocjalizacja, czy rehabilitacja. Cel
postawiony w terapii pedagogicznej może być osiągnięty dzięki właściwie dobranym metodom, technikom i środkom, ale także przez tworzenie odpowiedniego klimatu terapeutycznego. W prezentowanych opracowaniach, których autorami są w przeważającej mierze nauczyciele
akademiccy – pracownicy Katedry Pedagogiki Specjalnej Wydziału
Pedagogiki i Psychologii, skupiono uwagę m.in. na wpływie na sfery
uczuciowe dziecka, wykorzystywaniu pożytecznych form działania,
wyzwalaniu się z zahamowań i blokad, działaniu twórczym oraz normowaniu zaburzeń.
276 s., 168 x 240 mm, 510 g, oprawa broszurowa foliowana, bibliogr., rys.,
tab., wykr., Katowice 2009, ISBN/ISSN PL 0137-706X
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30,00 zł

pedagogika

„Chowanna” 2009, R. 52(66),
T. 2 (33): Edukacja wobec starości –
tradycja i współczesność
Red. Agnieszka Stopińska-Pająk

30,00 zł

Warto pochylić się nad starością, gdyż stanowi ona jeden z etapów
ludzkiego życia – to pewnie truizm. To, jaka jest, jak się ją stereotypowo postrzega i wreszcie, co zwykle umyka nam, kiedy patrzymy na
ludzi starych – to rzecz inna. Redaktor kolejnego tomu „Chowanny” we
wstępie do półrocznika pisze: „Wzorce starzenia się i przeżywania własnej starości wymagają reinterpretacji oraz wypracowania własnego,
nowego, adekwatnego do ponowoczesnej cywilizacji, modelu starości.
Człowiek stary staje zatem przed wyzwaniami, jakie nigdy wcześniej
nie były jego udziałem”. Pytania, które stawiają sobie autorzy poszczególnych tekstów, to: czy istnieje możliwość wsparcia człowieka starego w dramatycznych wysiłkach sprostania współczesności?, jakie jest
miejsce edukacji w tym procesie?, czy edukacyjne oferty odpowiadają
ludziom starym i czy ludzie starzy postrzegają edukację jako przestrzeń
szukania odpowiedzi wyjaśniających oraz ułatwiających zrozumienie
własnej egzystencji, losu, godności życia? Artykuły podzielone zostały
na cztery grupy problemowe: od szerokiego spojrzenia na edukację i jej
znaczenie w procesie starzenia się i starości, poprzez ukazanie różnych
form aktywności edukacyjnej ludzi starych, do geragogiki (subdyscypliny pedagogiki / andragogiki) jako nauki podejmującej problematykę
edukacji ludzi „trzeciego wieku”.
294 s., 168 x 240 mm, 550 g, oprawa broszurowa foliowana, bibliogr., wklejka, ilustr.,
tab., rys., abstracts, key words, Katowice 2009, ISBN/ISSN PL 0137-706X

„Chowanna”. Tom jubileuszowy:
Modalne aspekty treści kształcenia
Red. Wojciech Kojs

30,00 zł

Jubileuszowy tom, ukazujący się w 80 lat od daty publikacji pierwszego zeszytu „Chowanny”, poświęcony został problematyce modalnych aspektów kształcenia. Zbiór otwiera artykuł okolicznościowy, którego autor omawia dzieło filozofa i pedagoga Bronisława F. Trentowskiego, twórcy tryptyku pedagogicznego Chowanna, czyli system pedagogiki narodowej jako umiejętności wychowania, nauki i oświaty, słowem wykształcenia naszej młodzieży. Pozostałe teksty zostały zgrupowane w pięciu częściach wokół następujących zagadnień: pojmowania

~ 68 ~

pedagogika

modalności, modalnościowych aspektów systemów edukacji, statycznych i dynamicznych aspektów treści kształcenia, pytań i modyfikacji
treści w komunikacji edukacyjnej, edukacyjnych aspektów modalności
znaku i znaczenia.
332 s., 168 x 240 mm, 650 g, oprawa broszurowa foliowana bibliogr., abstracts,
key words, schem., tab., ilustr., Katowice 2009, ISBN/ISSN PL 0137-706X,
nakład wyczerpany

Katarzyna Krasoń, Andrzej Czerkawski

Skłonność emergencyjna dzieci
i adolescentów. Utopia socjoempatycznej
podmiotowości, zachowania ryzykowne
a potencjał ekspresyjny spotkania
Opracowanie prezentuje swoiście pojęte w perspektywie pedagogicznej zjawisko emergencji, a zatem nieoczekiwanego i nieprzewidywalnego sytuowania się jednostek atypowych w strukturze socjometrycznej
grup formalnych. Całość zagadnień ukazana została za sprawą analiz
sytuacji dzieci i adolescentów, stąd problematykę zawężono do poszukiwań w zakresie badania klasy szkolnej. Za jednostki atypowe uznano
osoby o wysokim poziomie dywergencyjności myślenia, nonkonformistyczne czy uciekające w zachowania agresywne. Szczególne zaś miejsce
zajęły rozważania dotyczące ucieczki od rzeczywistych relacji w świat
wirtualnego kontaktu (pisanie internetowych pamiętników), często
wynikającej właśnie z nieudanych interakcji w realnej grupie rówieśniczej. Ucieczka ta jest zatem konsekwencją emergencji grupy wobec
młodego człowieka, z zarazem przejawem emergentności jednostki.
Praca zbudowana została z rozważań teoretycznych z pogranicza socjologii wychowania, pedagogiki społecznej i psychologii społecznej oraz
filozofii społecznej, ale główny nacisk położono na przedstawienie
danych empirycznych. Refleksja Autorów przybrała zaś wymiar epistemologiczny. Ustalenia badawcze podejmowano na drodze eksploracji
jakościowych, skompilowanych z sygnalnym ujęciem ilościowym. Specjalny obszar poświęcono diagnozie stanu wiedzy nauczycieli, ukazując
zupełny niemal brak orientacji w pojawianiu się „nieprzewidywalności”
w rutynowych działaniach wychowawczo-edukacyjnych.
176 s., 168 x 240 mm, 390 g, oprawa broszurowa foliowana, bibliogr., wykr.,
ilustr., tab., summ., Zsfg., Katowice 2009, ISBN/ISSN 978-83-226-1800-4
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26,00 zł

bibilotheca: alia universa

Nagie miasto.
Antologia chorwackiego
krótkiego opowiadania („short story”)
lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych xx wieku
Red. Krešimir Bagić

17,00 zł

W publikacji zamieszczono teksty siedemnastu prozaików debiutujących
w latach 1980–2000. Autor wyboru Krešimir Bagić stawia tezę o istnieniu
paralelnych zjawisk z zakresu stylu i poetyki w twórczości zarówno pisarzy chorwackich, jak i młodych europejskich twórców, w tym również polskich. Opowieści na ogół rozpoczynają się od jakiegoś codziennego zdarzenia, a modelowymi bohaterami prozy lat dziewięćdziesiątych stają się
tzw. szarzy ludzie. Im bowiem powierzono rolę typowych przedstawicieli
najnowszej chorwackiej rzeczywistości. Bywają jednak wyjątki – niektórzy pisarze jako miejsce akcji swoich historii wybrali dalekie, mało znane
krajobrazy; inni zdecydowali się na teksty bardzo wieloznaczne. Wspólną
cechą zebranych tu utworów jest fenomen miasta. Pojawia się ono tak na
poziomie tematu, jak i stylu – jest przestrzenią nowoczesnego nomadyzmu, wykorzenienia oraz rozproszenia ducha, stając się klamrą spinającą
ten tom – stąd jego tytuł: Nagie miasto.
242 s., 147 x 205 mm, 400 g, oprawa broszurowa matowa, noty o Autorach,
ilustr., fot., Katowice 2009, ISBN/ISSN 978-83-226-1923-0

Vlado Žabot

Sukub

15,00 zł

Sukub to piąta powieść Vlada Žabota (ur. 1958). Tytuł odsyła czytelnika do
jednego z głównych tematów prozy autora: roli odgrywanej przez libido
w kształtowaniu się tożsamości jednostki niezależnie od obniżających jego
poziom czynników zewnętrznych. Sukkub to demon żeński, dręczący mężczyzn swą piękną powierzchownością. On to powoduje zatracenie się bohatera w wielości obrazów, jakich dostarcza współczesna cywilizacja, które
jednak obecne są także w rzeczywistości rustykalnej. Odpowiedź Žabota
na globalizację charakteryzuje wiara w to, że doznawanie i kategoryzowanie świata w równym stopniu zależą od zakorzenienia jednostki w określonej rzeczywistości i od uwarunkowań psychicznych. Rzeczywistość ma
swój wymiar unifikujący – globalny, i wyróżniający – lokalny, które składają
się na przestrzeń zewnętrzną, wzajemnie się motywując w sferze mentalnej,
w ludzkiej psyche i wyobraźni.
144 s., 147 x 205, 400 g, oprawa broszurowa matowa, fot,
Katowice 2009, ISBN/ISSN 978‑83‑226‑1936‑0
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Władysław kierat, urszula sztaba

Elementy analizy funkcjonalnej

matematyka

Niniejszy podręcznik zapoznaje czytelnika z podstawowymi pojęciami i twierdzeniami analizy funkcjonalnej. Głównym zamiarem
Autorów było takie przedstawienie materiału, aby był przystępny dla
odbiorcy, który po raz pierwszy spotyka się z tą dyscypliną matematyczną, w szczególności zaś dla studentów, którzy znają podstawy algebry liniowej i analizy matematycznej. W skrypcie zaprezentowano
pojęcia i twierdzenia topologii ogólnej potrzebne do zrozumienia tego
wykładu. Praca składa się z dwóch części. Pierwsza z nich poświęcona
jest przestrzeniom liniowym unormowanym, głównie zaś przestrzeniom Hilberta. W drugiej części omówiono teorię przestrzeni liniowo-topologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzeni lokalnie wypukłych.Twierdzenia przedstawione w publikacji mają pełne
dowody. Z tego powodu zamieszczono wiele lematów, które uwalniają czytelnika od konieczności szukania uzupełniających wiadomości
w innych książkach lub czasopismach.

38,00 zł

316 s., 168 x 240 mm, 630 g, oprawa broszurowa foliowana, bibliogr., indeksy,
Katowice 2009, ISBN/ISSN 978-83-226-1893-6

„Annales Mathematicae Silesianae”.
T. 22 (2008)
Red. Editorial board
Na treść tomu składa się między innymi rozwiązanie równania funkcyjnego pochodzącego od reguły kwadraturowej Gaussa. Jest to najprostsza reguła kwadraturowa zawierająca niewymierne współczynniki
węzłów. Równania z tego typu współczynnikami nie były dotąd rozważane, choć są to istotne zagadnienia, pozwalają bowiem charakteryzować wielomiany wysokiego stopnia z użyciem małej liczby punktów
pośrednich.
100 s., 168 x 240 mm, 230 g, oprawa broszurowa foliowana,
bibliogr., Katowice 2009, ISBN/ISSN 0860-2107
UWAGA! Artykuły w języku angielskim.

11,00 zł
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Beata Kozłowska

fizyka

Promieniotwórczość naturalna wód
źródlanych uzdrowisk południowej Polski

32,00 zł

Prezentowana praca została podzielona na trzy części. Część pierwsza
obejmuje zagadnienia promieniotwórczości naturalnej w środowisku,
przedstawia wybrane do badań radionuklidy oraz wprowadza pojęcie
dawek promieniowania i sposoby ich obliczania. Część druga monografii prezentuje techniki pomiarowe stosowane w spektrometrii jądrowej,
takie jak: spektrometria α, spektrometria ciekłoscyntylacyjna, spektrometria γ oraz dodatkowo spektrometria mas. Omówiono tu testy nowej
metody pomiarowej, wprowadzonej po raz pierwszy przez Autorkę do
badań polskich wód mineralnych, która polega na pomiarze izotopów
α-promieniotwórczych w badanej próbie wody za pomocą dysku U/Ra
i techniki spektrometrii α. Część trzecią pracy stanowi opis wykonanych pomiarów stężeń izotopów radu i radonu w źródłach wód naturalnych uzdrowisk Sudetów i Karpat Zewnętrznych z zastosowaniem
techniki ciekłoscyntylacyjnej. Dodatkowo dla interesującego geologicznie terenu Zespołu Uzdrowisk Świeradów – Czerniawa przeprowadzono pomiary izotopów uranu, zarówno w wodach podziemnych,
jak i w skałach towarzyszących. Prezentowane przez Autorkę rezultaty badań mogą być wykorzystane w dydaktyce. Pokazano bowiem
drogę całego procesu badawczego: od rozpoznania terenu i pobrania reprezentatywnej próby oraz jej zabezpieczenia, przez wybór właściwej techniki pomiarowej lub kilku technik, co determinuje sposób
przygotowania próby w laboratorium do pomiaru, do matematycznej
obróbki wyników i obliczenia stężenia aktywności, a w razie konieczności – dawki promieniowania wewnętrznego, jaką otrzymuje człowiek.
256 s., 168 x 240 mm, 480 g, oprawa broszurowa foliowana, bibliogr.,
tab., wykr., schem., rys., mapki, fot., ilustr., summ., Zsfg.,
Katowice 2009, ISBN/ISSN 978-83-226-1807-3
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Anna Michnik

W pracy przedstawiono i przedyskutowano wyniki badań przemian
strukturalnych surowiczej albuminy ludzkiej i wołowej, przebiegających pod wpływem kontrolowanego wzrostu temperatury w roztworach wodnych. Zastosowanie wysokiej jakości czułego mikrokalorymetru pozwoliło prześledzić subtelne zmiany zachodzące w białku pod
wpływem takich czynników środowiskowych, jak radiowe (RF) i ultrafioletowe (UV) promieniowanie elektromagnetyczne. Udokumentowano występowanie różnic w przebiegu termicznego rozfałdowania
albuminy wolnej i zawierającej kwasy tłuszczowe, reakcji obydwu form
białka na promieniowanie UV oraz w wiązaniu denaturantów (etanolu).
Połączenie danych kalorymetrycznych z odpowiednim modelem matematycznym pozwoliło scharakteryzować założony proces termicznej
denaturacji trójdomenowego białka, jakim jest albumina.

fizyka

Mikrokalorymetryczne badania przemian
konformacyjnych albuminy
poddanej działaniu
wybranych czynników fizykochemicznych

15,00 zł

144 s., 168 x 240 mm, 300 g, oprawa broszurowa foliowana, bibliogr., tab., rys.,
wykr., ilustr., summ., Zsfg., Katowice 2009, ISBN/ISSN 978-83-226-1840-0

Seweryn Miga

Nieliniowe właściwości dielektryczne
wybranych kryształów ferroicznych
Rozwój współczesnej elektroniki opiera się na wykorzystywaniu materiałów o bardzo wyrafinowanych właściwościach. Jedną z grup takich
materiałów są materiały sprytne (ang. smart materials). Zmieniają one
swoje właściwości pod wpływem zewnętrznych oddziaływań, dzięki
czemu mogą być równocześnie czujnikami i elementami wykonawczymi. Cechą wspólną wszystkich takich materiałów jest występowanie w nich efektów nieliniowych. Praca zawiera wyniki pomiarów nieliniowych właściwości dielektrycznych szerokiej grupy kryształów
ferroicznych. Przedstawiono i porównano właściwości ferroelektryków, w których występują ciągłe lub nieciągłe ferroelektryczne przejścia fazowe, oraz ferroelektrycznych relaksorów. Spośród relaksorów
wybrano do badań zarówno relaksory kanoniczne, to jest takie, w których nie występuje spontaniczne makroskopowe strukturalne przejście
fazowe, jak i takie, w których spontaniczne przejście fazowe ma miej-
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11,00 zł

fizyka

sce. Wyniki uzyskane dla kryształów ferroelektrycznych potwierdziły
przewidywania teorii średniego pola. Pokazano w jaki sposób analiza
nieliniowych właściwości dielektrycznych kryształów umożliwia określanie charakteru ferroelektrycznych przejść fazowych. Przedstawiono
również oryginalną metodę pomiarową umożliwiającą wykonanie ww.
pomiarów.
96 s., 168 x 240 mm, 250 g, oprawa broszurowa foliowana, bibliogr., tab., schem.,
wykr., summ., rez., Katowice 2009, ISBN/ISSN 978-83-226-1838-7

Jerzy Stasz

II Pracownia Fizyczna.
Tematyka ćwiczeń i uwagi metodyczne.
Wyd. 2. popr.
W skrypcie przedstawiono instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych
w pracowni fizycznej II (dla zaawansowanych). Omówione instrukcje
pozwalają studentowi przygotować się na zajęcia teoretyczne, wykonać
pomiary i samodzielnie je opracować.
136 s., 168 x 240 mm, 310 g, oprawa broszurowa foliowana, bibliogr.,
rys., Katowice 2009, ISBN/ISSN 978-83-226-1841-7

15,00 zł
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Agnieszka Mrozik

Celem pracy było zbadanie, czy i jakie zmiany zachodzą w składzie
komórkowych kwasów tłuszczowych szczepów Pseudomonas vesicularis i Pseudomonas sp. JS150 w czasie rozkładu fenolu w glebie. Aby
dokonać takiej analizy, konieczne było wykonanie badań polegających na ocenie przeżywalności tych szczepów i sprawdzeniu, czy są
zdolne do rozkładu fenolu po wprowadzeniu do gleb. Ocenę przeżywalności i rozkład zastosowanych stężeń substratu fenolowego prowadzono w czterech układach doświadczalnych. Pierwszy stanowiły gleby
sterylne, do których introdukowano szczep Pseudomonas vesicularis,
drugi – gleby sterylne z Pseudomonas sp. JS150, trzeci – gleby sterylne
z wprowadzoną mieszaniną tych szczepów, a czwarty – gleby niesterylne poddane bioaugmentacji z użyciem obu szczepów. Z uwagi na to,
że fenol wpływa na skład i modyfikacje kwasów tłuszczowych tych bakterii w podłożach płynnych, podjęto próbę zbadania, dzięki jakim znanym mechanizmom adaptacyjnym przystosowują się one do obecności tego związku w glebie. Istotne było także zbadanie, czy analiza metylowych estrów kwasów tłuszczowych jest przydatna do oceny stopnia
usuwania fenolu z gleby.
108 s., 208 x 295 mm, 380 g, oprawa broszurowa foliowana, bibliogr., wykr., tab.,
schem., summ., Zsfg., Katowice 2009, ISBN/ISSN 978-83-226-1874-5
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biologia

Zmiany w składzie
bakteryjnych kwasów tłuszczowych
w czasie rozkładu fenolu w glebie

25,00 zł

Jerzy Cabała

nauki o ziemi

Metale ciężkie w środowisku glebowym
olkuskiego rejonu eksploatacji rud Zn-Pb

18,00 zł

Zamysłem publikacji było określenie prawidłowości występowania
minerałów metalonośnych w najsilniej zanieczyszczonej przez historyczne i współczesne górnictwo rud Zn-Pb powierzchniowej warstwie
gleby rejonu olkuskiego. Badania submikroskopowe (SEM) wykonane
na korzeniach roślin przedstawiają zróżnicowanie składu mineralnego
i chemicznego w sąsiedztwie składowisk poflotacyjnych, terenów dawnego górnictwa oraz składowisk historycznych. Opisano najważniejsze prawidłowości w koncentracji metali w funkcji odległości od źródeł zanieczyszczeń oraz budowy geologicznej rejonu olkuskiego. Monografia jest adresowana do geologów, geochemików i gleboznawców zajmujących się środowiskowymi aspektami zanieczyszczenia gleb, ekologów zainteresowanych problemami oddziaływania historycznego oraz
współczesnego hutnictwa i górnictwa rud Zn-Pb, a także do biologów
śledzących transfer metali ciężkich do systemów korzeniowych na terenach silnie zanieczyszczonych.
132 s., 168 x 240 mm, 310 g, oprawa broszurowa foliowana, bibliogr., tab., wykr., fot.,
mapki, schem., ilustr., summ., rez., Katowice 2009, ISBN/ISSN 978-83-226-1915-5

Stanisław Roman Ćmiel

Charakterystyka epigenetycznych zmian
węgla w pokładach w strefach uskokowych
Górnośląskiego Zagłębia Węglowego

22,00 zł

Przedmiot pracy stanowią epigenetyczne zmiany węgla w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym. Celem naukowym opracowania jest charakterystyka zmienności wartości parametrów jakościowych węgla oraz
zmian właściwości geomechanicznych skał w strefach uskokowych i ich
związku z tektogenezą zagłębia. Celem utylitarnym zaś jest określenie w rejonie uskoków stref pokładów węgla o zmienionych parametrach jakościowych i wytrzymałościowych, co ma znaczenie nie tylko
w aspekcie ekonomicznym, ale także bezpieczeństwa pracy.
112 s., 205 x 295 mm, 370 g, oprawa broszurowa foliowana, bibliogr., wykr., tab., fot.,
mapki, summ., rez., Katowice 2009, ISBN/ISSN 978-83-226-1826-4
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Aleksandra Gawęda

Enklawy w granicie Tatr Wysokich

180 s., 168 x 240 mm, 360 g, oprawa broszurowa foliowana, bibliogr., tab., mapki, wykr.,
profile, ryc., fot., summ., rez., Katowice 2009, ISBN/ISSN 978-83-226-1797-7

nauki o ziemi

Książka prezentuje charakterystykę warunków geologicznych występowania enklaw w granicie Tatr Wysokich, podejmuje próbę określenia
przynależności klasyfikacyjnej enklaw oraz ich charakterystyki petrograficzno-mineralogicznej. Dążeniem Autorki było także wyznaczenie
ścieżek zmian ciśnienia i temperatury warunków metamorfizmu różnych typów ksenolitów i interpretacja przyczyn tych zmian. Zamierzeniem pracy było również określenie petrogenezy i wieku izotopowego
enklaw skał magmowych w odniesieniu do granitów otoczenia, jak
również wpływu obecności enklaw na warunki stygnięcia i przepływu
magmy granitowej.
25,00 zł

Robert Krzysztofik

Układ lokalizacyjny
miast typu system — sieci na obszarze Polski
W pracy nie przestrzega się wszystkich rygorów studium geograficznego, zwłaszcza jeśli chodzi o aspekt metodologiczny. Dla badanego okresu brak pełnej bazy danych źródłowych (tzw. pierwotnych),
w wielu kwestiach zatem możliwe jest jedynie odtworzenie rzeczywistości. Autor niniejszego opracowania jest geografem historycznym wywodzącym się ze środowiska geograficznego, prezentuje więc ujęcie teoretyczno-empiryczne analizowanego zagadnienia. Omawiany model stosunkowo rzadko pojawia się w krajowych publikacjach historycznych,
a jeszcze mniej znany jest w środowisku geograficznym. Rolą Autora
w tym względzie było przybliżenie zastosowanej koncepcji i próba jej
oceny. Chodziło bowiem o to, by problemy badawcze, a także pewne
nieścisłości terminologiczne nie utrudniły próby przybliżenia i zastosowania jednej z bardziej interesujących koncepcji wyjaśniania procesów
urbanizacji – modelu układu lokalizacyjnego miast typu system – sieci
P. Hohenberga i L.H. Lees.
140 s., 168 x 240 mm, 290 g, oprawa broszurowa foliowana, bibliogr., aneks, tab., ryc.,
mapki, summ., Zsfg., Katowice 2009, ISBN/ISSN 978-83-226-1825-7
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18,00 zł

Małgorzata Nita

nauki o ziemi

Stratygrafia pyłkowa i historia roślinności
interglacjału mazowieckiego i starszej części
zlodowacenia liwca w zachodniej i środkowej
części Wyżyn Polskich

48,00 zł

Jest to opracowanie monograficzne poświęcone przemianom roślinności i klimatu w interglacjale mazowieckim i starszej części zlodowacenia Liwca na obszarze zachodniej i środkowej części Wyżyn Polskich.
Krajobraz leśny tej części Polski był zróżnicowany lokalnie, co dokumentują bogate dane pyłkowo-sporowe z 12 profili osadów organicznych. Dane te, a także skład szczątków makroskopowych roślin oraz
różnorodność zielenic z rodzaju Pediastrum podkreślają też wyraźne
zmiany trofii w niektórych jeziorach.
160 s., 205 x 295 mm, 670 g, oprawa broszurowa foliowana, bibliogr., plansze, fot.,
wkładki, tab., mapki, krzywe pyłkowe, diagramy, summ., Zsfg.,
Katowice 2009, ISBN/ISSN 978-83-226-1808-0

„Geographia. Studia et Dissertationes”. T. 31
Red. Tadeusz Szczypek
W kolejnym tomie niniejszej serii wydawniczej Autorzy omawiają
następujące zagadnienia: badania flory Boru Buzułuckiego i współczesne podejście do jej ochrony, skład chemiczny wód powierzchniowych
i aluwiów w dorzeczu górnej Angary (południowa Syberia), krajobrazy
eoliczne obszarów wododziałowych na obszarze Polesia Białoruskiego,
badania odporności skał Wyżyny Śląskiej z zastosowaniem młotka
Schmidta, funkcje obszarów wiejskich województwa śląskiego, inter
urbacje na terenie Polski w ujęciu geograficzno-historycznym, a także
etapy rozwoju gospodarczego i przestrzennego Ustronia.
18,00 zł

148 s., 168 x 240 mm, 330 g, oprawa broszurowa foliowana, bibliogr., fot., mapki,
tab., rys., streszcz., summ., rez., Katowice 2009, ISBN/ISSN 0208-5054
UWAGA! Artykuły w języku polskim, angielskim i rosyjskim.
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Robert Krzysztofik, Krzysztof Odoj

nauki o ziemi

Przewodnik do ćwiczeń
z geografii ekonomicznej
Podręcznik będzie pomocny studentom geografii w realizacji przedmiotu badań geografii ekonomicznej. Zawiera on 15 propozycji tematów z zakresu przedmiotu badań geografii ekonomicznej, podejmującej w tym ujęciu wyłącznie problematykę gospodarczą. Obejmuje
3 działy: Geografię rolnictwa, Geografię przemysłu i Geografię usług. Na
każdą z subdyscyplin składa się 5 ćwiczeń, na które przeznaczono po
15 godzin lekcyjnych.
92 s., 168 x 240 mm, 240 g, oprawa broszurowa foliowana, bibliogr., ryc.,
mapki, tab., Katowice 2009, ISBN/ISSN 978-83-226-1881-3

11,00 zł
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nauki o materiałach

Antoni Budniok, Eugeniusz Łągiewka

Problemy elektrochemii
w inżynierii materiałowej

27,00 zł

W podręczniku zaprezentowano podstawowe problemy elektrochemii
materiałów dotyczące ich zachowania się w procesach przeniesienia
ładunku elektrycznego i masy przez granicę faz. Wskazano na mechanizmy powstawania różnicy potencjału wraz z aktualnym opisem granicy faz metal – elektrolit. Omówiono podstawy termodynamiki chemicznej w zakresie niezbędnym do równowagowych procesów elektrochemicznych. Scharakteryzowano także kinetykę reakcji z uwzględnieniem efektów elektrochemicznych i dyfuzyjnych w procesach elektrodowych. Przedstawiono samorzutne procesy elektrochemiczne na
przykładzie korozji metali i jej podział ze względu na charakter zniszczeń. Zaznajomiono czytelnika z podstawami korozji chemicznej i elektrochemicznej oraz zasadami prognozowania odporności korozyjnej metali. Zwrócono uwagę na zagadnienia elektrochemii dotyczące
możliwości otrzymywania nowych materiałów na drodze reakcji elektrochemicznych, które mogą się charakteryzować wieloma właściwościami funkcjonalnymi lub mogą być użyte jako materiały elektrodowe
do elektrochemicznego wysoko wydajnego otrzymywania gazów lub
selektywnej syntezy organicznej. Omówiono zasady przebiegu wymuszonych procesów elektrochemicznych na przykładzie elektrolitycznego
wydzielania wodoru i elektroosadzania metali i stopów. Przytoczono
teorie zarodkowania nowej fazy na podłożach homogennych i heterogennych z uwzględnieniem zjawisk podpotencjałowych. Przedstawiono
strukturę i właściwości elektroosadzanych metalicznych powłok stopowych. Zanalizowano także zagadnienia elektrolitycznego otrzymywania powłok kompozytowych oraz mechanizm zabudowania składnika
kompozytu do osadzanej osnowy metalicznej lub stopowej. Na zakończenie wymieniono niektóre elektrochemiczne metody badania właściwości materiałów użytecznych w inżynierii materiałowej.
196 s., 168 x 240 mm, 380 g, oprawa broszurowa foliowana, bibliogr., ilustr.,
wykr., fot., Katowice 2009, ISBN/ISSN 978-83-226-1830-1
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