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Stanisław Rainko
Powołanie filozofii. Esej metafilozoficzny

Do czego powołana jest filozofia? I czy w ogóle powołana 
jest do czegoś? To nie są wcale retoryczne, jak świadczą 
o  tym dobrze znane skądinąd okoliczności. Daremne 
okazują się wielowiekowe wysiłki zidentyfikowania przed-
miotu filozofii. Nie osiągnięto w tej sprawie jakiejkolwiek 
jednomyślności. Koncepcje filozofii i  jej zadań zmieniają 
się od szkoły do szkoły filozoficznej, a  nawet od myśli-
ciela do myśliciela. Jednocześnie filozofia nie może być 
po prostu o niczym, a więc bezprzedmiotowa. Przekazuje 
nam pewne treści o świecie, wiedzy i wartościach. Filozofia 
zdaje się mieć swój przedmiot i zarazem go nie mieć. 

Bohdan Dziemidok
Amerykańska aksjologia i estetyka XX wieku

Dwudziestowieczna amerykańska aksjologia i  estetyka 
zasługują – zdaniem autora – na bliższe poznanie w Polsce. 
Aksjologia Johna Deweya i innych pragmatystów stała się filo-
zoficznym fundamentem liberalizmu amerykańskiego – syno-
nimu amerykańskich wartości na całym świecie. W książce 
zaprezentowano różne nurty amerykańskiej aksjologii, m.in. 
naturalizm empirystyczny, pragmatyzm i  neopragmatyzm, 
oraz estetyki, m.in. pragmatystyczny kontekstualizm, anty-
esencjalizm, perceptualizm, instytucjonalną teorię sztuki, 
kulturową filozofię sztuki i neopragmatyzm.

F i l o z o F i a

Data wydania: 2013  
Oprawa: miękka 
Format: 145 x 210 mm 

Liczba stron: 172 
ISBN: 978-83-63354-47-3
Cena: 35 zł

Data wydania: 2014 
Współwydawca: SWPS
Oprawa: miękka 
Format: 145 x 210 mm 

Liczba stron: 256 
ISBN 978-83-63354-51-0
Cena: 39 zł
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Paweł Ciołkiewicz
Pamięć zbiorowa w dyskursie publicznym. Analiza polskiej 
debaty na temat wypędzeń Niemców po drugiej wojnie 
światowej

Paweł Ciołkiewicz w  książce analizuje debatę publiczną 
w polskich mediach w latach 2000–2006 na temat wypę-
dzeń – planów budowy Centrum przeciwko Wypędzeniom 
– odwołując się do perspektywy socjologicznej analizy 
dyskursu publicznego i  umieszczając analizowane zagad-
nienie w  sferze problematyki pamięci zbiorowej. Spór 
dotyczący wypędzeń jest istotny dla autora jako odzwier-
ciedlenie procesów zastępowania historii przez pamięć 
zbiorową.

Julia Pielas
Między homopresją a katonazizmem,  
czyli internetowe dyskusje o homoseksualizmie

W książce Między homopresją a katonazizmem, czyli inter-
netowe dyskusje o  homoseksualizmie autorka przedstawia 
wyniki badań i  analiz wypowiedzi na temat homoseksua-
lizmu użytkowników internetowych portali dwóch gazet 
prezentujących zbliżone, liberalno-lewicowe poglądy na 
sprawy polityczne i społeczne, ale ukazujących się w różnych 
krajach – Polsce oraz Wielkiej Brytanii. W badaniu skupiono 
się głównie na analizie komentarzy zamieszczonych przez 
internautów pod artykułami poruszającymi kwestie mniej-
szości seksualnych opublikowanymi na portalach Wyborcza.
pl oraz Guardian.co.uk w okresie od stycznia do września 
2011 roku.

B i B l i o t e k a  D y s k u r s u  P u B l i c z n e g o

Data wydania: 2012  
Oprawa: miękka  
Format: 148 x 208 mm 

Liczba stron: 318 
ISBN 978-83-63354-13-8
Cena: 45 zł

Data wydania: 2014 
Oprawa: miękka  
Format: 148 x 208 mm 

Liczba stron: 320 
ISBN 978-83-63354-43-5
Cena: 35 zł
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Marek Czyżewski, Karol Franczak, Magdalena Nowicka,  
Jerzy Stachowiak (red.)
Dyskurs elit symbolicznych. Próba diagnozy

Dyskurs elit symbolicznych. Próba diagnozy zawiera czterna-
ście rozpraw analizujących różne formy debaty publicznej 
inicjowane i prowadzone przez przedstawicieli elit symbo-
licznych, tj. ekspertów, publicystów, dziennikarzy, redak-
torów, pisarzy, autorów podręczników szkolnych, duchow-
nych, naukowców, ludzie biznesu, intelektualistów oraz 
występujących w środkach masowego przekazu polityków. 
Autorów interesuje sposób ustalania porządku i hierarchii 
w obszarze znaczeń, symboli i wartości – badają tę kwestię, 
posługując się instrumentarium interdyscyplinarnej analizy 
dyskursu. Analizując współczesny dyskurs publiczny, 
autorzy jednocześnie pytają o przeobrażenia i obecną rolę 
inteligencji jako warstwy społecznej tradycyjnie pełniącej 
ważną funkcję w procesie komunikacji społecznej.

Tomasz Piekot 
Mediacje semiotyczne. Słowo i obraz na usługach ideologii 

Semiotyczne mediacje to alternatywa dla krytycznej 
analizy dyskursu. Podstawą tego podejścia są refleksyj-
ność i  metody semiotyki społecznej, ale też badawcza 
tradycja polskiej lingwistyki kulturowej. Analiza media-
cyjna to rekonstruowanie myślenia i  działania wszystkich 
aktorów sporu z ich własnej zaangażowanej perspektywy, 
a  następnie – porównywanie owych stanowisk, szukanie 
miejsc wspólnych i wizji nie do pogodzenia. 

Data wydania: 2014 
Oprawa: miękka  
Format: 148 x 208 mm 

Liczba stron: 320 
ISBN 978-83-63354-43-5
Cena: 45 zł

Data wydania: 2016 
Oprawa: miękka  
Format: 148 x 208 mm 

Liczba stron: 140 
ISBN 978-83-7963-022-6
Cena: 32 zł

B i B l i o t e k a  D y s k u r s u  P u B l i c z n e g o
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Magdalena Nowicka-Franczak 
Niechciana debata. Spór o książki Jana Tomasza Grossa 

Magdalena Nowicka, identyfikując różne etapy „sporu 
o  Grossa”, pokazuje, że odzyskiwanie pamięci dokonuje 
się w starciu sił przypominania i zapominania, i proponuje 
analizę procesu odzyskiwania pamięci po kolektywnej 
utracie pamięci. Autorce nie chodzi o to, że coś się przypo-
mina, ale o to, że „faktura” pamięci znaczona jest różnymi 
wymiarami nierówności. Tropi konsekwentnie nieoczywiste 
związki między pluralizacją pamięci i strategiami zdobywania 
dominacji. 

 Wkrótce ukażą się: 

red. Marek Czyżewski, Anna Horolets,  
Krzysztof Podemski, Dorota Rancew-Sikora
Polskie sprawy 1945–2015. Warsztaty analizy dyskursu

Planowana data wydania: III kwartał 2017  
Oprawa: miękka  
Format: 148 x 208 mm 
Liczba stron: ok. 400 
ISBN 978-83-7963-034-9
 Cena: 49 zł

red. Marek Czyżewski, Michał Otrocki, Tomasz Piekot,  
Jerzy Stachowiak
Analiza dyskursu publicznego.  
Przegląd metod i perspektyw badawczych

Planowana data wydania: III kwartał 2017  
Oprawa: miękka  
Format: 148 x 208 mm 
Liczba stron: ok. 250 
ISBN 978-83-7963-032-5
Cena: 39 zł

Data wydania: 2017 
Oprawa: miękka  
Format: 148 x 208 mm 

Liczba stron: 436 
ISBN 978-83-63354-43-5
Cena: 45 zł

B i B l i o t e k a  D y s k u r s u  P u B l i c z n e g o
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Wioletta Czemiel-Grzybowska
Zarządzanie przedsiębiorstwem społecznym w procesie 
konwergencji

Zarządzanie przedsiębiorstwem społecznym w  procesie 
konwergencji – książka skierowana jest do osób praktycznie 
zainteresowanych zakładaniem lub wspieraniem przed-
siębiorstw ekonomii społecznej (PES) w  lokalnych środo-
wiskach: do władz i  instytucji samorządowych, lokalnych 
organizacji pozarządowych, liderów społeczności lokalnej, 
a  także do przedsiębiorców i menedżerów zainteresowa-
nych takim „robieniem biznesu”, by jednocześnie rozwią-
zywać problemy społeczne. Równocześnie praca wykracza 
poza ścisłą tematykę ekonomii społecznej, przedstawiając 
kontekst instytucjonalny, kompleksową infrastrukturę 
i otoczenie PES, w tym współzależności między nimi. 

Monika Kostera (red.)
Szef polski. Studia przypadku o roli kierownika w organizacjach

W  książce znajdują się praktyczne przykłady zarządzania 
różnymi typami organizacji w Polsce, zebrane przez prof. 
Monikę Kosterę. Prezentowane case’y będą ważnym wspar-
ciem dla wykładowców i studentów kierunków zarządzania 
oraz punktem odniesienia i  przyczynkiem do refleksji dla 
wszystkich praktyków zarządzania zarówno w  organi-
zacjach komercyjnych, jak i  różnych typach organizacji 
publicznych. Największym walorem poznawczym i dydak-
tycznym książki jest to, że jej autorzy przedstawiają studia 
przypadków z polskiej praktyki organizacyjnej, co wypełnia 
wciąż istniejąca na naszym rynku wydawniczym lukę. 

Z a r Z ą d Z a n i e

Data wydania: 2012  
Oprawa: miękka  
Format: 165 x 235 mm 

Liczba stron: 334 
ISBN 978-83-63354-07-7
Cena: 59 zł

Data wydania: 2012 
Oprawa: miękka  
Format: 165 x 235 mm 

Liczba stron: 272 
ISBN 978-83-63354-01-5
Cena: 55 zł
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Joanna Schmidt
Rozwój organizacji pozarządowych. Teoria i praktyka

Rozwój organizacji pozarządowych. Teoria i  praktyka to 
książka, w której przedstawiono analizy dotyczące rozwoju 
organizacji pozarządowych w Polsce, pokazane z perspek-
tywy rzeczywistości gospodarczej, w  jakiej te podmioty 
funkcjonują. W  publikacji opisano rozwój i  przemiany 
trzeciego sektora po 1989 roku oraz typy (profile) rozwoju 
organizacji wyróżnione na podstawie badań własnych 
autorki. Zawarto w niej także informacje dotyczące specy-
fiki organizacji pozarządowych, ich roli i znaczenia rozpa-
trywanych z punktu widzenia wielu teorii (gł. ekonomicz-
nych, ale także socjologicznych i politologicznych). 

Roman Batko
Golem, Avatar, Midas, Złoty Cielec

Książka Golem, Awatar, Midas, Złoty Cielec to studium nad 
ponowoczesną organizacją publiczną, dzieło na wskroś 
oryginalne i  pełne pasji, napisane w  rygorach rozprawy 
akademickiej i  jednocześnie pełne emocji wobec przed-
miotu badania. Praca ta jest wynikiem badań organizacji 
publicznej przy pomocy narzędzi paradygmatu humani-
stycznego oraz interpretatywnego – do tej perspektywy 
badawczej w  naukach o  zarządzaniu nawiązuje autor – 
i  jednocześnie próbą zrozumienia opisywanej rzeczywi-
stości. Autor podkreśla, że zarządzanie humanistyczne jest 
nauką holistyczną, która w centrum badania stawia czło-
wieka i poszukuje odpowiedzi na pytania badawcze zwią-
zane z jego celową aktywnością. 

Data wydania: 2012  
Oprawa: miękka  
Format: 165 x 235 mm 

Liczba stron: 176 
ISBN 978-83-63354-04-6
Cena: 47 zł

Data wydania: 2013  
Oprawa: miękka  
Format: 165 x 235 mm 

Liczba stron: 358 
ISBN 978-83-63354-44-2
Cena: 39 złCena: 47 zł

Z a r Z ą d Z a n i e
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Monika Kostera (red.)
Organizować z polotem. Wyobraźnia organizacyjna w praktyce 

Wyobraźnia w  odniesieniu do procesów organizowania 
oznacza umiejętność wychodzenia poza bieżące miejsce 
i rolę w strukturze organizacyjnej i myślenie o organizacji 
w szerszej perspektywie i w nowych kategoriach. Używanie 
wyobraźni w pracy menedżera oznacza stosowanie innego 
– nieliniowego – typu racjonalności, co daje szansę rozwią-
zywania coraz bardziej złożonych problemów, uwikłanych 
w  rozmaite konteksty i  niepewność otoczenia. Prezento-
wane w książce wyniki badań są teoretycznym wkładem 
w  rozwój nauki i  przybliżają praktyczne problemy orga-
nizacji. Cała książka, jak i prace poszczególnych autorów 
mogą być z  pożytkiem wykorzystywane na potrzeby 
dydaktyki akademickiej (zwłaszcza dla zaawansowanych 
studentów). 

Michał Zawadzki
Nurt krytyczny w zarządzaniu. Kultura, edukacja, teoria

Nurt krytyczny w  zarządzaniu. Kultura, edukacja, teoria 
jest pierwszą na polskim rynku wydawniczym publikacją 
na temat niezwykle popularnego na Zachodzie nurtu 
krytycznego w zarządzaniu – Critical Management Studies, 
wchodzącego w  zakres kanonów nauczania zarządzania 
w  najlepszych uniwersytetach w  USA i  Wielkiej Brytanii. 
Przedstawiciele nurtu krytycznego pokazują, że zarzą-
dzanie ludźmi prowadzące do konformizmu i jednolitości 
przekonań prowadzi współcześnie do upadku organizacji, 
natomiast możliwość stawiania oporu, pluralizm poglądów, 
twórczy konflikt i emancypacja dają szansę na rozwój. 

Data wydania: 2013 
Oprawa: miękka  
Format: 165 x 235 mm 

Liczba stron: 260 
ISBN 978-83-63354-39-8
Cena: 45 zł

Data wydania: 2014 
Oprawa: miękka  
Format: 165 x 235 mm 

Liczba stron: 172 
ISBN 978-83-63354-45-9 
Cena: 39 zł

Z a r Z ą d Z a n i e



9Wydawnictwo Akademickie SEDNO

Katalog 2017

Barbara Czarniawska
Zmiana kadru. Jak zarządzano Warszawą w okresie przemian

Książka Barbary Czarniawskiej Zmiana kadru. Jak zarzą-
dzano Warszawą w  okresie przemian jest z  jednej strony 
fascynującą opowieścią o  Warszawie – kształtowaniu się 
i  postrzeganiu w  niej instytucji społecznych, takich jak 
metro, bezdomni, ciepłownictwo czy percepcja własności, 
a  z  drugiej – dogłębną, rzetelną naukową analizą tych 
fenomenów. Nieczęsto zdarza się, aby pozycja wyraźnie 
naukowa miała jednocześnie tak przystępny charakter. 
Autorka pokazuje, jak problematyka zarządzania dużym 
miastem, czyli tworem stanowiącym hybrydową organi-
zację publiczno-prywatną, stanowi źródło użytecznych 
inspiracji dla nauki o organizacji i zarządzaniu w ogóle.

Kaja Prystupa-Rządca
Zarządzanie wiedzą w organizacjach typu born global

Publikacja jest poświęcona problematyce zarządzania 
wiedzą w organizacjach born global, czyli takich, w których 
przychody z eksportu stanowią znaczącą część sprzedaży. 
Firmy typu born global przeczą klasycznym teoriom inter-
nacjonalizacji, które mówią o procesie stopniowego, wielo-
etapowego angażowania się na rynkach zagranicznych. 
Mimo wielu lat badań, temat zarządzania wiedzą w  tych 
organizacjach pozostaje nadal słabo zbadany, zwłaszcza 
przy wykorzystaniu pogłębionych metod jakościowych. 
W  publikacji zostały opisane wybrane firmy z  sektora 
polskich producentów gier elektronicznych. 

Data wydania: 2014 
Oprawa: miękka 
Format: 165 x 235 mm 

Liczba stron: 240 
ISBN 978-83-63354-42-8
Cena: 38 zł

Data wydania: 2014 
Współwydawca: Akademia 
Leona Koźmińskiego
Oprawa: miękka 

Format: 165 x 235 mm 
Liczba stron: 240 
ISBN 978-83-63354-42-8
Cena: 45 zł

Z a r Z ą d Z a n i e
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Jerzy Cieślik
Przedsiębiorczość, polityka, rozwój

W  książce Przedsiębiorczość, polityka, rozwój autor 
proponuje czytelnikowi spojrzenie na przedsiębiorczość 
z  perspektywy makroekonomicznej. Podejmuje próbę 
wyjaśnienia roli, jaką przedsiębiorczość odgrywa w procesie 
rozwoju społeczno-gospodarczego. Zwraca uwagę na rolę 
mniejszych firm stawiając tezę, że na przełomie XX i XXI 
wieku obserwujemy proces zmniejszania znaczenia wiel-
kich korporacji. Podjęta zostaje próba uporządkowania 
definicyjnego sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Katarzyna Łubieńska, Jacek Woźniak
Informatycy

W książce zostały opisane okrutne reguły panujące w tym 
zawodzie, sylwetki jego mitycznych bohaterów oraz zagro-
żenia, jakim podlegają informatycy. Autorzy podważają 
dominujące w  zarządzaniu podejście, mające na celu 
pobudzenie informatyków do intensywnej pracy i pokazują 
sposoby, jak racjonalizować ich wysiłki. Stawiają pytania 
o  szanse przetrwania informatyków, pokazując ich zawo-
dowe i kulturowe źródła stresu. Zastanawiają się dlaczego 
jest tak mało kobiet w zespołach informatycznych, a także 
dlaczego to one najczęściej odchodzą z zawodu. Rozwa-
żają dlaczego informatycy pracują za darmo tworząc 
„wolne oprogramowanie”, a czasem niszczą systemy swoje 
i przyjaciół, na pozór bez powodu.

Data wydania: 2014  
Oprawa: twarda 
Format: 165 x 235 mm 

Liczba stron: 272 
ISBN: 978-83-7963-016-5
Cena: 49 zł

Data wydania: 2014  
Oprawa: miękka  
Format: 165 x 235 mm 

Liczba stron: 292 
ISBN 978-83-7963-020-2
Cena: 45 zł

Z a r Z ą d Z a n i e



11Wydawnictwo Akademickie SEDNO

Katalog 2017

Sylwester Kućmierowski
Telefonem w klienta. Wstęp do telemarketingu

Książka Telefonem w  klienta. Wstęp do telemarketingu 
jest praktycznym przewodnikiem po jednostkach orga-
nizacyjnych obsługi telefonicznej (call center). Telefon, 
jako narzędzie wspomagania biznesu, stał się najbardziej 
powszechnym urządzeniem do kontaktu z  klientami. 
Wiedza o  efektywnej pracy z  nim jest coraz większa, 
jednak nadal niepełna. Ta publikacja pomoże zrozumieć 
czytelnikowi, dlaczego tak wiele czynników ma wpływ na 
skuteczne tworzenie sprawnie działających struktur tele-
marketingowych.

Monika Kostera (red.)
Metody badawcze w zarządzaniu humanistycznym

W  książce Metody badawcze w  zarządzaniu humani-
stycznym czytelnik znajdzie zestaw przydatnych i  spraw-
dzonych metod badawczych, wykorzystywanych od 
wielu lat przez piszących o  nich autorach. Zamiarem 
autorów jest nie tylko ukazanie cech i  zalet prezentowa-
nych metod badawczych, lecz także – co jest typowe dla 
podejścia humanistycznego – podzielenie się doświadcze-
niami, pokazanie, jak z nich korzystać. Publikacja nie jest 
to kolejnym metodologicznym podręcznikiem, lecz prze-
wodnikiem po pracy badawczej, po który można sięgnąć 
w  celach poznawczych, w  chwili kryzysu, gdy pojawią 
się problemy, trudności czy choćby tylko znaki zapytania 
towarzyszące refleksji badawczej.  

Data wydania: 2015 
Oprawa: miękka 
Format: 165 x 235 mm 

Liczba stron: 292 
ISBN 978-83-7963-010-3
Cena: 45 zł

Data wydania: 2014 
Oprawa: miękka 
Format: 165 x 235 mm 

Liczba stron: 304 
ISBN 978-83-7963-008-0
Cena: 49 zł

Z a r Z ą d Z a n i e
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Beata Jamka
Razem – ku zmianie paradygmatu gospodarowania

W  książce zaprezentowano próbę nakreślenia szerszego 
obrazu zmieniającej się rzeczywistości w  sposób interdy-
scyplinarny (ekonomia, zarządzanie, praca/zarządzanie 
zasobami ludzkimi, neuronauka) i  logiczny: od wpływu 
kryzysu ekonomicznego na postrzeganie celów gospo-
darowania, poprzez wskazanie wybranych, bazujących 
na budowaniu kapitału społecznego działań współczes-
nych przedsiębiorstw i  podkreślenie znaczenia przebiegu 
procesów mózgowych dla faktycznie podejmowanych 
decyzji zarządczych, po nakreślenie kierunków alterna-
tywnych sposobów gospodarowania i potencjalnych dróg 
dojścia do nich. 

Data wydania: 2017  
Oprawa: miękka  
Format: 165 x 235 mm 

Liczba stron: 160 
ISBN: 978-83-7963-056-1
Cena: 35 zł

Z a r Z ą d Z a n i e
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Przemysław Śleszyński, Tomasz Komornicki, Jerzy Solon, 
Marek Więckowski
Planowanie przestrzenne w gminach

Książka prezentuje aktualne problemy związane z zaawan-
sowaniem prac planistycznych w  gminach oraz ich zróż-
nicowaniem przestrzennym i  funkcjonalnym (plany 
miejscowe, studia uwarunkowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego, decyzje lokalizacyjne). Książka 
jest ważną publikacją referencyjną dla osób i  instytucji 
analizujących problemy związane z  planowaniem prze-
strzennym w skali lokalnej, zwłaszcza jako studium anali-
tyczno-porównawcze mogące pomóc w  monitoringu 
procesów rozwojowych.

Marek Degórski, Alojzy Kowalkowski, Anna Kozłowska
Gleby bielicoziemne – geograficzne trendy oraz dyskontynuacje 
procesów rozwoju

Książka przedstawia geograficzne zróżnicowanie właści-
wości gleb bielicoziemnych będące następstwem różnic ich 
genezy uwarunkowanej czynnikami czasu i uwarunkowań 
siedliskowych. Przedstawione w  niej wyniki stanowią 
syntezę istniejących poglądów na temat rozwoju gleb bieli-
coziemnych, poszerzonych o poglądy autorów wynikające 
z ich wieloletniego doświadczenia badawczego.

Data wydania: 2012  
Współwydawca: Instytut 
Geografii i Przestrzennego 
Zagospodarowania PAN  
Oprawa: twarda 

Format: 165 x 235 mm 
Liczba stron: 240 
ISBN: 978-83- 63354-23-7 
Cena: 45 zł

Data wydania: 2013  
Współwydawca: Instytut 
Geografii i Przestrzennego 
Zagospodarowania PAN  
Oprawa: twarda 

Format: 165 x 235 mm 
Liczba stron: 384 
ISBN: 978-83-63354-22-0
Cena: 55 zł

g e o g r a F i a
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Tomasz Komornicki, Piotr Korcelli, Piotr Siłka,  
Przemysław Śleszyński, Dariusz Świątek
Powiązania funkcjonalne pomiędzy polskimi metropoliami

Współczesna przestrzeń społeczno-ekonomiczna w  coraz 
większym stopniu kształtowana jest przez powiązania 
i  przepływy. Obecnie szybko rosną interakcje pomiędzy 
metropoliami, stanowiącymi najważniejsze ośrodki usług, 
innowacji, nauki i  kultury. W  książce przedstawiono 
siłę i  strukturę wzajemnych powiązań funkcjonalnych 
pomiędzy polskimi metropoliami. Analizą objęto poszcze-
gólne typy relacji, w tym powiązania ekonomiczne, migra-
cyjne, turystyczne, naukowo-badawcze, polityczne, a także 
transportowe i telekomunikacyjne. 

Magdalena Kuchcik, Krzysztof Błażejczyk, Jakub Szmyd,  
Paweł Milewski, Anna Błażejczyk, Jarosław Baranowski 
Potencjał leczniczy klimatu Polski

Pracownicy Zakładu Geoekologii i Klimatologii IGiPZ PAN 
dokonali oceny klimatu całej Polski w  kontekście leczni-
ctwa klimatycznego. W opracowaniu uwzględniono nowe 
metody badawcze oraz nowe zagadnienia ujęte w opraco-
waniach bioklimatu, tj. kwestie długotrwałości niekorzyst-
nych warunków pogodowych (fal upałów, zimna, okresów 
parnych) czy kontrastowości warunków bioklimatycznych 
pomiędzy stałym miejscem zamieszkania a  miejscem 
leczenia lub wypoczynku. 

Data wydania: 2013  
Współwydawca: Instytut 
Geografii i Przestrzennego 
Zagospodarowania PAN  
Oprawa: twarda 

Format: 165 x 235 mm 
Liczba stron: 216 
ISBN: 978-83-63354-41-1 
Cena: 45 zł

Data wydania: 2013  
Współwydawca: Instytut 
Geografii i Przestrzennego 
Zagospodarowania PAN  
Oprawa: twarda 

Format: 165 x 235 mm 
Liczba stron: 272 
ISBN: 978-83-7963-001-1
Cena: 49 zł

G e o G r a f i a
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Leszek Starkel
O niektórych prawidłowościach rozwoju rzeźby gór  
i ich przedpoli

Monografia prof. Leszka Starkla na temat ewolucji rzeźby 
obszarów górskich. Autor w  swoim wywodzie podkreśla 
rolę czterech czynników. Trzy czynniki to naturalne ruchy 
tektoniczne – górotwórcze, litologia i  odporność skał 
podłoża oraz zmiany klimatu – decydujące o skali i tempie 
przeobrażeń gór. Czwarty czynnik, nakładający się na 
poprzednie, to działalność gospodarcza człowieka.

Krzysztof Błażejczyk, Magdalena Kuchcik, Paweł Milewski, 
Wojciech Dudek, Beata Kręcisz, Anna Błażejczyk, Jakub Szmyd, 
Bożena Degórska, Cezary Pałczyński
Miejska wyspa ciepła w Warszawie  
– uwarunkowania klimatyczne i urbanistyczne

Zjawisko miejskiej wyspy ciepła w  Warszawie jest moni-
torowane od początku XXI wieku przez klimatologów 
z  Instytutu Geografii i  Przestrzennego Zagospodarowania 
PAN dzięki sieci 28 punktów stałego, pomiaru temperatury 
powietrza. W  publikacji przeanalizowano i  opisano też 
dane z 8 stacji innych operatorów oraz z 11 innych, już 
nieistniejących stacji pomiarowych. Książka jest pierwszą 
tak obszerną monografią miejskiej wyspy ciepła w stolicy.

Data wydania: 2014  
Współwydawca: Instytut 
Geografii i Przestrzennego 
Zagospodarowania PAN  
Oprawa: twarda 

Format: 165 x 235 mm 
Liczba stron: 384 
ISBN: 978-83-63354-48-0 
Cena: 55 zł

Data wydania: 2014  
Współwydawca: Instytut 
Geografii i Przestrzennego 
Zagospodarowania PAN  
Oprawa: twarda 

Format: 165 x 235 mm 
Liczba stron: 176 
ISBN: 978-83-7963-018-9
Cena: 45 zł

G e o G r a f i a
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Ewa Roo-Zielińska
Wskaźniki ekologiczne zespołów roślinnych Polski
(nakład wyczerpany)

Książka ma charakter monograficzny i jest pierwszą próbą 
stworzenia analogicznych ekologicznych skal wskaźniko-
wych w  odniesieniu do typologicznych jednostek roślin-
ności. Wartość takiego opracowania polega nie tylko na 
wyskalowaniu warunków siedliskowych zbiorowisk roślin-
nych Polski, a więc nie tylko na walorach naukowych, ale 
także na jego aplikacyjnym charakterze.

Krzysztof Błażejczyk, Jarosław Baranowski, Anna Błażejczyk
Wpływ klimatu na stan zdrowia w Polsce:  
stan aktualny oraz prognoza do 2100 roku

Tematyka książki jest ważna z  punktu widzenia poznania 
związku między stanem zdrowia populacji Polski, a klimatem 
i  jego zmianami, które występowały w  przeszłości i  które 
przewidywane są w  nadchodzącym stuleciu. Na uwagę 
zasługuje powiązanie różnych cech klimatu z  występowa-
niem chorób klimatozależnych. Zostały do nich zaliczone 
choroby układu krążenia, które stanowią ciągle jeden z głów-
nych problemów zdrowotnych polskiej populacji. 

Data wydania: 2014  
Współwydawca: Instytut 
Geografii i Przestrzennego 
Zagospodarowania PAN  
Oprawa: twarda 

Format: 165 x 235 mm 
Liczba stron: 392 
ISBN: 978-83-7963-000-4 
Cena: 55 zł

Data wydania: 2016 
Współwydawca: Instytut 
Geografii i Przestrzennego 
Zagospodarowania PAN  
Oprawa: twarda 

Format: 165 x 235 mm 
Liczba stron: 224 
ISBN: 978-83-7963-042-4
Cena: 45 zł

G e o G r a f i a
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Bożena Degórska
Transformacja krajobrazu wschodnich Kujaw w kontekście 
zmian użytkowania ziemi i osadnictwa (1770–1970)

W  książce zostały opisane procesy przekształcania krajo-
brazu, które przeanalizowano na podstawie dostępnych 
materiałów kartograficznych w  kontekście rozwoju osad-
nictwa wiejskiego i  zmian użytkowania ziemi wschodnich 
Kujaw w sześciu okresach historycznych od 1770 do 1970 
roku. Użytkowanie ziemi w ujęciu historycznym było dotąd 
pomijanym tematem przez polskich geografów i historyków, 
wiedza z tego zakresu jest dość fragmentaryczna. 

 Wkrótce ukaże się: 

Marek Degórski, Jerzy Solon, Ewa Roo-Zielińska, Bożenna Grabińska, 
Anna Kowalska, Andrzej Affek, Bogusława Kruczkowska, Jacek Wolski, 
Ewa Kołaczkowska, Izabela Zawiska, Edyta Regulska
Świadczenia ekosystemowe w krajobrazie młodoglacjalnym – ocena 
zasobów, zagrożeń i wykorzystania

Współwydawca: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
Planowana data wydania: IV kwartał 2017
Oprawa: twarda
Format: 165 x 235 mm
Liczba stron: ok. 340
ISBN 978-83-7963-062-2
Cena 49 zł

Data wydania: 2016  
Współwydawca: Instytut 
Geografii i Przestrzennego 
Zagospodarowania PAN  
Oprawa: twarda 

Format: 165 x 235 mm 
Liczba stron: 224 
ISBN: 978-83-7963-028-8
Cena: 45 zł

G e o G r a f i a
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Izabela Krejtz
Korepetycje poznawcze. Rola pamięci roboczej i kontroli uwagi 
w przewidywaniu osiągnięć szkolnych

Książka przedstawia zarys głównych kierunków badań psycho-
logii kształcenia oraz psychologii nauczania i opisuje autorski 
program badawczy, skoncentrowany na roli kontroli uwagi 
i pamięci roboczej jako czynników warunkujących poziom 
osiągnięć szkolnych (z  matematyki oraz języka polskiego). 
Kompetentnie przybliża współczesne ujęcia problematyki 
kontroli uwagi oraz roli pamięci roboczej jako ważnego czyn-
nika bardziej złożonych procesów poznawczych.

Agnieszka Niedźwieńska
Pamięć prospektywna. Geneza, mechanizmy, deficyty

Pamięć prospektywna. Geneza, mechanizmy, deficyty 
to książka, która pokazuje, jak działa pamięć odpowie-
dzialna za wykonanie zamierzonych działań w określonym 
momencie w przyszłości (np. pamiętanie o wysłaniu maila, 
złożeniu życzeń, umówieniu się na wizytę). Książka jest 
pierwszą monografią poświęconą pamięci prospektywnej 
wydaną w Polsce. Autorka nie tylko podsumowała obszerną 
wiedzę na temat pamięci prospektywnej, lecz także zapro-
ponowała jej oryginalny model empiryczny, weryfikowany 
potem w  licznych badaniach, prowadzonych w  laborato-
rium autorki, jak też gdzie indziej.

P s y c h o l o g i a  i   P e d a g o g i k a

Data wydania: 2012  
Patronat merytoryczny: 
SWPS.  
Oprawa: miękka  

Format: 165 x 235 mm 
Liczba stron: 172 
ISBN: 978-83- 63354-06-0
Cena: 39 zł

Data wydania: 2013  
Oprawa: miękka  
Format: 165 x 235 mm 

Liczba stron: 290 
ISBN 978-83-63354-19-0
Cena: 39 zł
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Stanisław Kowalik
Uśpione społeczeństwo.  
Szkice z psychologii globalizacji

Książka prof. Stanisława Kowalika jest popularnonau-
kowym esejem na temat globalizacyjnego ładu społecz-
nego, osiągnięć i  sukcesów modernizacji a  jednocześnie 
krytyką nieludzkich aspektów neoliberalnego ładu 
społecznego, jaki zapanował w  Polsce. Autor dokonuje 
analizy zjawiska globalizacji z  perspektywy jednostki, 
formułuje wiele oryginalnych diagnoz oraz przedstawia 
postulaty i propozycje interwencji psychologicznej, które 
mogłyby ułatwić życie tym, którzy w nowej rzeczywistości 
nie potrafią się odnaleźć. 

Bolesław Niemierko
Samoocena i test. Moje doświadczenia 

Książka Samoocena i  test. Moje doświadczenia to bardzo 
osobisty zbiór refleksji i  rozważań, będący próbą połą-
czenia sfery własnych doświadczeń życiowych z  płasz-
czyzną zawodową i  mający charakter swoistego résumé 
obydwu dziedzin aktywności. Autor podjął temat 
związków między uczeniem się, osiągnięciami szkolnymi 
a samooceną ucznia, przeprowadzając ocenę (samoocenę) 
przebiegu własnego życia i ujawniając własne poglądy na 
liczne kontrowersje od lat trapiące pedagogikę jako naukę.

Data wydania: 2015  
Oprawa: miękka  
Format: 145 x 210 mm 

Liczba stron: 312 
ISBN 978-83-7963-036-3
Cena: 39 zł

Data wydania: 2016 
Współwydawca: 
Uniwersytet SWPS  
Oprawa: miękka 

Format: 165 x 235 mm 
Liczba stron: 158 
ISBN: 978-83-7963-052-3
Cena: 32 zł

P s y c h o l o g i a  i   P e d a g o g i k a
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Konrad Buczkowski, Beata Czarnecka-Dzialuk, Witold Klaus, 
Anna Kossowska, Irena Rzeplińska, Paulina Wiktorska, 
Dagmara Woźniakowska-Fajst, Dobrochna Wójcik
Społeczno-polityczne konteksty współczesnej przestępczości 
w Polsce

Przestępczość towarzyszy życiu społecznemu od jego zarania 
– występuje w każdym społeczeństwie i na każdym etapie 
jego rozwoju, niezależnie od jego struktury, ustroju czy 
okresu historycznego. W  prezentowanej monografii doko-
nano analizy współczesnej przestępczości w naszym kraju. 
Badaniom poddano zarówno specyfikę przestępczości, jej 
uwarunkowania, jak też obecne koncepcje w dziedzinie jej 
kontrolowania i zapobiegania. 

Paweł Bała (red. nauk.), Paweł Bieniek, Beata Biernacka, 
Monika Pigóra-Bieniek, Mariola Rozmus 
Szkody na zdrowiu i życiu. Praktyczne aspekty dochodzenia 
roszczeń

W  publikacji omówiono problematyki szkód powstałych na 
zdrowiu i  życiu osób fizycznych, w  szczególności aspekty 
procesowe dochodzenia odszkodowań, zadośćuczynienia, rent 
i innych świadczeń o charakterze majątkowym, które powstałe 
w  wyniku zaistnienia poszczególnych szkód na osobach, ze 
szczególnym uwzględnieniem aspektu szkód medycznych 
i komunikacyjnych, także cywilne aspekty likwidacji szkód na 
osobach powstałych w  wyniku przestępstw. Książka stanowi 
odpowiedź na zapotrzebowanie praktyków stosujących prawo 
związane z  dochodzeniem roszczeń na zdrowiu i  życiu, 
uwzględniając nie tylko kwestie stricte cywilistyczne, lecz także 
materię właściwą prawu karnemu i administracyjnemu.

Data wydania: 2013 
Oprawa: miękka 
Format: 165 x 235 mm 

Liczba stron: 432 
ISBN 978-83-63354-46-0
Cena: 49 zł

Data publikacji: 2017 
Oprawa: miękka 
Format: 165 x 235 mm

Liczba stron: 228
ISBN 978-83-7963-054-7 
Cena 45 zł

P r a w o
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Barbara Wizimirska
Opowieści falenickie (nakład wyczerpany)

Gawęda (esej) osnuta wokół historii jednego drewnianego 
domu w Falenicy i jego mieszkańców, rodziny Szaniawskich 
i Wojciechowskich oraz dziejów podwarszawskiej miejsco-
wości. Dom, zbudowany w latach 20. XX wieku, przetrwał 
burzliwe i  dramatyczne lata ubiegłego stulecia. Autorka 
przedstawia dzieje letniskowej miejscowości w  okresie 
międzywojennym, okrutne czasy II wojny światowej 
i  zagładę miejscowej ludności żydowskiej, dramatyczne 
lata powojenne, by dojść do nieczęstego happy endu – 
uratowania i przywrócenia świetności obiektowi architek-
tury drewnianej, który jest przykładem stylu „świdermajer” 
(wg znanego określenia Gałczyńskiego). 

Marcin Kula (red.), Marcin Gutowski, Joanna Korab,  
Agnieszka Nowakowska, Hanka Nowicka 
Było, nie minęło. Studia o działaniu z historią w tle

Profesor Marcin Kula zaproponował cztery prace przedsta-
wiające wydarzenia historyczne z perspektywy sposobów 
ich społecznego zapamiętywania: jak pamiętamy, jak 
odtwarzamy wydarzenia z bliższej i dalszej przeszłości, co 
jest dla nas ważne, dlaczego dla różnych grup społecznych 
żyjących w  jednym państwie – zakorzenionych w  innej 
tradycji etnicznej, religijnej, kulturowej – te same wyda-
rzenia układają się w inny ciąg obrazów i emocji. 

H i s t o r i a

Data wydania: 2012  
Oprawa: miękka 
Format: 165 x 235 mm 

Liczba stron: 200  
ISBN 978-83-63354-00-8
Cena: 39 zł

Data wydania: 2012 
Oprawa: miękka
Format: 165 x 235 mm

Liczba stron: 466 
ISBN 978-83-63354-09-1
Cena: 59 zł
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Inga Grześczak
Alfabet antyczny

Alfabet antyczny nie jest słownikiem ani encyklopedią, 
chociaż alfabetyczny układ haseł mógłby nasunąć takie 
skojarzenie. To włóczęga – z literą w dłoni – przez przypad-
kowe (no, może nie do końca) okolice i  epoki. Miejscem 
startu każdej wędrówki jest jedna z liter łacińskiego alfabetu, 
jednak nie w postaci dostosowanej do norm języka polskiego, 
tylko tej „rzymskiej”. Dlatego nie ma tu liter: Ł, W, Z, Ś, Ć 
i tym podobnych. Jest hasło na literę K – bo znajdziemy ją 
w łacinie, chociaż w słowach obcego pochodzenia. Jest Q, 
nie ma za to J, ponieważ jego funkcję pełni, które w łacinie 
jest po części samogłoską, a po części spółgłoską. 

Bogdan Klukowski, Marek Tobera
W tym niezwykłym czasie. Początki transformacji polskiego 
rynku książki (1989–1995)

Książka W  tym niezwykłym czasie. Początki transformacji 
polskiego rynku książki (1989–1995) przedstawia wyda-
rzenia i problemy tego rynku w początkowych latach trans-
formacji. Na podstawie obszernej kwerendy archiwalnej, 
niepublikowanych opracowań oraz literatury przedmiotu, 
w  tym prasy branżowej, a  także doświadczeń wynika-
jących z  obserwacji uczestniczącej – obaj autorzy brali 
czynny udział w życiu wydawniczym tego czasu – została 
przedstawiona bogata panorama zdarzeń dotyczących 
wydawnictw, dystrybucji – hurtu i księgarstwa, prasy bran-
żowej oraz organizacji zrzeszających podmioty aktywne 
w sektorze wydawniczym.

Data wydania: 2012  
Oprawa: miękka  
Format: 122 x 185 mm 

Liczba stron: 166 
ISBN 978-83-63354-03-9
Cena: 35 zł

Data wydania: 2013  
Oprawa: miękka  
Format: 145 x 210 mm 

Liczba stron: 286 
ISBN 978-83-63354-38-1
Cena: 45 zł

H i s t o r i a
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Stanisław Komornicki
Na barykadach Warszawy

Książka Stanisława Komornickiego Na barykadach Warszawy 
ukazuje się po raz ósmy. Jest to jednocześnie jej pierwsze 
wydanie po śmierci autora w katastrofie smoleńskiej. 
Notatki, które posłużyły do przygotowania pamiętnika, 
autor, 20-letni podchorąży Armii Krajowej, robił już 
w  czasie powstania warszawskiego. Pierwsze fragmenty 
książki powstały bezpośrednio po wojnie, kiedy miał zale-
dwie 22 lata. Pierwszą wersję pamiętnika Stanisław Komor-
nicki oddał do druku w 1948 r. Została ona jednak zatrzy-
mana przez cenzurę i  książka ukazała się dopiero 16 lat 
później. W latach 60. stała się jedną z klasycznych pozycji 
powstańczych i  cieszyła się wielkim zainteresowaniem 
czytelników.

Sun Yat-sen
Trzy zasady ludu

Trzy zasady ludu są jednym z  najważniejszych tekstów 
społeczno-politycznych w historii Chin. Ich autorem jest Sun 
Yat-sen (1866–1925), którego działalność polityczna i publi-
cystyczna na przełomie XIX i  XX wieku w  decydującym 
stopniu przyczyniła się do obalenia cesarstwa w 1911 roku 
i utworzenia pierwszej w Azji republiki. Sun Yat-sen zawarł 
w  swoim dziele, formułowany stopniowo od 1905 roku, 
całościowy program rozwoju pocesarskich Chin – odro-
dzenia państwa i narodu pogrążających się od połowy XIX 
wieku w  chaosie i  biedzie, kraju wyzyskiwanego i  uciska-
nego przez obce mocarstwa. Trzy zasady ludu to: zasada 
narodowa, zasada władzy ludu oraz dobrobytu ludu.

Data wydania: 2014 
Oprawa: miękka 
Format: 145 x 210 mm 

Liczba stron: 352 
ISBN 978-83-7963-012-7
Cena: 39 zł

Data wydania: 2014 
Współwydawca: SWPS  
Przełożyła: Agnieszka Łobacz  
Oprawa: miękka 

Format: 145 x 210 mm 
Liczba stron: 288 
ISBN: 978-83-63354-52-7
Cena: 39 zł

H i s t o r i a
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Peter Singer 
Ponad czasem. Mój dziad i tragedia żydowskiego Wiednia 

Na podstawie prywatnej korespondencji, zapisów i prze-
kazów ustnych, a  także źródeł archiwalnych i  wspo-
mnień różnych osób Peter Singer odtwarza losy Dawida 
Oppenheima, dziadka ze strony matki, na tle wiedeń-
skiego barwnego życia intelektualnego pierwszej połowy 
XX wieku. Przywrócenie pamięci postaci dziadka ma 
dla Singera głęboki wymiar moralny, jest nieskończenie 
maleńkim, lecz namacalnym naprawianiem zła, jakie 
przyniósł Holokaust. Autor, poznając życie intelektualne 
Dawida Oppenheima, odkrywa zaskakujące podobień-
stwo ich poglądów na temat etyki i natury ludzkiej.

 Wkrótce ukażą się: 

Jože Pirjevec
Tito 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

Planowana data  wydania: IV kwartał 2017 
Przełożyły: Joanna Pomorska i Joanna Sławińska
Oprawa: miękka  
Format: 165 x 235 mm 
Liczba stron:  ok. 700 
ISBN 978-83-7963-056-1
Cena: 60 zł

Najobszerniejsza jak dotąd biografia Josipa Broz Tity, napisana 
przez wybitnego słoweńskiego historyka, bazuje na krytycznej 
analizie ogromnej liczby świadectw przeszłości. Jej oryginalność 
i styl narracji powodują, że chętnie po nią sięgną nie tylko zawo-
dowi historycy, ale też wszyscy zainteresowani historią Jugosławii.

Data wydania: 2017
Przełożyła: Elżbieta de Lazari
Oprawa: miękka 
Format: 145 x 210 mm

Liczba stron: 344
ISBN 978-83-7963-040-0
Cena: 39 zł

H i s t o r i a

NA RODOW Y
P ROGR AM
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Dominic Lieven
W pożodze. Imperium, wojna i koniec carskiej Rosji

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Planowana data wydania: IV kwartał 2017 
Przełożył: Jakub Ozimek
Oprawa: miękka  
Format: 165 x 235 mm 
Liczba stron:  ok. 500 
ISBN 978-83-7963-056-1
Cena: 50 zł

Lieven, uznany brytyjski historyk Rosji nowożytnej i  potomek 
carskiego admirała, wciąga czytelników w  debaty arystokratycz-
nych elit na temat celów i możliwości polityki Rosji wobec Niemiec 
i innych wyzwań, jakie pojawiają się w polityce międzynarodowej 
(i wewnętrznej – dojrzewające nacjonalizmy) na początku XX wieku.

Abdelwahab Meddeb 
Choroba islamu

Planowana data wydania: IV kwartał 2017
Przełożyła: Katarzyna Marczewska
Oprawa: miękka 
Format: 145 x 210 mm
Liczba stron: ok. 250
ISBN 978-83-7963-058-5
Cena: 37 zł

Książka pozwala zrozumieć przyczyny obecnej wrogości najradykalniejszych wyznawców 
islamu wobec świata Zachodu oraz korzenie i genezę współczesnego islamskiego terro-
ryzmu. Czytelnik z wielkim pożytkiem zapozna się z eseistyczno-erudycyjnym dziełem 
na temat jednego z najważniejszych we współczesnym świecie zjawisk społeczno-poli-
tycznych, napisanym przez autora o kompetencjach wynikających nie tylko z rozległej 
wiedzy, ale również głębokiego zanurzenia w obu wielkich i obecnie pozostających w 
dramatycznym konflikcie kulturach, reprezentowanych przez świat islamu i liberalny świat 
Zachodu. Autor dobrze poznał i rozumiał obie.

H i s t o r i a

NA RODOW Y
P ROGR AM
ROZWO J U
C Z Y T E LN I C T WA
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Joanna Jeśman
Żywa sztuka

Bioart, sztuka biologiczna, sztuka genetyczna – to tylko 
wybrane nazwy nowego kierunku poszukiwań i dokonań 
artystycznych, jakie w książce Żywa sztuka opisuje i anali-
zuje Joanna Jeśman. Bioartyści w swojej twórczości wyko-
rzystują metody współczesnej biologii i  biotechnologii 
oraz możliwości stwarzane przez dokonania neuropsycho-
logii i inżynierii genetycznej. Wielu używa własnego ciała 
i różnych organizmów żywych w połączeniu z systemami 
informatycznymi do tworzenia interaktywnych instalacji, 
w tym koncertów, w których np. rośliny i mikroorganizmy 
sterują obrazami i dźwiękami. 

Christopher Lasch 
Kultura narcyzmu

Książka Lascha, amerykańskiego historyka, Kultura narcy-
zmu, ukazała się w 1979 roku i w następnym roku przy-
niosła autorowi prestiżową nagrodę U.S. National Book 
Award. Stała się bestsellerem dziennika „New York Times”. 
Odwołując się do teorii psychoanalitycznych i analizy histo-
rycznej, Lasch wyraża zatroskanie stanem społeczeństwa 
amerykańskiego (polityki, gospodarki i  kultury) i  ogólniej, 
cywilizacji zachodniej: „Przyszłość jawi się jako niespokojna 
i niepewna [a] społeczeństwo burżuazyjne wszędzie zużywa 
nagromadzony zasób twórczych koncepcji – współczesny 
świat staje w obliczu przyszłości pozbawionej nadziei”.

k u l t u r a  i   s Z t u k a

Data wydania: 2015  
Współwydawca: Uniwersytet 
SWPS  
Oprawa: miękka 

Format: 145 x 210 mm 
Liczba stron: 208 
ISBN: 978-83-7963-026-4
Cena: 39 zł

Data wydania: 2015 
Przełożyli: Grzegorz Ptaszek 
i Aleksander Skrzypek 
Redakcja naukowa: Grzegorz 
Ptaszek 

Oprawa: miękka 
Format: 145 x 210 mm 
Liczba stron: 272 
ISBN 978-83-63354-12-1
Cena: 45 zł
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K u l t u r a  i   S z t u K a

Magdalena Szczypiorska-Mutor
Praktyki fotograficzne i teksty kultury.  
Inwersja, metamorfoza, montaż

Tematem książki jest propozycja takiego ujęcia relacji 
i  związków między fotografią a  innymi tekstami kultury, 
w którym fenomen fotografii rozumiany jest nie tylko jako 
kompleks motywów i  problemów związanych ze zdję-
ciem, lecz także jako zespół praktyk i procesów technicz-
nych, o istotnym, a słabo obecnym w badawczej refleksji 
potencjale estetycznym, filozoficznym, interpretacyjnym 
i  semantycznym. Ważnym kontekstem kulturowym 
i historycznym, z którego wyrasta, czerpie inspiracje, i do 
którego powraca proponowane ujęcie tematu, są pierwsze 
dekady dziejów fotografii, moment szczególny dla procesu 
tworzenia się i formowania metafotograficznego dyskursu, 
z  jego istotnymi konceptualizacjami, figurami i  metafo-
rami, produktywnymi i rozwijanymi w latach późniejszych, 
w rozmaitych nurtach teorii i filozofii fotografii.

Data wydania: 2016  
Współwydawca: Wydział 
Polonistyki UW 
Oprawa: miękka 

Format: 145 x 210 mm 
Liczba stron: 302 
ISBN: 978-83-7963-046-2
Cena: 40 zł
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Aleksandra Drzał-Sierocka
Luc Besson. Uśmiechnięta twarz filmowego postmodernizmu

Książka Aleksandry Drzał-Sierockiej jest zaproszeniem do 
magicznej wyprawy w świat filmów francuskiego reżysera. 
Czytelnik pozna Nikitę, zanurkuje w wielki błękit z Jacqu-
esem, odwiedzi parysko-nowojorską kamienicę, w  której 
mieszkają Leon i Matylda… Publikacja realizuje dwa cele. 
Z  jednej strony, jest monografią – jedyną do tej pory na 
polskim rynku wydawniczym – reżyserskiej twórczości Luca 
Bessona. Z drugiej strony, stanowi kompendium wiedzy na 
temat filmowego postmodernizmu, który jako temat akade-
mickich rozważań wciąż pozostaje na marginesie.

Piotr Kletowski
Pier Paolo Pasolini. Twórczość filmowa

Książka Pier Paolo Pasolini. Twórczość filmowa to pierwsza 
w Polsce pełna monografia filmowych dokonań Piera Paola 
Pasoliniego, obejmująca omówienie wszystkich kreacyj-
nych i  dokumentalnych dzieł włoskiego poety-reżysera. 
Autor przedstawia kino Pasoliniego w szerokim kontekście 
antropologicznym, historycznym i  literaturoznawczym, 
wychwytując najważniejsze formalne i treściowe wyznacz-
niki filmowego dzieła Pasoliniego, tak nierozerwalnie zwią-
zanego nie tylko z twórczością literacką i społeczną poety, 
ale przede wszystkim z jego tragicznym życiem. 

F i l m

Data wydania: 2012  
Współwydawca: SWPS
Oprawa: miękka  
Format: 145 x 210 mm 

Liczba stron: 288 
ISBN 978-83-63354-20-6
Cena: 45 zł

Data wydania: 2013  
Oprawa: miękka 
Format: 145 x 210 mm 

Liczba stron: 486 
ISBN: 978-83-63354-49-7
Cena: 49 zł
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Olga Frejdenberg, Borys Pasternak 
Na całe życie. Listy 1910–1954

W książce Na całe życie. Listy 1910–1954 opublikowane 
zostały listy Olgi Frejdenberg i  Borysa Pasternaka oraz 
fragmenty niewydanego dotąd w  całości jej dziennika. 
Korespondencja Olgi Frejdenberg i  Borysa Pasternaka 
udostępnia nam codzienność, świat doznań i  przeżyć 
ludzi obdarowanych przez naturę niezwykłą wrażliwością, 
talentami artystycznymi i  pasjami tworzenia, ocalającymi 
człowieczeństwo i  przyzwoitość w  czasach rozpętanych 
żywiołów totalitaryzmu i zdziczenia. Poznajemy bohaterów 
w  doświadczeniach wspólnych innym ludziom, w  sytua-
cjach, które dobrze jest znać tylko z literatury.

Michaił Robinson
Losy elity akademickiej. Rosyjska slawistyka  
od 1917 roku do początku lat 30.

W monografii Losy elity akademickiej. Rosyjska slawistyka 
od 1917 roku do początku lat 30. Michaił Robinson przed-
stawia środowisko rosyjskich slawistów i  dramatyczne 
dzieje uprawianej przez nich dyscypliny w  Rosji radzie-
ckiej po przewrocie październikowym. Autor rekonstruuje 
historię środowiska naukowego na podstawie świadectw, 
jakich dostarcza korespondencja wybitnych uczonych 
zachowana w  archiwach Moskwy i  Petersburga oraz ich 
pamiętniki i teksty prywatne.

l i t e r a t u r a  r o s y j s k a

Data wydania: 2014  
Współwydawca: Centrum 
Polsko-Rosyjskiego Dialogu 
i Porozumienia  
Przełożył: Wincenty Grajewski 

Oprawa: twarda  
Format: 145 x 210 mm 
Liczba stron: 456 
ISBN: 978-83-63354-26-8 
Cena: 49 zł

Data wydania: 2014  
Współwydawca: Centrum 
Polsko-Rosyjskiego Dialogu 
i Porozumienia  
Przełożył: Mirosław Skarżyński 

Oprawa: twarda  
Format: 145 x 210 mm 
Liczba stron: 576 
ISBN: 978-83-63354-27-5
Cena: 49 zł
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Anatolij Gładilin
Ulica generałów. Próba wspomnień

Ulica generałów to wspomnienia Anatolija Gładilina, rosyj-
skiego dziennikarza, publicysty i  prozaika należącego do 
tzw. pokolenia lat 60., określanego też mianem „pokolenia 
XX Zjazdu” lub „czwartego pokolenia”. Wkroczyło ono 
do literatury podczas tzw. odwilży – na przełomie lat 50. 
i 60. minionego wieku, gdy po śmierci Stalina zwolniono 
z więzień i obozów większość skazanych i, wydawało się, 
podjęto rozrachunek z epoką zbrodni i represji.

Walentin Zubow
Lata przez mękę. Rosja 1917–1925

Wspomnienia Walentina Zubowa, twórcy Instytutu Historii 
Sztuk, jednej z  najważniejszych placówek naukowych 
i  kulturalnych w  przed- i  porewolucyjnym Petersburgu, 
napisane już na emigracji (autor opuścił ZSRR w  1925 
roku), zostały po raz pierwszy opublikowane w 1968 roku 
w Monachium. Postać Zubowa, podobnie jak stworzony 
przez niego od podstaw i przez niego finansowany Instytut 
z  siedzibą w  jego rodzinnym pałacu, gdzie mieści się do 
dziś, kontynuując znakomite tradycje z lat 1912–1930, jest 
w Polsce całkowicie nieznana.

Data wydania: 2014 
Współwydawca: Centrum 
Polsko-Rosyjskiego Dialogu 
i Porozumienia 
Przełożyła: Alicja Wołodźko-
-Butkiewicz 

Oprawa: twarda 
Format: 145 x 210 mm 
Liczba stron: 278 
ISBN: 978-83-63354-32-9
Cena: 39 zł

Data wydania: 2014  
Współwydawca: Centrum 
Polsko-Rosyjskiego Dialogu 
i Porozumienia  
Przełożyła: Danuta Ulicka 

Oprawa: twarda 
Format: 145 x 210 mm 
Liczba stron: 196 
ISBN: 978-83-63354-31-2
Cena: 37 zł

L i t e r a t u r a  r o s y j s k a
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Irina Ratuszynska
Szary – kolor nadziei

Wspomnienia Iriny Ratuszynskiej z lat spędzonych w wię-
zieniu i w obozie o obostrzonym reżimie dla szczególnie 
niebezpiecznych przestępców w  Mordowii (1983–1986) 
zostały napisane w  1987 roku i  po raz pierwszy opubli-
kowane w Londynie w 1989 roku. Przetłumaczono je na 
angielski, francuski, niemiecki, szwedzki, fiński, duński, 
norweski, włoski, holenderski, japoński. Po polsku ukazują 
się po raz pierwszy. Wspomnienia odsłaniają wciąż mało 
znany świat radzieckich obozów dla więźniów politycz-
nych z lat 80. XX wieku.

Siergiej Eisenstein, Wsiewołod Meyerhold 
Eisenstein o Meyerholdzie

Książka przygotowana przez Władimira Zabrodina, histo-
ryka kina radzieckiego i badacza twórczości Siergieja Eisen-
steina, skomponowana została z tekstów Eisensteina odno-
szących się do życia i twórczości Wsiewołoda Meyerholda 
oraz wybranych tekstów Meyerholda opatrzonych komen-
tarzem Eisensteina. Ten swoisty kolaż przedstawia różne 
formy wypowiedzi Eisensteina i zawiera, jak twierdzi autor 
wyboru, „prawie wszystkie teksty Eisensteina o Meyerhol-
dzie, jakie opublikowano w Rosji”. 

Data wydania: 2014  
Współwydawca: Centrum 
Polsko-Rosyjskiego Dialogu 
i Porozumienia  
Przełożył: Henryk Chłystowski 

Oprawa: twarda 
Format: 145 x 210 mm 
Liczba stron: 288 
ISBN: 978-83-63354-33-6
Cena: 39 zł

Data wydania: 2015  
Współwydawca: Centrum 
Polsko-Rosyjskiego Dialogu 
i Porozumienia  
Przełożył: Henryk Chłystowski 

Oprawa: twarda  
Format: 145 x 210 mm 
Liczba stron: 372 
ISBN: 978-83-63354-25-1
Cena: 44 zł

L i t e r a t u r a  r o s y j s k a
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Wiktor Szkłowski 
Jeszcze nie wszystko skończone…

Autobiograficzna trylogia Wiktora Szkłowskiego, Podróż 
sentymentalna. Wspomnienia 1917–1922 (1923), ZOO. 
Listy nie o miłości albo Trzecia Heloiza (1923) oraz Trzecia 
fabryka (1926), została przetłumaczona na podstawie 
nieocenzurowanych wydań rosyjskich. We wspomnie-
niach z końca lat I wojny światowej oraz rewolucji i wojny 
domowej w Rosji, a następnie pobytu autora na emigracji 
w Berlinie, wątki osobiste przeplatają się z wydarzeniami 
historycznymi. 

Dmitrij Lichaczow
Wspomnienia 

Wspomnienia zaczynają się od historii rodu Lichaczowych, 
opowiadają o  latach beztroskiego dzieciństwa, przerwa-
nego wybuchem I  wojny światowej. Rewolucja przynosi 
zagładę starej Rosji. Władza radziecka od początku prześla-
duje klasy panujące, Cerkiew prawosławną oraz przejawy 
niezależności nauki i  kultury. Pobyt w  obozie koncentra-
cyjnym na Wyspach Sołowieckich jest drugim uniwersy-
tetem, uczy autora niezłomności moralnej. 

Data wydania: 2016  
Współwydawca: Centrum 
Polsko-Rosyjskiego Dialogu 
i Porozumienia  
Przełożyły: Aleksandra 
Berkieta i Jolanta Skrunda 

Oprawa: twarda  
Format: 145 x 210 mm 
Liczba stron: 528 
ISBN: 978-83-63354-28-2
Cena: 49 zł

Data wydania: 2016 
Współwydawca: Centrum 
Polsko-Rosyjskiego Dialogu 
i Porozumienia  
Przełożył: Bogusław Żyłko 

Oprawa: twarda  
Format: 145 x 210 mm 
Liczba stron: 556 
ISBN 978-83-63354-29-9
Cena: 49 zł

L i t e r a t u r a  r o s y j s k a
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Władimir Zabrodin
Eisenstein: kino, władza, kobiety 

Biografia Siergieja Eisensteina, reżysera filmowego, jest 
portretem człowieka i artysty żyjącego w niełatwym dla 
artystów czasie i miejscu. Eisenstein – twórca propagan-
dowej, genialnej „trylogii rewolucyjnej” (Strajk, Pancernik 
„Potiomkin”, Październik) oraz nakręconych z rozmachem 
fresków historycznych (Aleksander Newski, Iwan Groźny) 
był teoretykiem kina i znakomitym praktykiem montażu. 
Zabrodin buduje opowieść na podstawie dziesiątków doku-
mentów – listów, notatek, wspomnień, artykułów. Większość 
cytowanych tekstów Eisensteina pojawia się po raz pierwszy, 
część zaś długo czekała, by zaistnieć w pełnej wersji. 

 Wkrótce ukaże się: 

Marietta Czudakowa
Michaił Bułhakow. Biografia

Współwydawca: Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia
Przełożyła: Margarita Bartosik
Planowana data wydania: 2018 
Oprawa: twarda 
Format: 145 x 210 mm
Liczba stron: ok. 700
 ISBN 978-83-63354-034-3 

 Cena 49 zł

Ukazanie życia i dzieła Bułhakowa na tle epoki, w rozbudowanych 
kontekstach socjopolitycznych i kulturowych. Autorka odsłania 
tajniki życia literackiego, oficjalnego i nieoficjalnego, śledzi losy 
pisarzy i ich książek, referuje nieznane lub niedostępne  wcześniej 
materiały źródłowe, przytacza obszerne wywiady z żyjącymi jeszcze 
świadkami czasu (książka powstawała w latach 60.–80. XX wieku). 

Data wydania: 2016
Współwydawca: Centrum 
Polsko-Rosyjskiego Dialogu 
i Porozumienia 
Przełożył: Przemysław Pietrzak 

Oprawa: twarda 
Format: 145 x 210 mm
Liczba stron: 616
ISBN 978-83-63354-29-9
Cena: 49 zł

L i t e r a t u r a  r o s y j s k a
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Daniił Andriejew 
Róża świata
 
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Published with the support of the Institute for Literary Translation, Russia

Planowana data wydania: III kwartał 2017
Przełożył: Eugeniusz Biedka
Oprawa: twarda
Format: 165 x 235 mm
Liczba stron: ok. 800
ISBN: 978-83-7963-024-0
Cena: 65,00 zł

Książka Andriejewa jest niezwykłym dziełem w  piśmiennictwie 
rosyjskim XX wieku, łączącym tradycję literatury filozoficznej, 
religijno-mistycznej i ezoterycznej. Historyczna panorama dziejów 
świata pokazuje jasną wizję przyszłości, budowaną na uniwersal-
nych wartościach i  dotychczasowych osiągnięciach kultury oraz 
imperatywach szlachetnych czynów i dobrych wyborów człowieka. 
Dzieło zaskakuje oryginalnością poszukiwań formalno-estetycz-
nych. Pokazuje, jak funkcję ma do spełnienia książka/literatura 
w komunikacji społecznej w czasach, kiedy tak ważne jest porozu-
mienie ludzi, podejmowanie inicjatyw i działań na rzecz powszech-
nego ładu, braterskiej wspólnoty oraz zgodnej współpracy wszyst-
kich „religii wyższego rzędu”. 

Jurij Łotman
Nieprzewidywalne mechanizmy kultury

Planowana data wydania: IV kwartał  2017 
Przełożył: Bogusław Żyłko
Oprawa: miękka
Format: 145 x 210 mm 
Liczba stron: ok. 200
ISBN 978-83-63354-50-3
Cena: 35 zł

L i t e r a t u r a  r o s y j s k a
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Sylwia Bedyńska, Marzena Cypryańska 
Statystyczny drogowskaz 1. Praktyczne wprowadzenie 
do wnioskowania statystycznego

Statystyczny drogowskaz 1 to książka, która opisuje podstawy 
i stanowi punkt wyjścia do zrozumienia większości istnieją-
cych obecnie testów i technik statystycznych. Autorzy starali 
się, by podręcznik łączył w sobie trzy rodzaje wskazówek: 
metodologiczne (jak zrobić badanie, które odpowie na 
nurtujące mnie pytanie), statystyczne (którego testu użyć) 
oraz praktyczne (jak wykonać obliczenia w programie staty-
stycznym i potem prawidłowo je opisać). 

Sylwia Bedyńska, Monika Książek
Statystyczny drogowskaz 3. Praktyczny przewodnik 
wykorzystania modeli regresji oraz równań strukturalnych

Statystyczne analizy wielowymiarowe zostały przedsta-
wione w  publikacji w  sposób jasny, przejrzysty, pozwala-
jący nawet humaniście zrozumieć sposób ich wykonywania 
i ich sens. Dodatkowo, książka oferuje jasne wskazówki jak 
krok po kroku wykonać obliczenia w jednym z popularnych 
pakietów statystycznych wykorzystywanych przez uczelnie 
i  wiele firm badawczych – IBM SPSS Statistics. Autorki 
prezentują nie tylko wiedzę dotyczącą metod poszukiwania 
zależności statystycznych, ale dzielą się praktycznymi wska-
zówkami, które pozwalają przeprowadzić efektywnie proces 
analizy zebranych danych.

s t a t y s t y k a  i  m a t e m a t y k a

Data wydania: 2012  
Współwydawca: SWPS  
Oprawa: miękka  
Format: 190 x 240 mm 

Liczba stron: 248 
ISBN: 978-83- 63354-05-3
Cena: 59 zł
 

Data wydania: 2012  
Współwydawca: SWPS  
Oprawa: miękka  
Format: 190 x 240 mm 

Liczba stron: 298 
ISBN: 978-83- 63354-17-6
Cena: 59 zł
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Sylwia Bedyńska, Marzena Cypryańska
Statystyczny drogowskaz 2.  
Praktyczne wprowadzenie do analizy wariancji

Książka w niezwykle jasny sposób wprowadza czytelnika 
w  świat podstawowej wiedzy dotyczącej różnych sche-
matów analiz wariancji, m.in. pokazuje wykonanie każdej 
omawianej analizy w  SPSS, w  prostych krokach, przy 
użyciu praktycznych przykładów i  wskazówek, łącznie 
z  wykorzystaniem języka poleceń, prezentuje wykorzy-
stanie przykładów z realnych badań lub wyników wzoro-
wanych na prawdziwych badaniach psychologicznych, 
w  których zostały zastosowane różne omawiane formy 
analizy wariancji, tłumaczy pojęcia z  zakresu statystyki, 
które trudno znaleźć w  tak czytelnej formie w  innych 
podręcznikach.

Katarzyna Winkowska-Nowak, Edyta Pobiega, Robert Skiba (red.)
GeoGebra. Innowacja edukacyjna – kontynuacja

Książka GeoGebra. Innowacja edukacyjna – kontynuacja 
jest publikacją przeznaczoną dla nauczycieli. Przedsta-
wiono w  niej wiele przećwiczonych przez nauczycieli 
szkolnych i  akademickich przykładów zastosowania 
programu GeoGebra do prezentacji różnych zagadnień, 
które od szkoły podstawowej (np. „Obwody prostokątów 
i kwadratów”) aż po wyższe uczelnie (np. „Inne Geome-
trie”) pojawiają się w programach nauczania. 

Data wydania: 2013  
Współwydawca: SWPS  
Oprawa: miękka  
Format: 190 x 240 mm 

Liczba stron: 254 
ISBN: 978-83- 63354-18-3
Cena: 59 zł

Data wydania: 2013  
Współwydawca: SWPS 
Oprawa: miękka  
Format: 165 x 235 mm 

Liczba stron: 268 
ISBN 978-83-63354-21-3
Cena: 39 zł

S t a t y S t y k a  i  M a t e M a t y k a
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Edyta Pobiega, Katarzyna Winkowska-Nowak, Robert Skiba (red.)
Matematyka z GeoGebrą

Matematyka z  GeoGebrą jest publikacją przeznaczoną 
dla nauczycieli matematyki w  różnych typach szkół. 
Autorzy,  nauczyciele matematyki na różnych poziomach 
kształcenia szkolnego, dzielą się swoją wiedzą i doświad-
czeniem z  wykorzystywaniem programu GeoGebra 
w  nauczaniu matematyki, podają m.in. przykłady wyko-
rzystywania apletów do pracy uczniów, poszukiwania 
własności, zależności między wielkościami oraz stawiania 
hipotez. W książce przedstawiono sposoby wykorzystania 
programu GeoGebra do wizualizacji rozwiązań zadań 
z  arkuszy egzaminacyjnych na różnych etapach kształ-
cenia. Dwa rozdziały publikacji mają charakter meto-
dyczny i  prezentują zastosowanie programu do samo-
dzielnej pracy ucznia i  nauczania wyprzedzającego. Nie 
zabrakło też opisu aspektów technicznych programu, np. 
poleceń, skryptów, list oraz pracy z programem GeoGebra 
na urządzeniach mobilnych.

Data wydania: 2012  
Współwydawca: SWPS  
Oprawa: miękka  
Format: 190 x 240 mm 

Liczba stron: 248 
ISBN: 978-83-63354-05-3
Cena: 39 zł

S t a t y S t y k a  i  M a t e M a t y k a
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Wiesław Godzic
Kuba i inne role w popkulturze. Twarze i maski popkultury

W akademickim eseju – kolejnej już pracy poświęconej światu 
polskich celebrytów – Wiesław Godzic analizuje „twarze 
i maski” kilku najbardziej znanych postaci polskiej popkultury 
z tytułowym Kubą Wojewódzkim na czele. Autor od lat bada 
celebrytów i celebrytyzm – wprowadzał te pojęcia do badań 
medioznawczych w Polsce. Stwierdza, że współczesne media 
są zdominowane przez popkulturę i nic nie może odwrócić 
tego procesu – popkultura dominuje w mediach elektronicz-
nych, kształtuje ich estetykę i język komunikacji. 

Anna Olejniczuk-Merta (red.)
Miejsce i rola ludzi młodych w regionie

Książka Miejsce i rola ludzi młodych w regionie w sposób 
kompleksowy przedstawia diagnozę sytuacji bytowej, 
społecznej i zawodowej ludzi młodych żyjących w różnych 
regionach Polski. Diagnoza ta jest wynikiem przepro-
wadzonych badań empirycznych oraz analiz wtórnych 
danych źródłowych. Szczególnie istotne jest przedsta-
wienie zarówno potencjału ludzi młodych, jak i ich ocze-
kiwań, szans i ograniczeń w kształtowaniu rzeczywistości 
społeczno-ekonomicznej regionów, w których mieszkają. 

V a r i a

Data wydania: 2013  
Oprawa: twarda 
Format: 165 x 235 mm 

Liczba stron: 232 
ISBN: 978-83-63354-40-4
Cena: 45 zł

Data wydania: 2013  
Współwydawca: SWPS 
Oprawa: miękka  
Format: 145 x 210 mm 

Liczba stron: 338 
ISBN 978-83-63354-37-4
Cena: 49 zł
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Ireneusz Krzemiński (red.)
Liberalizm polski

Liberalizm polski to antologia publicystyki i  dokumentów 
związanych z działalnością Kongresu Liberalno-Demokra-
tycznego, publikowanych na łamach „Przeglądu Politycz-
nego” (od 1987 do 2012 roku), poprzedzona wstępem 
prof. Ireneusza Krzemińskiego, autora wyboru. Zawiera 
najciekawsze teksty ze współczesnej polskiej myśli libe-
ralnej reprezentowanej przez gdańskie środowisko tego 
nurtu oraz jego zwięzłą historię od czasów karnawału „Soli-
darności” w  1980 roku do zjednoczenia Kongresu Libe-
ralno-Demokratycznego z  Unią Wolności w  1994 roku. 
Pokazuje rodzenie się myślenia liberalnego w  społeczeń-
stwie polskim w  schyłkowym okresie PRL-u oraz dążenie 
jego wyrazicieli do powiązania indywidualnej wolności 
i  swobód obywatelskich z  wolnością narodowo-obywa-
telską, z niepodległym państwem. 

Data wydania: 2015 
Oprawa: twarda 
Format: 160 x 235 mm 
Liczba stron: 584

ISBN 978-83-63354-36-7
Cena: 65 zł
Sponsor główny: Bank Zachodni 
WBK Grupa Santander 

V a r i a
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