
nowości | zapowiedzi | bestsellery2018

Katalog 
ekonomia / filozofia / socjologia
politologia i stosunki międzynarodowe
literatura faktu / historia / sztuka / filologie 
pedagogika / prawo / psychologia / referencyjne



PWN
 W LICZBACH:

NOWE 
TYTUŁY
ROCZNIE493 PRACOWNIKÓW550
NOWYCH
AUTORÓW
ROCZNIE522 TYTUŁÓW 

W WYPOŻYCZALNI

LAT
TRADYCJI65

PONAD

PONAD

27

potrzeby KLIENTA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ praca ZESPOŁOWA WIARYGODNOŚĆ

NASI BOHATEROWIE

COPYWRITERLEKARKA STUDENT INFORMATYK WYKŁADOWCA NAUCZYCIELKA PIĘCIOLATKASOCJOLOG UCZEŃ

NASZĄ PASJĄ
JEST WIEDZA
POZNAJ Z NAMI JEJ MOC

WARTOŚCI PWN

pwn.pl

M o c  w i e d z y

Razem uczymy się
przez całe życie



PWN od początku swojego istnienia jest źródłem wiarygodnej,  
rzetelnej wiedzy. W Grupie PWN dobrze rozumiemy wagę naszego  
zobowiązania i cenimy tradycję, w której wychowały się pokolenia  
Polaków. Jednocześnie od lat konsekwentnie się doskonalimy, ponie-
waż wierzymy, że dzięki ciągłemu rozwojowi i zdobywaniu nowych 
kompetencji lepiej odpowiadamy na potrzeby naszych Klientów. 

Jesteśmy nowoczesną, otwartą na wyzwania organizacją. Naszą  
wizją jest, aby każdy mógł uczyć się w najlepszy dla siebie sposób.  
W tym celu wnikliwie obserwujemy zmiany zachodzące w świecie  
nauki, edukacji i biznesu, a uzyskaną w ten sposób wiedzę wykorzy-
stujemy w naszych przedsięwzięciach. Chcemy stale rozwijać nowe 
obszary działalności, tworzyć różnorodne, innowacyjne rozwiązania 
edukacyjne i – dzięki naszym produktom oraz usługom – wspierać  
naszych Klientów w edukacji, pogłębianiu wiedzy oraz doskonaleniu 
przez całe życie.

Naszą pasją jest wiedza. Poznaj z nami jej moc.
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Szukasz niebanalnego prezentu dla swoich partnerów biznesowych?  
A może interesuje Cię reklama w książkach, czasopismach, projektach 
multimedialnych, spersonalizowany nakład, sponsoring konferencji, tytuł 
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Książka dla firm



O Wydawnictwie Naukowym PWN

Wydawnictwo Naukowe PWN realizuje misję rzetelnego i wiarygodne-

go dostawcy treści naukowych i innowacyjnych rozwiązań edukacyj-
nych, z których nasi Klienci będą korzystać przez całe życie. Każdego 
roku nakładem PWN ukazuje się ponad 200 tytułów, w tym publika-
cje książkowe, e-booki, aplikacje mobilne oraz produkty multimedial-
ne. PWN konsekwentnie umacnia oraz rozszerza swoją działalność 
dostawcy usług wydawniczych, szkoleniowych i konferencyjnych. 
Konsekwentnie stawia na rozwój technologii i różnorodność swoich 
produktów. Przykładami są pierwsza w Polsce wirtualna czytelnia 
książek dla klientów instytucjonalnych – IBUK Libra oraz intensywne 
kursy programistyczne prowadzone przez Reaktor PWN.



ksiegarnia.pwn.pl

e-mail: bok@pwn.pl
tel. (22) 695 41 95
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ekonomia
nowości

BEZWARUNKOWY DOCHÓD PODSTAWOWY
Rewolucyjna reforma społeczeństwa XXI wieku

Bezwarunkowy dochód podstawowy – „pensja dla każdego”, która pozwoliłaby nie mar-
twić się o najważniejsze potrzeby. Utopia? Niekoniecznie. O rewolucyjnej koncepcji coraz 
częściej mówią ekonomiści na całym świecie, a kolejne państwa decydują się na jego 
testowanie. Całość opiera się na prostym pomyśle: przestańmy w XXI wieku zmuszać 
ludzi do walki o przetrwanie. W pierwszym polskim przewodniku poświęconym idei BDP  
Szlinder przygląda się światowej debacie oraz zastanawia się, jak takie rozwiązanie funk-
cjonowałoby w polskich warunkach. 

Nie ma co dłużej się oszukiwać: nasz świat już wkrótce nie będzie wyglądał tak samo. 
Przyglądając się niespotykanemu rozwojowi technologii i dramatycznej sytuacji środo-
wiska naturalnego, amerykański socjolog próbuje odpowiedzieć na pytanie, które wisi 
nad naszymi głowami od 2008 roku: jak będzie wyglądał świat po upadku kapitalizmu? 
Łącząc naukowe teorie i popkulturowe wyobrażenia, Frase tworzy cztery fascynujące  
i porywające wizje przyszłości. Najbardziej niepokojące jest to, że utopię od dystopii dzieli 
naprawdę niewiele.   

Maciej Szlinder

Wyd. I / 2018 / s. 319

Cena 49 zł 

CZTERY PRZYSZŁOŚCI
Wizje świata po kapitalizmie

Peter Frase 

Wyd. I / 2018 / s. 130

Cena 49 zł
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ekonomia
nowości

SUKCES I SZCZĘŚCIE
Dobry los a mit merytokracji

Nie, ciężka praca to nie wszystko. Nie, twój sukces nie zależy wyłącznie od ciebie. Nie, po-
zytywne myślenie również nic wam nie da. Robert Frank, jeden z najpopularniejszych ame-
rykańskich ekonomistów udowadnia, że bez szczęścia osiągnięcie sukcesu często jest 
po prostu niemożliwe. Nieważne, czy chodzi o proste zdarzenie losowe czy urodzenie się  
w odpowiednich warunkach – to często niezbędny warunek, by osiągnąć swój cel. A jeśli 
tak, to czemu nie spróbować podzielić się szczęściem bardziej sprawiedliwie? 

Książka jest obszerną pracą zbiorową, odnoszącą się do jednej z najgłośniejszych  
w ostatnich latach publikacji „Kapitał w XXI wieku”, której autorem jest francuski eko-
nomista Thomas Piketty. Dzieło Piketty’ego stało się wielkim wyzwaniem w sferze teo-
rii ekonomii, zwłaszcza wyzwaniem dla badaczy nierówności społecznych. Wyzwanie to 
podjęli autorzy książki „Piketty i co dalej?”.  Ustosunkowują się w niej nie tylko do publika-
cji Piketty’ego i do występujących w niej luk badawczych, ale również wskazują kierunki 
dalszych niezbędnych badań, przede wszystkim dotyczących nierówności społecznych. 
Wśród autorów książki są m.in.: Michael Spence, Robert Solow, Paul Krugman, Laura  
Tyson, Mark Zandi oraz sam Thomas Piketty. 

Robert H. Frank

Wyd. I / 2018 / s. 204

Cena 49 zł 

PIKETTY I CO DALEJ?
Plan dla ekonomii i nierówności

Heather Boushey, J. Bradford DeLong, Marshall Steinbaum

Wyd. I / 2018 / s. 650

Cena 89 zł
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ekonomia
zapowiedzi

PKB
Krótka, lecz emocjonująca historia

Diane Coyle 

Wyd. I / 2018 / s. 160

Cena 49 zł 

KOMPENDIUM WIEDZY O UNII EUROPEJSKIEJ

Red. Ewa Małuszyńska, Bohdan Gruchman 

Wyd. V / 2018 / s. 400

Cena 59 zł

SCALING UP
How a Few Companies Make It... and Why the Rest Don’t

Verne Harnish

Wyd. I / 2018 / s. 260

Cena 89 zł 
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finanse 
zapowiedzi

BLOCKCHAIN
Rewolucja

Stoimy u progu cyfrowej rewolucji, która prawdopodobnie odmieni oblicze światowej eko-
nomii. Blockchain – umożliwia stworzenie niemal całkowicie bezpiecznego strumienia 
danych. I choć na razie wykorzystywany jest przeważnie na rynku kryptowalut, to poten-
cjał tej technologii jest w zasadzie nieograniczony. Blockchain może stać się podstawą do 
stworzenia internetu wartości, w którym dane, informacje, szczegóły transakcji czy prawa 
autorskie będą bezpieczne, niepodrabialne i dostępne z każdego komputera podłączonego 
do sieci. Don Tapscott, jeden z najbardziej wpływowych teoretyków biznesu na świecie, 
oraz Alex Tapscott, przedsiębiorca działający w branży IT, opisują rzeczywistość, w której 
nowa technologia odegra kluczową rolę. 

Don Tapscott, Alex Tapscott

Wyd. I / 2018 / s. 316

Cena 79 zł
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marketing
zapowiedzi

MILENIALSI ZARZĄDZAJĄ

Milenialsi powoli przestają być najmłodszą generacją na rynku pracy, ale zdecydowanie 
daleko im do najstarszych pracowników. Przedsiębiorczy i zdeterminowani, by pokazać, 
na co ich stać, wspinają się coraz wyżej w firmowej hierarchii. I co dalej? Jak odnaleźć się  
w nowej roli? Co zrobić, by zostać dobrym szefem? Jak zarządzać starszymi od siebie? 
Chip Espinoza, od lat zajmujący się milenialsami na rynku pracy, wraz z Joelem Schwarz-
bartem przyjmują odmienną perspektywę i doradzają milenialsom, jak poradzić sobie  
z obowiązkami szefa.  

Postrzegani jako roszczeniowi, nielojalni i leniwi, milenialsi nie cieszą się dobrą sławą na 
rynku pracy. Chip Espinoza i Mick Ukleja pokazują, że przy odpowiednim podejściu przed-
stawiciele generacji Y mogą okazać się najcenniejszymi pracownikami, jakich firma kie-
dykolwiek zatrudniła. Korzystając z obszernej literatury oraz własnych badań, konsultanci 
tworzą zupełnie nowy obraz milenialsów: kreatywnych, ambitnych i gotowych zmierzyć się 
z każdym wyzwaniem, jeśli tylko pozwolisz im zangażować się w życie firmy. 

Chip Espinoza, Joel Schwarzbart  

Wyd. I / 2018 / s. 150

Cena 49 zł 

ZARZĄDZANIE MILLENIALSAMI

Chip Espinoza, Mick Ukleja

Wyd. I / 2018 / s. 180

Cena 49 zł 
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marketing
zapowiedzi

MITY ZARZĄDZANIA
Czego nie rozumieją szefowie?

Publicysta Stefan Stern oraz profesor psychologii Cary Cooper, przyglądają się mitom 
związanym z zarządzaniem i błędom, jakie popełniają szefowie. Okazuje się, że długie go-
dziny pracy nie zapewnią większej wydajności, nikt nie rodzi się liderem, płace nie powinny 
być tajne, a szef wcale nie musi być najmądrzejszy ze wszystkich. Całość zamykają wy-
wiady ze specjalistami od zarządzania, wykładowcami i pisarzami. Obowiązkowa pozycja 
dla zarządzanych i zarządzających.

Rich Leigh, brytyjski PR-owiec, który dla public relations zrobi wszystko (łącznie ze zmianą 
nazwiska), bierze na warsztat najpowszechniejsze mity na temat tej branży. W dowcipny, 
ale rzeczowy sposób rozprawia się z kolejnymi mitami. Czy sukces w PR-ze mogą osiąg-
nąć tylko przebojowi ekstrawertycy? Bzdura. Czy większe honorarium sprawi, że Twoja 
agencja spisze się lepiej? Niestety nie. Czy ktoś może zagwarantować Twojej firmie viral? 
Raczej nie. No i najważniejsze: czy PR to tylko kłamstwa i bicie piany?

Stefan Stern, Cary Cooper 

Wyd. I / 2018 / s. 270

Cena 59 zł 

MITY PR-U
Nie ma złej sławy?

Rich Leigh

Wyd. I / 2018 / s. 250

Cena 59 zł 
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zarządzanie
zapowiedzi

COACHING I MENTORING 
Podręcznik dla trenerów i mentorów

Eric Parsloe, Melville Leedham, Diane Newell

Wyd. I / 2018 / s. 336

Cena 89 zł

STANDARDY COACHINGU
Kompetencje, narzędzia, wyzwania

Ewa Mukoid

Wyd. I / 2018 / s. 400

Cena 119 zł

HR BUSINESS PARTNER 
Rola, funkcje, perspektywy

Red. Karina Popieluch 

Wyd. I / 2018 / s. 300

Cena 79 zł 
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marketing
bestsellery

LONGTERM
Jak inwestować na giełdzie i osiągnąć zysk

Albert Rokicki

Wyd. I / 2017 / s. 210

Cena 59 zł

SERVICE DESIGN PO POLSKU 
Jak przyciągnąć, zadowolić i zatrzymać klientów

Marcin Chłodnicki

Wyd. I / 2018 / s. 176

Cena 59 zł

NARRATOLOGIA
Umiejętność opowiadania historii tkwi w Tobie od zawsze. 
Opanuj ją i rozwiń

Paweł Tkaczyk

Wyd. I / 2017 / s. 160

Cena 49 zł
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marketing
seria: e-marketing

CONTENT MARKETING I SOCIAL MEDIA 
Jak przyciągnąć klientów

Barbara Stawarz-García

Wyd. II / 2017 / s. 180

Cena 59 zł

E-COMMERCE
Strategia – Zarządzanie – Finanse

Justyna Skorupska

Wyd. I / 2017 / s. 150

Cena 59 zł

E-MARKETING 
Współczesne trendy, pakiet startowy

Red. Jarosław Królewski, Paweł Sala 

Wyd. II / 2016 / s. 552

Cena 79 zł
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marketing
seria: e-marketing

MARKETING INTELLIGENCE
Jak wykorzystać potęgę algorytmów  
i sztucznej inteligencji

Zastosowanie algorytmiki oraz sztucznej inteligencji w marketingu to nowy trend. Wszyst-
kie te działania mają na celu poprawę zarówno wskaźników stosowanych w branży mar-
ketingowej i sprzedażowej, jak również optymalizację procesów powiązanych z tymi dzie-
dzinami. Nowa książka jednego z autorów bestsellera „E-MARKETING” to must have dla 
nowoczesnych marketerów. Została zilustrowana przykładami, które pokazują zarówno 
zalety, jak i wady stosowanych rozwiązań.

Książka dostarcza praktycznej wiedzy na temat projektowania rozwiązań mobilnych na 
smartfony, ze szczególnym uwzględnieniem aplikacji mobilnych. Autorka przedstawia-
jąc poszczególne etapy procesu projektowania UX prezentuje praktyczną listę narzędzi 
i uwzględnia najnowsze trendy. W publikacji znajduje się omówienie najważniejszych 
guideline’ów producentów iOS, Android i Windows Phone. Na przykładach aplikacji mobil-
nych i stron mobilnych zaprezentowane zostały dobre i złe praktyki w ich projektowaniu.

Jarosław Królewski

Wyd. I / 2018 / s. 300

Cena 69 zł

MOBILE UX DESIGN
Sztuka projektowania rozwiązań mobilnych

Monika Mikowska

Wyd. I / 2018 / s. 250

Cena 59 zł

Wkrótce  w sprzedaży

Wkrótce  w sprzedaży
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ekonomia / marketing / zarządzanie
seria: podręczniki

STATYSTYKA W ZARZĄDZANIU

Amir D. Aczel, Jayavel Sounderpandian

Wyd. II / 2017 / s. 1228

Cena 139 zł

PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI  
Z UWZGLĘDNIENIEM MSSF
Międzynarodowych standardów  
sprawozdawczości finansowej 

Red. Marzena Strojek-Filus, Józef Pfaff

Wyd. I / 2018 / s. 300

Cena: 79 zł

MARKETING
Podręcznik akademicki

Eugeniusz Michalski

Wyd. II / 2017 / s. 725

Cena 79 zł

Wkrótce  w sprzedaży
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ekonomia / marketing / zarządzanie
seria: podręczniki

ANALIZA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTWA
Wskaźniki i decyzje w zarządzaniu

Bożyna Pomykalska, Przemysław Pomykalski 

Wyd. II / 2017 / s. 458

Cena 69 zł

FINANSE PUBLICZNE
Współczesne ujęcie

Stanisław Owsiak

Wyd. I / 2017 / s. 1134

Cena 99 zł

EKONOMIA MIĘDZYNARODOWA
Teoria i polityka

Paul R. Krugman, Maurice Obstfeld, Marc J. Melitz

Wyd. IV / 2018 / s. 900 / Tom 1 i 2

Cena 79 zł / jeden tom 

Wkrótce  w sprzedaży
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filozofia
zapowiedzi

GENIUSZ KŁAMSTWA

PLASTYCZNOŚĆ U ZMIERZCHU PISMA

Książka Francois Noudelmanna to błyskotliwe i inteligentne laboratorium kłamstwa,  
w którym autor w genialny sposób analizuje zniekształcenia między głoszonymi ideami 
a życiową praktyką. Dzięki niemu poznajemy nieznane oblicza słynnych filozofów, m.in.:

• Rousseau – autora traktatu pedagogicznego o wychowaniu, który oddał pięcioro 
swoich dzieci do sierocińca;

• Kierkegaarda – filozofa chrześcijańskiego nurtu egzystencjalizmu, który prowadził 
życie libertyna; 

• Simone de Beauvoir – pionierkę współczesnego feminizmu, którą łączyła pełna ule-
głości relacja z kochankiem;

• Foucaulta – filozofa prawdy, który utrzymywał w tajemnicy swoją chorobę; 
• Deleuze’a – filozofa nomadyzmu, który nienawidził podróżować i właściwie nie ru-

szał się domu. 

Francois Noudelmann

Wyd. I / 2018 / s. 350 

Cena 69 zł

Catherine Malabou 
Seria: Myśleć

Wyd. I / 2018 / s. 200

Cena 44 zł
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filozofia
zapowiedzi

FILOZOFIA RELIGII
Kontrowersje

red. Jacek Hołówka, Bogdan Dziobkowski 
Seria: Biblioteka Przeglądu Filozoficznego

Wyd. I / 2018 / s. 534

Cena 89 zł

IMIONA ANOMII
Literatura wobec doświadczenia stanu wyjątkowego
    

red. Piotr Sadzik 

Wyd. I / 2018 / s. 432

Cena 69 zł

LEGITYMIZACJA EPOKI NOWOŻYTNEJ

Hans Blumenberg 
Seria: Biblioteka Współczesnych Filozofów

Wyd. I / 2018 / s. 940

Cena 99 zł
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filozofia
nowości

WSTRZĄSY 
Głupota i wiedza w XXI wieku

Wstrząsy.  Głupota i wiedza w XXI wieku  to pierwsza tak pełna próba filozoficznej krytyki 
ekonomii politycznej w warunkach świata zaawansowanych technologii. Stieglerowską 
rehabilitację pojęcia Aufklärung, pomyślenia go na nowo po odkryciu nieświadomego, po 
poststrukturalizmie i w warunkach kapitalizmu, a zatem pomyślenia go z perspektywy spo-
łeczeństwa hiperprzemysłowego (a nie poprzemysłowego, które – według Stieglera – nie 
istnieje) należy uznać za jedną z najważniejszych interwencji filozoficznych ostatnich lat. 

Błąd Darwina to doskonale uargumentowana publikacja pokazująca strukturalne nieścisło-
ści w teorii doboru naturalnego. Jerry Fodor i Massimo Piattelli-Palmarini kwestionują rolę, 
jaką w procesie wykształcania się nowych cech miałaby odgrywać ewolucja rozumiana 
jako dostosowywanie się organizmów do warunków środowiskowych. Autorzy próbują 
sprawdzić, jak centralne pojęcia teorii Darwina mają się do tradycyjnych kategorii przy-
czynowości, rozumowania czy poznania naukowego, a ich praca uświadamia, jak wiele 
zakładamy, postulując ewolucyjne wyjaśnienie tego czy innego fenomenu.

Bernard Stiegler

Wyd. I / 2017 / s. 408 

Cena 69 zł 

BŁĄD DARWINA 

Jerry Fodor, Massimo Piattelli-Palmarini 
Seria: Myśleć

Wyd. I / 2018 / s. 298

Cena 49 zł 
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WOLNOŚĆ I METAFIZYKA 
Eseje z filozofii pierwszej 

Pod koniec ubiegłego wieku kwestia dotycząca dyskusji na temat stopnia politycznego 
uwikłania Martina Heideggera w  nazizm  mogła wydawać się medialnie zamknięta. Taki 
był stan rzeczy do 2014 roku, kiedy to opublikowane zostały prywatne zapiski filozofa, pod 
nieco osobliwie i dwuznacznie brzmiącym dziś tytułem: Czarne Zeszyty. 
Peter Trawny próbuje na nowo odpowiedzieć – podejmując zadanie relektury – na pyta-
nie, jak wykładać całościowy światoobraz wyłaniający się ze wszystkich pism Heideggera  
w obliczu niepozostawiających wątpliwości co do jego antysemityzmu fragmentów 
Schwarze Hefte.  

Marcin Poręba 
Seria: Myśleć

Wyd. I / 2017 / s. 260 

Cena 39 zł

HEIDEGGER I MIT SPISKU ŻYDOWSKIEGO

Peter Trawny

Wyd. I / 2017 / s. 254

Cena 49 zł
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TRIUMF RELIGII 

Jacques Lacan

Wyd. I / 2017 / s. 104

Cena 34 zł

SEMINARIUM I
Pisma techniczne Freuda
    

Jacques Lacan

Wyd. I / 2017 / s. 680 

Cena 89 zł

INNY KURS

Jacques Derrida

Wyd. I / 2017 / s. 144

Cena 39 zł

filozofia
nowości
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filozofia
nowości

MARKSIZM 
Nadzieje i rozczarowania    

red. Jacek Hołówka, Bogdan Dziobkowski 
Seria: Biblioteka Przeglądu Filozoficznego

Wyd. I / 2017 / s. 534

Cena 79 zł

PROBLEMATYKA PRZEKŁADU  
FILOZOFICZNEGO
Na przykładzie tłumaczeń Jacques’a Derridy w Polsce

Barbara Brzezicka 

Wyd. I / 2018 / s. 408

Cena 59 zł

WYKŁADY Z FILOZOFII MEDIÓW
Podstawy nauk o komunikowaniu

Jan Paweł Hudzik

Wyd. I / 2017 / s. 424

Cena 59 zł
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FLUKS 
Wspólnota płynów ustrojowych   

Krzysztof Pacewicz 

Wyd. I / 2017 / s. 230

Cena 34 zł

INNE I WSPÓLNE 
Trzydzieści pięć lat francuskiej filozofii

Michał Krzykawski

Wyd. I / 2017 / s. 178 

Cena 34 zł

POCHWAŁA PRZYJAŹNI

Michał Herer

Wyd. I / 2017 / s. 116

Cena 29 zł

filozofia
nowości
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NIEWOLNICY I PANOWIE 
Sześć i pół eseju z antropologii  
i filozofii społecznej świata nowoczesnego 

Jacek Dobrowolski

Wyd. I / 2017 / s. 300 

Cena 39 zł

REFORMACJA PRAW
Prawo, religia i prawa człowieka w kalwinizmie  
u progu nowoczesności 

John Witte

Wyd. I / 2017 / s. 444

Cena 69 zł

ŻYCIE, KTÓRE MÓWI
Nowoczesna wspólnota i zwierzęta

Joanna Bednarek

Wyd. I / 2017 / s. 130 

Cena 34 zł

filozofia
nowości
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RZĄDZENIE SOBĄ I INNYMI
Wykłady z College de France 1982–1983

Rządzenie sobą i innymi to X tom słynnych wykładów Michela Foucaulta w Collège de Fran-
ce. Filozof rozważa tu sposoby i techniki wpływania człowieka na samego siebie i relację 
ze sobą – a także kształtowania relacji we wspólnocie. Bada podmiot jako zdolny do świa-
domego i samodzielnego nadawania sobie formy dzięki urzeczywistnieniu takich cech jak 
odwaga, bezpośredniość i prawdomówność.

Michel Foucault

Wyd. I / 2018 / s. 442

Cena 59 zł

W serii ukazały się:

Dofinansowano ze środków  
Ministra Kultury  

i Dziedzictwa Narodowego



31

filozofia
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RYSA NA TAFLI 
Teoria w polu psychoanalitycznym

Andrzej Leder 
Seria: Myśleć

Wyd. I / 2016 / s. 370

Cena 44 zł

WIDMA MARKSA
Stan długu, praca żałoby i nowa Międzynarodówka

Jacques Derrida 

Wyd. I / 2016 / s. 380 

Cena 54 zł

PANORAMA WSPÓŁCZESNEJ FILOZOFII

red. Jacek Hołówka, Bogdan Dziobkowski 
Seria: Biblioteka Przeglądu Filozoficznego 

Wyd. I / 2016 / s. 560

Cena 69 zł
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LOGIKA OGÓLNA 

Grzegorz Malinowski

Wyd. X / 2010 / s. 200 

Cena 39 zł

KULTURA LOGICZNA W PRZYKŁADACH

Teresa Hołówka 

Wyd. I / 2005 / s. 146

Cena 39 zł

LOGIKA PRAKTYCZNA

Zygmunt Ziembiński

Wyd. XXVI / 2012 / s. 284

Cena 44 zł
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ORTODOKSJA I REWIZJA  
W POZYTYWIZMIE FRANCUSKIM 

Barbara Skarga

Wyd. II / 2016 / s. 498

Cena 54 zł

KŁOPOTY INTELEKTU

Barbara Skarga

Wyd. II / 2017 / s. 450

Cena 49 zł

CZAS I TRWANIE
Studia o Bergsonie

Barbara Skarga

Wyd. II / 2014 / s. 340 

Cena 44 zł
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NAUKA LOGIKI TOM II 

Georg Wilhelm Friedrich Hegel 
Seria: Biblioteka Klasyków Filozofii

Wyd. II / 2011 / s. 707 

Cena 69 zł

JEDYNY I JEGO WŁASNOŚĆ 

Max Stirner 
Seria: Biblioteka Klasyków Filozofii

Wyd. II / 2012 / s. 468

Cena 64 zł

NAUKA LOGIKI TOM I

Georg Wilhelm Friedrich Hegel 
Seria: Biblioteka Klasyków Filozofii

Wyd. II / 2011 / s. 550 

Cena 64 zł 
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ŚWIAT JAKO WOLA I PRZEDSTAWIENIE  
TOM II

Arthur Schopenhauer  
Seria: Biblioteka Klasyków Filozofii

Wyd. II / 2009 / s. 954

Cena 89 zł

PISMA SEMANTYCZNE

Gottlob Frege 
Seria: Biblioteka Klasyków Filozofii 

Wyd. II / 2014 / s. 154

Cena 39 zł

ŚWIAT JAKO WOLA I PRZEDSTAWIENIE  
TOM I

Arthur Schopenhauer  
Seria: Biblioteka Klasyków Filozofii 

Wyd. II / 2009 / s. 832  

Cena 79 zł
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ŚMIECH MORDERCÓW
Breivik i inni

Klaus Theweleit

Wyd. I / 2016 / s. 250

Cena 49 zł

ŚWIADOMY UMYSŁ 

David Chalmers  
Seria: Myśleć

Wyd. I / 2010 / s. 624

Cena 64 zł

MĘSKIE FANTAZJE

Klaus Theweleit

Wyd. I / 2015 / s. 976

Cena 84 zł
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MANIFESTY DLA FILOZOFII

Alain Badiou 
Seria: Myśleć

Wyd. I / 2015 / s. 280

Cena 49 zł

PRZESTRZEŃ LITERACKA 

Maurice Blanchot 
Seria: Myśleć

Wyd. I / 2016 / s. 350

Cena 54 zł

MUSISZ ŻYCIE SWE ODMIENIĆ

Peter Sloterdijk 
Seria: Myśleć 

Wyd. I / 2014 / s. 650

Cena 69 zł

filozofia
bestsellery 
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PROJEKTOWANIE BADAŃ SPOŁECZNYCH 

Howard S. Becker 
Seria: Metodologia 

Wyd. I / 2018 / s. 288 

Cena 59 zł

CZY WSZYSCY JESTEŚMY EKSPERTAMI?

Harry Collins

Wyd. I / 2018 / s. 140

Cena 39 zł 

EPOKA CZŁOWIEKA
Retoryka i marazm antropocenu

Ewa Bińczyk

Wyd. I / 2018 / s. 326 

Cena 39 zł 
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MITOLOGIA WSPÓŁCZESNA 

Książka poświęcona jest analizie współczesnych zjawisk społeczno-kulturowych za po-
mocą klasycznych teorii mitu. Zestawienie takie ujawnia w dobrze nam znanej, codziennej 
rzeczywistości kulturowej pokłady logiki całkiem odmiennej od „zdrowego rozsądku”, jaki 
na co dzień przypisujemy kulturze Zachodu. Pozwala w nowym świetle pokazać fenomeny, 
które wydają się dobrze już przez naukę rozpracowane i pozbawione tajemniczości.
Marcin Napiórkowski przekonuje, że współczesna mitologia odpowiada na tę samą potrze-
bę, co jej szacowne starsze siostry – pragnienie zrozumienia świata i nadania mu sensu; 
posługuje się też podobnymi metodami – myśleniem za pomocą rzeczy, przedstawianiem 
zjawisk jednostkowych zamiast zasad ogólnych, anegdotyczną narracją.  Materiał dla 
wyobraźni stanowią tu miejsca, postaci i przedmioty napotykane w obrębie codziennej 
krzątaniny.
Czy Darth Vader był żołnierzem wyklętym?
Kto zrobił „dziecko ze słoneczka”? Do czego potrzebna nam prawda historyczna?
To tylko niektóre pytania, na które możemy szukać odpowiedzi w Mitologii współczesnej.

Marcin Napiórkowski

Wyd. I / 2018 / s. 320

Cena 49 zł 
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CZAS POSTPRAWDY 
Nieszczerość i oszustwa w codziennym życiu

Robert Keyes 

Wyd. I / 2017 / s. 390

Cena 59 zł

NEKROS 
Wprowadzenie do ontologii martwego ciała

Ewa Domańska

Wyd. I / 2017 / s. 382

Cena 59 zł – oprawa miękka 
Cena 69 zł – oprawa twarda

TEORIE IDEOLOGII NA PRZECIĘCIU  
MARKSIZMU I PSYCHOANALIZY

Krzysztof Świrek

Wyd. I / 2018 / s. 352

Cena 49 zł
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RÓŻNYM GŁOSEM 
Rodziny z wyboru w Polsce

Różnym głosem. Rodziny z wyboru w Polsce to unikalna na gruncie polskim publikacja opar-
ta na wywiadach grupowych z ponad 150 osobami żyjącymi w związkach jednopłciowych 
oraz z ich rodzinami. Stworzony w ten sposób wielogłos przedstawia refleksje na temat 
rodzin z wyboru z perspektywy siedmiu różnych grup te rodziny współtworzących.

Zamiast z góry zakładać, jak żyją osoby nieheteroseksualne i uznawać, że nie tworzą one 
rodzin – co stanowi dominującą tendencję w większości polskich badań opinii publicz-
nej i w wielu publikacjach polskiej socjologii rodziny - autorka stara się zgłębić, jak osoby 
LGBT definiują swoje rodziny, w jaki sposób je tworzą i nadają znaczenie poprzez swoje 
codzienne aktywności oraz czego sami potrzebują i w jaki sposób chcieliby być społecznie 
i prawnie rozpoznani.

Joanna Mizielińska, Justyna Struzik, Agnieszka Król

Wyd. I / 2017 / s. 378

Cena 49 zł

ODMIENNE CZY ZWYCZAJNE? 
Rodziny z wyboru w Polsce

Joanna Mizielińska

Wyd. I / 2017 / s. 416

Cena 59 zł
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RETROTOPIA
Jak rządzi nami przeszłość

500 lat po tym, jak Thomas More roztoczył przed wyobraźnią sobie współczesnych obraz 
idealnego społeczeństwa żyjącego w suwerennym państwie pod rządami mądrego i życz-
liwego władcy, utraciliśmy wiarę, że człowiek jest w stanie wykreować dla siebie szczęście, 
nawet w nieograniczonej konkretną cezurą przyszłości. Zgodnie z duchem utopijnym re-
trotopia zrodziła się z pragnienia naprawy lub choćby poprawienia urządzenia świata, jed-
nak głównym punktem orientacyjnym w rysowaniu mapy tego świata ma być wyobrażona 
przeszłość – pochowana, ale jeszcze nieumarła, ponieważ, jak pokazuje Bauman, wciąż 
tkwi w niej potencjał kreowania teraźniejszości. 

Dlaczego doszło do upadku, skoro ludzie wiedzieli, co się dzieje? Dlaczego nie potrafili 
zamienić swej wiedzy w potęgę? Naomi Oreskes i Erik M. Conway próbują objaśnić ma-
razm XXI stulecia oraz przyczyny braku działań na rzecz polityki niskoemisyjnej w rzetel-
nie udokumentowanej narracji science fiction. Książka przedstawia dramatyczną historię  
Ery Półcienia (Penumbral Age), która trwała na Ziemi w latach 1988–2093. Narrator eseju  
– historyk z przyszłości – omawia kolejne, trudne wydarzenia XXI stulecia.

Zygmunt Bauman

Wyd. I / 2018 / s. 294

Cena 39 zł 

UPADEK CYWILIZACJI ZACHODNIEJ 
Spojrzenie z przyszłości

Naomi Oreskes, Erik M. Conway

Wyd. I / 2017 / s. 148 

Cena 39 zł
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KONTRREWOLUCJA
Liberalna Europa w odwrocie

Czy Europa się rozpada? Czy Europejczycy będą ponownie czuć się bezpiecznie? Dlaczego 
pragmatyczni Europejczycy wyruszają w nieznane pod wodzą populistów? Dlaczego euro-
pejski system zarządzania gospodarczego nie jest ani sprawiedliwy, ani wydajny? Kogo lub 
co obarczyć winą?Jak przetrwać obecny chaos?
Kontrrewolucja. Liberalna Europa w odwrocie to książka, w której Jan Zielonka próbuje zmie-
rzyć się z pytaniem o przyszłość Europy, wskazuje dysfunkcje demokratycznej polityki 
oraz trendy ekonomiczne ostatnich kilkudziesięciu lat i podejmuje wysiłek ponownego 
przemyślenia projektu liberalnego w obliczu porażki, jaką poniosła Europa w zderzeniu  
z geopolitycznymi, ekonomicznymi i technologicznymi przemianami. 

Jan Zielonka

Wyd. I / 2018 / s. 294

Cena 49 zł 
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SOCJOLOGIA EDUKACJI

Piotr Mikiewicz

Wyd. I / 2016 / s. 350 

Cena 59 zł

GLOBALNY MINOTAUR  
Europa, Ameryka i przyszłość światowej gospodarki

Yanis Varoufakis

Wyd. I / 2015 / s. 290 

Cena 54 zł

SOCJOLOGIA SPORTU

red. Honorata Jakubowska, Przemysław Nosal

Wyd. I / 2017 / s. 292

Cena 39 zł
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ZMYL TROP 
Na barykadach prywatności w sieci. Przewodnik

W czasach permanentnej inwigilacji w sieci, próby ograniczania ilości danych prywatnych, 
które umieszczamy w internecie, czy domaganie się od rządzących wprowadzenia praw 
mających na celu ich ochronę już nie wystarczą. Finn Brunton i Helen Nissenbaum wzy-
wają w swojej książce do stawienia czynnego oporu rządom, firmom i organizacjom, które 
zbierają dane na nasz temat, i postulują stosowanie taktyki szumu informacyjnego, czyli 
celowego podawania informacji nieprawdziwych i sprzecznych ze sobą, która ma utrudnić 
i sabotować niepożądane pozyskiwanie informacji o użytkownikach internetu.

Pętla dobrego samopoczucia to książka o tym, jak dobre samopoczucie przekształciło się 
w obowiązek i obróciło się przeciwko nam. Carl Cederström i Andre Spicer zaprezentowali 
błyskotliwe studium przymusu dobrego samopoczucia i sposobów, w jakie przerodziło się 
ono w moralny imperatyw odwracając tym samym naszą uwagę od politycznego i spo-
łecznego zaangażowania. Przekonujące i zabawne, a niekiedy przerażające case studies 
pokazują, że popadliśmy w prawdziwy obłęd, którego wyznacznikami są aplikacje do po-
miaru regularności wypróżnień, ilości spożywanych kalorii, aktywności czy długości snu.

Finn Brunton, Helen Nissenbaum

Wyd. I / 2016 / s. 252 

Cena 39 zł

PĘTLA DOBREGO SAMOPOCZUCIA
Rodziny z wyboru w Polsce

Andre Spicer, Carl Cederström

Wyd. I / 2016 / s. 164

Cena 44 zł
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NOWE PRAKTYKI KULTUROWE POLAKÓW 
Megaceremoniały i subświaty

Tomasz Szlendak i Krzysztof Olechnicki z przeciwległych biegunów opisują życie kultural-
ne Polaków po 1989 roku. Pierwszy przez pryzmat świata festiwali - wielozmysłowej kultu-
ry iwentu, drugi z perspektywy zamkniętych enklaw czy też subświatów internetu. Efektem 
jest fascynujący reportaż socjologiczny nie tyle o uczestnictwie Polaków w kulturze, ile  
o Polakach jako społeczeństwie posttransformacyjnym. Nowe praktyki kulturowe Polaków 
to lektura obowiązkowa nie tylko dla socjologów, lecz także dla kulturoznawców, animato-
rów kultury oraz tych, którzy odpowiadają za ofertę kulturalną.

Zjawisko migracji i uchodźctwa jest częścią historycznej dynamiki i jako takie nie jest 
niczym nowym. Po raz pierwszy jednak mierzymy się z nim w nowej formie – nie tyl-
ko bowiem dokonuje się na ogromną skalę, lecz także rozgrywa się na naszych oczach  
– na ekranach telewizorów i kartach codziennej prasy, co doprowadziło do ogólnospołecz-
nej „moralnej paniki”. Kryzys uchodźczy uderza w dobre samopoczucie Europy, która po  
27 latach względnego spokoju musi zmierzyć się z nowymi wyzwaniami i rosnącą paniką.

Krzysztof Olechnicki, Tomasz Szlendak

Wyd. I / 2017 / s. 376

Cena 59 zł

OBCY U NASZYCH DRZWI

Zygmunt Bauman

Wyd. I / 2016 / s. 136

Cena 39 zł
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DEMOKRACJA IZRAELSKA

Krzysztof Chaczko, Artur Skorek, Łukasz Tomasz Sroka

Wyd. I / 2018 / s. 220

Cena 49 zł

POLITYKA SPOŁECZNA 
Biblioteka politologiczna

Grażyna Firlit-Fesnak, Jacek Męcina

Wyd. II / 2018 / s. 474

Cena 69 zł 

PARTIE I SYSTEM PARTYJNY W POLSCE 
PO 1989 ROKU

Anna Materska-Sosnowska

Wyd. I / 2019 / s. 250

Cena 49 zł
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POLITYKA HISTORYCZNA

Czym jest polityka historyczna? Jakie są jej dopuszczalne granice, a gdzie zaczynają się 
nadużycia? Na te pytania odpowiedzi szuka Rafał Chwedoruk – wybitny politolog spe-
cjalizujący się m.in. w najnowszej historii politycznej. W książce podejmuje wątek instru-
mentalizacji historii i jej podatności na polityzację, w którym ścierają się metodologie hi-
storyczne i politologiczne. Autor przygląda się początkom polityk historycznych w innych 
państwach oraz najpopularniejszym trendom światowej humanistyki, poruszając tematy 
m.in. pamięci holocaustu, antykolonializmu czy postkolonializmu. Chwedoruk mierzy się 
ze stanowiskami i podejściami wybitnych badaczy takich jak Raymond Aron, Howard Zinn 
czy Bernard Magubane. 

Rafał Chwedoruk

Wyd. I / 2018 / s. 290

Cena 59 zł 

politologia i stosunki międzynarodowe
zapowiedzi 
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BROŃ MATEMATYCZNEJ ZAGŁADY 
Jak algorytmy zwiększają nierówności  
i zagrażają demokracji

Nie potrzebujemy sztucznej inteligencji, by utrudnić sobie życie. Istniejące algorytmy już 
to robią – w bankach, firmach internetowych, na uczelniach, w szkołach i wielu innych 
obszarach naszego życia. O’Neil, weteranka kryzysu finansowego pokazuje, jak pozornie  
nieszkodliwe narzędzia kształtują nasze życie, zmieniając się w Broń Matematycznej  
Zagłady. Amerykański bestseller nominowany do National Book Award 2016 w katego-
rii nonfiction.

Pierwsze polskie wydanie książki, którą – jak głosi plotka – znaleziono obok zamordo-
wanego generała Mohameda Oufkira po marokańskim zamachu stanu w 1972 roku.  
Edward N. Luttwak, doradca Ronalda Reagana, George’a W. Busha i Dalajlamy, krok po 
kroku objaśnia, jak skutecznie przeprowadzić zamach stanu i obalić władzę w państwie. 
Jako genialny strateg Luttwak bierze pod uwagę wszystko: począwszy od neutralizacji 
zbrojnych sił przeciwnika, a skończywszy na odpowiednim wykorzystaniu mediów spo-
łecznościowych. Zamach stanu został wybrany Najlepszą Książką Historyczną 2017 roku, 
w kategorii Historia niebanalna. 

Cathy O’Neil

Wyd. I / 2017 / s. 300 

Cena 49 zł

ZAMACH STANU
Podręcznik

Edward N. Luttwak

Wyd. I / 2017 / s. 274

Cena 49 zł
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PSEUDOSTABILIZACJA
Problemy współczesnej polityki USA  
na Bliskim Wschodzie

Patrycja Sasnal

Wyd. I / 2017 / s. 254

Cena 49 zł

CYBERPLEMIONA 
Analiza zachowań użytkowników Facebooka  
w trakcie kampanii parlamentarnej 

Paweł Matuszewski

Wyd. I / 2018 / s. 260

Cena 49 zł

AMERYKAŃSKA RULETKA
Historia i współczesność stosunków  
Stanów Zjednoczonych i Ameryki Łacińskiej

Alicja Fijałkowska

Wyd. I / 2017 / s. 376

Cena 49 zł
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politologia i stosunki międzynarodowe
nowości

TEORIE INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ

Profesor Jacek Czaputowicz w swojej najnowszej książce przedstawia aktualny stan wie-
dzy na temat teorii integracji europejskiej. Czytelnik znajdzie w niej odpowiedź na pyta-
nie, na czym polegają różnice między poszczególnymi teoriami i nurtami w ich ramach.  
Będzie mógł wyrobić sobie zdanie na temat mocnych i słabych stron poszczególnych teorii 
oraz dowiedzieć się, co wnoszą do rozumienia integracji europejskiej. Autor szczególną 
uwagę poświęca znaczeniu relacji władzy i zależności oraz teoriom, które rozwinęły się  
w ostatnich latach. Teorie zostały omówione w porządku chronologicznym, zaprezentowa-
no również międzyrządowe podejścia do integracji europejskiej i jej instytucjonalne wyjaś-
nienia.  Całość zwieńczona została wnioskami na temat rozwoju teorii integracji europej-
skiej i ich współczesnego znaczenia.

Jacek Czaputowicz

Wyd. I / 2018 / s. 258

Cena 69 zł



52

politologia i stosunki międzynarodowe
seria: bezpieczeństwo

BEZPIECZEŃSTWO TOM 2
Bezpieczeństwo jednostki

Brunon Hołyst

Wyd. I / 2014 / s. 572

Cena 94 zł

BEZPIECZEŃSTWO TOM 3
Bezpieczeństwo społeczeństwa

Brunon Hołyst

Wyd. I / 2015 / s. 634 

Cena 99 zł

BEZPIECZEŃSTWO TOM 1
Ogólne problemy badawcze

Brunon Hołyst

Wyd. I / 2014 / s. 322

Cena 84 zł
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politologia i stosunki międzynarodowe
seria: bezpieczeństwo

BEZPIECZEŃSTWO TOM 5
Programy promocji

Brunon Hołyst

Wyd. I / 2017 / s. 792 

Cena 169 zł

BEZPIECZEŃSTWO TOM 4
Bezpieczeństwo gatunku ludzkiego 

Brunon Hołyst

Wyd. I / 2016 / s. 742

Cena 109 zł
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OBROŃCA SKARBÓW
Karol Estreicher – w poszukiwaniu zagrabionych dzieł sztuki

Dlaczego Hitler kazał okradać okupowane kraje z cennych dzieł sztuki? Jak muzealnicy 
stali się tajnymi agentami? Kto wpadł na ślad ołtarza Wita Stwosza? Jak Dama z gronosta-
jem powróciła do Polski? Fascynująca historia Karola Estreichera, który pomógł wywieźć 
bezcenny ołtarz Wita Stwosza, a następnie dręczony wyrzutami sumienia sprowadził go  
z powrotem do Polski wraz z innymi zagrabionymi dziełami. 

Marta Grzywacz

Wyd. I / 2017 / s. 304

Cena 49 zł
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ZŁOTE LATA POLSKIEJ CHULIGANERII
1950–1960

Jaki jest rodowód chuligana? Dlaczego chuligan stał się problemem politycznym? Jak mu-
cha zwalczała chuliganerię? Co wspólnego z polskim chuliganem miał bagnet w brzuchu 
Koreanki? Czy chuligan i bikiniarz byli przyrodnimi braćmi? To tylko niektóre z wielu cie-
kawych pytań, które autor stawia w zakrojonej na szeroką skalę opowieści o pladze, jaka 
nawiedziła Polskę Ludową w latach pięćdziesiątych minionego stulecia – chuligaństwie.

Książka jest jak soczewka, przez którą oglądamy PRL z perspektywy więziennej kraty.  
Autorka przez pryzmat spraw sądowych przedstawia nie tylko przestępców, lecz także 
cały peerelowski świat wymiaru sprawiedliwości oraz życie codzienne. Bazą materiałową 
były relacje prasowe z sal sądowych, zamieszczone w kilkunastu gazetach wychodzących  
w tamtym okresie, akta, wspomnienia obrońców oskarżonych oraz reporterskie śledztwa 
autorki. Teksty w pierwotnej wersji były publikowane jako artykuły w tygodniku „Wprost”  
i tygodniku „Detektyw”.

Piotr Ambroziewicz

Wyd. I / 2018 / s. 240

Cena 49 zł

PEEREL ZZA KRAT
Głośne sprawy sądowe z lat 1945–1989

Helena Kowalik

Wyd. I / 2018 / s. 328

Cena 49 zł
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PRZERWANE IGRZYSKA
Niezwykli sportowcy II Rzeczypospolitej

Książka przedstawia sylwetki kilkunastu znanych polskich sportowców, których szczyt 
kariery przypadł na dwudziestolecie międzywojenne. Niejednokrotnie życie osobiste tych 
bohaterów było ciekawsze (albo tak samo ciekawe), jak ich kariera sportowa.Losy wielu  
z nich uwikłane są w wydarzenia wojenne: jedni walczyli w powstaniu, inni zostali brutalnie 
rozstrzelani, inni… okazali się zdrajcami. Wszystkich łączyło jedno – bezwzględna miłość 
do sportu.

Książka opisuje kulisy powstawania filmów kręconych w czasach PRL-u, które zyskały 
mia no kultowych. Andrzej Klim ubarwia swoją opowieść śmiesznymi, a niekiedy przera-
żającymi anegdotami z minionych czasów, wspomnieniami i opisami perypetii filmowców. 
Wprowadza czytelnika w świat peerelowskiej produkcji filmowej, przywołuje wydarzenia, 
o których wie dzą jedynie ich uczestnicy, a które szokują nawet dziś, po latach. Wspomina 
twórców, którzy mierząc się z trudnościami epoki, nigdy nie zrezygnowali z magii kina.

Gabriela Jatkowska

Wyd. I / 2017 / s. 360

Cena 49 zł

TAK SIĘ KRĘCIŁO
Na planie 10 kultowych filmów PRL

Andrzej Klim

Wyd. I / 2016 / s. 288

Cena 39 zł
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MODA POLSKA WARSZAWA

Ewa Rzechorzek opisuje bogatą i barwną historię Mody Polskiej – instytucji, której za zada-
nie postawiono edukację w zakresie mody i stylu. Fundamentem opowieści są losy Jadwi-
gi Grabowskiej – „ministra mody” w Polsce. Rodaczki nie miały u niej wysokich notowań. 
Nie bez przyczyny w 1946 roku Grabowska obrała sobie misję „odbudowy polskiej kobiety”. 
Uczyła, „jak  chodzić,  stać,  siedzieć,  czesać  się,  ubrać  –  żeby  wszystko pasowało do 
siebie i do urody”. Charyzmatyczna kierowniczka artystyczna była otoczona wianuszkiem 
osób szkicujących, upinających, krojących, szyjących, fotografujących: projektantami, 
krawcami, konstruktorami, pracownikami salonów, modelkami, fotografami. O nich także 
jest ta książka.

Ewa Rzechorzek

Wyd. I / 2018 / s. 472

Cena 69 zł
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DROGA DO RIO
Historie polskich emigrantów

Emigracja, pamięć, historia i tożsamość – to wokół tych tematów osnute są opowieści 
polskich imigrantów w Rio de Janeiro, z którymi rozmawiała Aleksandra Pluta. Co łączy ze 
sobą bohaterów tej książki? Większość z nich przybyła do Brazylii podczas II wojny świato-
wej lub niedługo po jej zakończeniu. Jedni nie mogli odnaleźć dla siebie miejsca w Polsce, 
która była pod okupacją sowiecką. Innym trudno było zapomnieć koszmar Holocaustu. 
Wszyscy zaczęli nowe życie w odległym kraju, którego język, klimat i zwyczaje daleko od-
biegały od tych rodzimych.

Opowieść o życiu Jerzego Główczewskiego obejmuje czas od dwudziestolecia międzywo-
jennego do współczesności. Podczas II wojny światowej autor walczył w Brygadzie Kar-
packiej w Afryce, a następnie na froncie zachodnim, jako pilot myśliwca w Dywizjonie 308. 
Po wojnie ukończył architekturę na Politechnice Warszawskiej i uczestniczył w odbudowie 
Warszawy. W 1962 roku wyjechał do USA, gdzie pracował dla Fundacji Forda i ONZ oraz 
wykładał architekturę w Instytucie Pratta w Nowym Jorku. Obecnie jest jednym z ostatnich 
weteranów lotnictwa alianckiego.

Aleksandra Pluta

Wyd. I / 2017 / s. 256

Cena 34 zł

OSTATNI PILOT MYŚLIWCA
Wspomnienia

Jerzy Główczewski

Wyd. I / 2017 / s. 792

Cena 69 zł
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ZABÓJCZE UKŁADY
Służby PRL i międzynarodowy terroryzm

Kulisy współpracy komunistycznych służb z międzynarodowymi ugrupowaniami terro-
rystycznymi przez wiele lat należały do najpilniej strzeżonych sekretów PRL. Abu Nidal, 
Monzer Al-Kassar i Abu Dawud to tylko niektórzy z najgroźniejszych terrorystów ostatniej 
dekady zimnej wojny. Wszyscy oni ukrywali się w Polsce przed agentami zachodnich służb 
i tu przygotowywali kolejne zamachy. Autorowi udało się zrekonstruować najważniejsze 
siatki terrorystyczne operujące na terenie komunistycznej Polski oraz naświetlić ich powią-
zania z aparatem bezpieczeństwa PRL. 

To reportaże dziennikarki, która była w samym sercu wydarzeń. To relacje z rosyjskiej ope-
racji przejęcia Krymu i zaogniania się konfliktu w Donbasie niemal godzina po godzinie.  
To przeciwnicy i zwolennicy rosyjskiego prezydenta widziani oczami reporterki, która pró-
bowała zrozumieć racje każdej ze stron. To opis Rosji, która chce widzieć swoją histo-
rię jako wielką i wspaniałą bez ciemnych kart, ale też Rosji, której nie da się nie kochać.  
To analiza słów i działań Władimira Putina, zwieńczona pytaniami, które warto byłoby mu 
zadać.

Przemysław Gasztold

Wyd. I / 2017 / s. 424

Cena 49 zł

WŁADIMIR PUTIN
Wywiad, którego nie było

Arleta Bojke

Wyd. I / 2017 / s. 304

Cena 39 zł
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ISTOTA RYŻU
O duszy japońskiego jedzenia

Poznajcie oszałamiające bogactwo japońskiej kuchni – jej smaków, zapachów i rytuałów! 
Autor książki Sushi i cała reszta po dziesięciu latach wraca do Japonii, by zgłębić kulturę 
jedzenia tego kraju i lepiej poznać jego mieszkańców. W nieco ponad trzy miesiące Michael 
Booth wraz z rodziną przemierza całą Japonię: od podzwrotnikowej Okinawy na południu 
po Hokkaido na chłodnej północy. Po drodze poznają nadzwyczaj wyrafinowany pejzaż 
kulinarny Kraju Kwitnącej Wiśni i dowiadują się, czym dla Japończyków jest istota ryżu. 

Siedemdziesiąt tysięcy lat temu homo sapiens był niewiele znaczącym zwierzęciem żyją-
cym w pewnym zakątku Afryki. W ciągu następnych tysiącleci wyrósł na pana całej planety 
i postrach ekosystemu. Dziś stoi na progu osiągnięcia statusu boga, gotów dostąpić nie 
tylko wiecznej młodości, lecz także boskich władz tworzenia i niszczenia. Jak to się stało, 
że homo sapiens podbił świat i zdominował planetę, a jego zachowania i idee stały się 
decydujące dla losów Ziemi? Odpowiedź na to i wiele innych pytań znajdziecie w bestselle-
rowej książce profesora Yuvala Noaha Harariego.

Michael Booth

Wyd. I / 2018 / s. 384

Cena 39 zł

SAPIENS
Od zwierząt do bogów

Yuval Noah Harari

Wyd. I / 2014 / s. 528

Cena 49 zł
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TAJEMNICE TRANSPLANTACJI

Wywiad-rzeka z wybitnymi przedstawicielami polskiej medycyny transplantacyjnej: chi-
rurgami, nefrologami, hematologami, pielęgniarkami. Rozmówcy krok po kroku prowadzą 
czytelnika przez proces przeszczepiania, obalają mity, edukują. Poruszają tematy o cha-
rakterze medycznym, jak przeszczep serca, nerki, trzustki, twarzy, wątroby czy komórek 
macierzystych szpiku, oraz te o charakterze systemowym, jak kontrowersje związane  
z klauzulą sumienia. Książka ukazuje ludzkie oblicze lekarzy, przedstawia ich osiągnięcia, 
determinację, pasję i odpowiedzialność.

Zbiór rozmów z czołowymi polskimi psychoterapeutami i superwizorami psychoterapii 
skupionymi wokół Laboratorium Psychoedukacji. Przedmiotem refleksji rozmówców są 
rozmaite obszary życia i pracy psychoterapeutycznej, takie jak: związki, okres okołoporo-
dowy, rodzicielstwo, cielesność, praca, uzależnienia, żałoba i trauma. Autorzy przyglądają 
się różnym formom i zastosowaniom psychoterapii w kontekście przemian współczes-
nego społeczeństwa i relacji międzyludzkich, wskazują nowe kierunki rozwoju tej dziedzi-
ny, rozprawiają się z mitami na jej temat.

Aneta Sieradzka

Wyd. I / 2017 / s. 356

Cena 39 zł

PSYCHOTERAPIA BEZ TAJEMNIC

pod redakcją Zofii Milskiej-Wrzosińskiej

Wyd. I / 2018 / s. 194

Cena 39 zł
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SIŁA NAWYKU
Dlaczego robimy to, co robimy i jak można to zmienić w życiu i biznesie

Nawyki mają potężną moc, a przyzwyczajenie jest drugą naturą człowieka! Nałogowo pa-
limy, bezustannie sprawdzamy wiadomości na Facebooku, chronicznie wybieramy nieod-
powiednich partnerów, zawsze ścielimy łóżko lub nie robimy tego nigdy. Charles Duhigg 
udowadnia, że odpowiednie pokierowanie wyrobieniem nowych lub zmianą dotychczaso-
wych nawyków może diametralnie odmienić czyjeś życie, ale także funkcjonowanie społe-
czeństw, przedsiębiorstw, grup zawodowych, państw. Autor na sprawdzonych przykładach 
dowodzi, że świadomość, zrozumienie i zmiana nawyków pomagają osiągać wymarzone 
cele.

Charles Duhigg

Wyd. I / 2014 / s. 424

Cena 49 zł
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MĄDRZEJ, SZYBCIEJ, LEPIEJ
Sekret efektywności

Opierając się na najnowszych badaniach naukowych w dziedzinie neurologii, psycholo-
gii i ekonomii behawioralnej, jak również na doświadczeniach dyrektorów generalnych, 
reformatorów oświaty, generałów wojska, agentów FBI, pilotów samolotów pasażerskich 
i scenarzystów z Broadwayu, autor udowadnia, że najbardziej produktywni ludzie, firmy 
i organizacje faktycznie działają inaczej, ale to nie wszystko. Oni zupełnie inaczej widzą 
świat i inaczej podejmują decyzje. 

Charles Duhigg

Wyd. I / 2016 / s. 440

Cena 44 zł
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WIELKA WOJNA POLAKÓW 
1914–1918

Książka przedstawia całościowy obraz zmagań i losów Polaków w latach 1914–1918. 
Autor prezentuje losy milionów mieszkańców dawnej Rzeczypospolitej od dnia wybuchu 
I wojny światowej do 11 listopada 1918 roku, gdy na froncie zachodnim doszło do za-
wieszenia broni i zakończenia wojny, a w Polsce do przekazania władzy wojskowej przez 
Radę Regencyjną Józefowi Piłsudskiemu. Opowieść nie koncentruje się tylko na dziejach 
militarnych i politycznych, znajdziemy tu także obrazki z życia codziennego: problemy  
z aprowizacją, higieną i demoralizacją. 

Książka przedstawia okres poprzedzający wydarzenia 11 listopada – czas działań mili-
tarnych podczas I wojny światowej, punkt kulminacyjny – sam dzień odzyskania niepod-
ległości, a także pierwsze tygodnie następujące po nim. To opowieść najpierw o sytuacji 
we wszystkich trzech zaborach, następnie o pierwszych dniach odbudowanego państwa 
polskiego. Publikacja bogato ilustrowana, przygotowana we współpracy Wydawnictwa 
Naukowego PWN i Muzeum Niepodległości w Warszawie, zawiera unikalne cytaty oraz 
niepublikowane materiały ilustracyjne ze zbiorów Muzeum.

Andrzej Chwalba

Wyd. I / 2018 / s. 456

Cena 69 zł

KU JEDNOŚCI
Listopad 1918 roku

Stefan Artymowski, Paweł Bezak

Wyd. I / 2018 / s. 256

Cena 49 zł
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POLSKA NIEPODLEGŁA
Encyklopedia PWN

Celem encyklopedii Polska Niepodległa jest wszechstronne ukazanie dziejów II Rzeczypo-
spolitej i wydarzeń z pierwszych dekad XX wieku, które doprowadziły do odzyskania przez 
Polskę niepodległości. Książka składa się z dziewięciu działów tematycznych, a każdy  
z nich został poprzedzony artykułem wprowadzającym. Publikacja swoim zakresem chro-
nologicznym i tematycznym obejmuje okres II Rzeczypospolitej i zawiera blisko 2000 ha-
seł, około 500 ilustracji, liczne mapy, tabele i teksty źródłowe.

Kalendarium dziejów Polski 1918–2018 stanowi kompendium wiedzy o polskich przemia-
nach XX wieku, które wpłynęły na życie milionów obywateli. Nie jest to pełna kronika mi-
nionego stulecia. Dla każdego roku autor wybrał jedno ważne wydarzenie, które staje się 
pretekstem do ukazania szerszego tła i tamtego okresu – nie tylko dziejów politycznych, 
lecz także gospodarczych, społecznych i kulturalnych, mających istotne znaczenie dla hi-
storii Polski. Wspomina też wiele postaci, które odcisnęły piętno na naszej przeszłości.

Wyd. II / 2018 / s. 600

Cena 99 zł

WIEK BURZY I SPOKOJU  
Kalendarium dziejów Polski 1918–2018

Andrzej Piasecki

Wyd. I / 2018 / s. 240

Cena 49 zł
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SIÓDMY MILION
Izrael – piętno zagłady

Siódmy milion to jedna z najważniejszych książek świata. Tom Segev mierzy się z najbar-
dziej delikatnymi i bolesnymi tematami izraelskiej historii. Odkrywa, jak dramat ekstermina-
cji sześciu milionów Żydów został zmanipulowany i przekłamany w celach ideologicznych  
i politycznych. Na podstawie dzienników, wywiadów i tysięcy dokumentów, autor rekon-
struuje niewygodne fakty w historii narodu żydowskiego: stosunek syjonistów wobec 
nazizmu, założenia systemu budowy nowego państwa, obojętność jego twórców wobec 
Zagłady, bolesne i pełne niezrozumienia konfrontacje z ocalałymi. To nie jest kolejna książ-
ka o historii Państwa Izrael ani o dramacie Holokaustu – to ważne dzieło, które mocno 
wstrząsnęło mitem założycielskim Państwa Izrael.

Tom Segev

Wyd. II / 2018 / s. 580

Cena 59 zł
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POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE I ŻYDZI  
W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ

Pierwsze pełne studium jednego z ważniejszych i bardziej kontrowersyjnych tematów  
w stosunkach polsko-żydowskich w XX wieku – relacji polskiego podziemia w czasie  
II wojny światowej z Żydami. Autor w sposób wyważony ukazuje mozaikę postaw i reak-
cji na katastrofę, która dotknęła europejskich Żydów. Przedstawia całą złożoność sytuacji 
– od ratowania Żydów z narażeniem życia, przez służbę żydowskich żołnierzy w armii 
podziemnej, po przejawy antysemityzmu: prześladowania, denuncjacje czy nawet morder-
stwa. 

Książka przybliża polsko-żydowskie dziedzictwo w wielu aspektach życia: począwszy od 
spraw polityczno-prawnych, przez gospodarcze, duchowe, kulturowe, na obyczajowych 
skończywszy. Pokazuje, że tolerancja w Polsce, w pewnych okresach większa niż w in-
nych krajach europejskich, sprzyjała rozwojowi różnych nacji – a szczególnie ważna była 
dla historii i tożsamości Żydów. Autorzy podkreślają, jak bogate i często komplementarne 
były nasze kontakty gospodarcze czy kulturowe oraz duchowe – oryginalne także w skali 
europejskiej. 

Joshua D. Zimmerman

Wyd. I / 2018 / s. 624 

Cena 69 zł

NIEZNANE POLSKO-ŻYDOWSKIE DZIEDZICTWO 
Profesor Antony Polonsky w rozmowie  
z Anną Jarmusiewicz

Wyd. I / 2017 / s. 196

Cena 39 zł
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HISTORIA ŻYDÓW W STAROŻYTNOŚCI
Od Thotmesa do Mahometa

Dzieje Żydów w starożytności – od schyłku epoki brązu do podboju Palestyny przez  
Arabów – to fascynująca historia wyłonienia się etnosu żydowskiego, przemian tożsa-
mości na przestrzeni wieków, kształtowania się religii, wreszcie funkcjonowania Żydów 
w zmiennych się warunkach politycznych, nie tylko na terenie Palestyny, lecz także w dia-
sporze. Doskonała lektura dla studentów historii, hebraistyki, judaistyki, a także filologii 
klasycznej do egzaminu z historii starożytnej oraz ciekawa propozycja dla wszystkich  
zainteresowanych starożytnością, zwłaszcza czasami biblijnymi.

Łukasz Niesiołowski- Spanò, Krystyna Stebnicka

Wyd. I / 2018 / s. 592

Cena 79 zł
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PRAWA CZŁOWIEKA W POLITYCE DEMOKRACJI 
ZACHODNICH WOBEC POLSKI  
W LATACH 1975–1981

Wanda Jarząbek, Paweł Jaworski, Jacek Tebinka,  
Jakub Tyszkiewicz

Wyd. I / 2018 / s. 352

Cena 69 zł

SREBRO I WŁADZA
Trybuty i handel dalekosiężny a kształtowanie się  
państwa piastowskiego i państw sąsiednich

Dariusz Adamczyk

Wyd. I / 2018 / s. 442

Cena 59 zł

INŻYNIEROWIE NIEPODLEGŁEJ

Marta Panas-Goworska, Andrzej Goworski 

Wyd. I / 2018 / s. 336

Cena 49 zł

historia
zapowiedzi
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HISTORIA POLSKI 1914–2015 

Znana i ceniona od lat synteza historii Polski w XX wieku w nowej i najbardziej aktualnej 
odsłonie – do 2015 roku. Doskonały podręcznik akademicki, a równocześnie jedna z bar-
dziej interesujących książek o dziejach najnowszych. Nowa wersja – wydanie XII rozsze-
rzone – została uzupełniona o wydarzenia z ostatnich lat: 2005–2015. Narracja została 
więc doprowadzona prawie do czasów obecnych. Literatura obowiązkowa dla studentów 
historii, prawa, nauk politycznych, stosunków międzynarodowych i innych kierunków hu-
manistycznych. To także przydatna i ciekawa lektura dla maturzystów oraz wszystkich 
osób zainteresowanych dziejami Polski w XX i XXI wieku, które chcą zrozumieć mechani-
zmy współczesnego świata.

Podręcznik akademicki do prawa rzymskiego, podstawowa lektura dla studentów prawa  
i osób interesujących się dziejami starożytnego Rzymu. Nowa wersja zawiera aktualizacje 
odniesień do czasów współczesnych, np. zmienionego w ostatnich latach prawa francu-
skiego. Jest też uzupełniona o zagadnienia, które autorzy postanowili opisać w bardziej 
przystępny sposób. Dodatkowo podręcznik wzbogacony został o materiały dydaktyczne 
dla studentów, m.in. pytania kontrolne pomocne w nauce przed egzaminem, a także polski 
indeks rzeczowy.

Wojciech Roszkowski

Wyd. XII rozszerzone / 2017 / s. 658

Cena 69 zł

PRAWO RZYMSKIE
U podstaw prawa prywatnego

Wojciech Dajczak, Tomasz Giaro,  
Franciszek Longchamps de Berier

Wyd. III rozszerzone / 2018 / s. 720

Cena 89 zł

Wkrótce  w sprzedaży
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HISTORIA W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ 

Pionierska w Polsce zbiorowa synteza tematyki public history. Stworzona została przez 
przedstawicieli różnych ośrodków akademickich oraz instytucji realizujących public hi-
story w praktyce. Książka jest podręcznikiem pomocniczym dla studentów kierunków 
historycznych i pokrewnych (m.in. popularyzacja historii, historia w przestrzeni publicz-
nej, turystyka historyczna, dziennikarstwo historyczne, animacja kultury, muzealnictwo),  
a także doskonałym kompendium dla amatorów historii, np. rekonstruktorów, jak i czyn-
nych pracowników instytucji kultury.

Poradnik ekspercki na temat wykorzystania historii i dziedzictwa w turystyce kulturowej. 
Oprócz ukazania podstawowych aspektów teoretycznych: zakresu pojęcia i obszaru dzia-
łań turystyki kulturowej, jej roli w popularyzacji dziedzictwa narodowego czy znaczenia  
w promocji miejscowości i regionów, autor zapoznaje czytelnika z różnymi formami aktyw-
ności, typowymi atrakcjami i sposobami organizacji imprez turystycznych. Książka zawie-
ra wiele przydatnych wskazówek oraz konkretne przykłady dobrych, a także złych praktyk.

Praca zbiorowa pod red. Joanny Wojdon

Wyd. I / 2018 / s. 522

Cena 59 zł

HISTORIA W TURYSTYCE  
KULTUROWEJ

Armin Mikos von Rohrscheidt  

Wyd. I / 2018 / s. 400

Cena 59 zł

Wkrótce  w sprzedaży

historia
seria: historia w działaniu
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ROSYJSKA MYŚL STRATEGICZNA  
I POTENCJAŁ MILITARNY W XXI WIEKU

Problematyka rosyjskiej polityki oraz rosyjskiego potencjału militarnego stanowi ważny 
element polskich badań politologicznych i w naukach o bezpieczeństwie oraz obron-
ności. Autorzy, korzystając z rosyjskich źródeł oraz własnego bogatego doświadczenia  
w dziedzinie obronności, przyjrzeli się uwarunkowaniom i sposobom osiągania celów stra-
tegicznych przez Federację Rosyjską oraz sposobom wykorzystania potencjału militarne-
go, w oparciu o przyjęte założenia strategiczne i komplementarnie budowane strategie 
sektorowe. Przedstawili swoje analizy i oceny zachodzących przekształceń i podejmowa-
nych działań, omówili najważniejsze zapisy rosyjskich dokumentów strategicznych i sko-
relowali je z wybranymi procesami polityczno-militarnymi i gospodarczymi.

Piotr Mickiewicz, Daniel Kasprzycki, Cezary Pawlak,  
Henryk Sołkiewicz, Tomasz Szubrycht

Wyd. I / 2018 / s. 336

Cena 59 zł
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BILETY DO SKLEPU
Handel reglamentowany w PRL

Co charakteryzowało kolejne okresy reglamentacji kartkowej? Jakie były przydziały i komu 
przysługiwały? Czy wprowadzanie reglamentacji przynosiło zamierzony skutek? Jakie były 
reakcje ludności i konsekwencje społeczne takiej polityki gospodarczej? – na te i inne py-
tania stara się odpowiedzieć autor. Książka stanowi pierwsze całościowe naukowe opra-
cowanie tematu sprzedaży kartkowej w PRL. Jest nie tylko doskonałym studium handlu 
w dobie gospodarki centralnie sterowanej, lecz także opisuje realia życia codziennego  
w okresie Polski Ludowej. 

Książka opowiada zarówno o życiu codziennym Polaków w okresie PRL, jak i o ówczes-
nych wydarzeniach politycznych, kulturalnych, obyczajowych, a także o fenomenach spo-
łecznych. Autor nie stroni od refleksji wokół różnic i podobieństw tamtego czterdziesto-
pięciolecia i III Rzeczpospolitej – głównie w sferze mentalności, kompleksów, lęków i fobii. 
Do dziedzictwa minionego okresu zalicza między innymi roszczeniową postawę wobec 
państwa, silny syndrom autorytarny, wiarę w moc nakazów i zakazów, niezrozumienie pro-
cedur typowych dla państwa demokratycznego. 

Andrzej Zawistowski

Wyd. I / 2017 / s. 560

Cena 69 zł

CO NAM ZOSTAŁO Z TAMTYCH LAT
Dziedzictwo PRL

Jerzy Eisler

Wyd. I / 2016 / s. 464

Cena 44 zł
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HOMO NOBILIS
Wzorzec szlachcica w Rzeczypospolitej XVI i XVII wieku

Przełom średniowiecza i czasów nowożytnych przyniósł wiele przeobrażeń natury poli-
tycznej, społecznej, ekonomicznej i kulturowej. Nowe czasy to nowe powinności, a wraz 
z nimi – nowe wzorce osobowe. Specjaliści od władania mieczem musieli przyjąć rolę 
gospodarnych zarządców. Efektywne kierowanie folwarkiem to tylko jeden z obowiązków 
tytułowego homo nobilis. Oczekiwano, że będzie on także urzędnikiem i dyplomatą, sku-
tecznym działaczem politycznym, żołnierzem, dworzaninem, a do tego – troskliwym mę-
żem i ojcem, ludzkim panem, dobrym obywatelem i gorliwym chrześcijaninem. Autorka 
rekonstruuje wzorzec osobowy szlachcica, przywołu jąc wskazówki i zalecenia zawarte  
w zwierciadłach z XVI i XVII wieku oraz innych utworach o charakterze moralizatorskim.

Urszula Świderska-Włodarczyk

Wyd. I / 2017 / s. 240

Cena 49 zł
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HOMO MILITANS
Rycerskie wzory i wzorce osobowe  
w średniowiecznej Polsce

Kolejna odsłona badań nad wzorami i wzorcami osobowymi, które w każdej epoce kształ-
tują postawy i styl życia ludzi. Tym razem autorka na podstawie źródeł, głównie kroni-
karskich, analizuje sylwetkę wzorcowego wojownika i rycerza w średniowiecznej Polsce. 
Jakie powinien mieć cechy? Jakie umiejętności? Jak powinien postępować w walce  
i w życiu codziennym? Czego od niego wymagał władca, a czego rodzina? Przy okazji 
poszukiwania odpowiedzi na te pytania poznajemy barwną panoramę średniowiecznej  
Polski, a zwłaszcza jej elity.

W popularnonaukowej serii o wzorach i wzorcach osobowych przyszła kolej na śred-
niowiecznych świętych. Książka przedstawia wzorce uznawane w chrześcijaństwie 
łacińskim. Autor na przykładzie wybranych postaci ukazuje nam różne typy świętych:  
od męczenników, przez pustelników, biskupów, zakonników, po władców. Opisuje, jak wraz 
z przemianami cywilizacyjnymi, społecznymi i kulturalnymi zmieniało się wyobrażenie 
świętości, jakie były typy pobożności, wzorcowe życiorysy. Przywołuje teksty hagiograficz-
ne, które ukazują nam dodatkowo koloryt epoki.

Urszula Świderska-Włodarczyk

Wyd. I / 2018 / s. 248

Cena 49 zł

HOMO SANCTUS
Wzorce świętych w Europie Łacińskiej w średniowieczu

Wojciech Mruk

Wyd. I / 2018 / s. 248

Cena 49 zł

historia
zapowiedzi
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DZIEJE KULTURY EUROPEJSKIEJ

Kolejna z serii fascynujących podróży po dawnych wiekach kultury, tym razem zabiera 
nas do korzeni naszej cywilizacji – europejskiej. Autor w sposób wyważony i obiektywny 
ukazuje kulturę całej Europy, nie tylko części zachodniej, kładąc należyty nacisk na region 
środkowo-wschodni. Czytelnik znajdzie tam przekrojowy i syntetyczny opis: od czasów 
prehistorycznych, przez, starożytne kultury śródziemnomorskie, kształtowanie się i roz-
wój Europy chrześcijańskiej, burzliwe czasy nowożytne, wreszcie traumę XX-wiecznych 
wojen i żelaznej kurtyny, aż po problemy świadomości kulturowej dzisiejszego Europejczy-
ka. Książka zainteresuje każdego, kto chce poznać swoje korzenie i zrozumieć dzisiejszy 
świat.

Wojciech Lipoński

Wyd. I / 2018 / s. 1232

Cena 99 zł – oprawa miękka

Cena 149 zł – oprawa twarda

Wkrótce  w sprzedaży
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DZIEJE KULTURY NIEMIECKIEJ

Czesław Karolak, Wojciech Kunicki, Hubert Orłowski

Wyd. II rozszerzone / 2015 / s. 606

Cena 64 zł

DZIEJE KULTURY FRANCUSKIEJ

Jacek Kowalski, Anna Loba, Mirosław Loba

Wyd. I / 2006 / s. 668

Cena 69 zł

DZIEJE KULTURY BRYTYJSKIEJ

Wojciech Lipoński

Wyd. I / 2011 / s. 832

Cena 79 zł

historia
seria: dzieje kultur
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RZYM
Wędrówki z historią w tle

Osobista książka Bożeny Fabiani o mieście, w którym stale się coś rodziło, coś przekształ-
cało, coś zapadało pod ziemię. To opowieść o osłoniętych tajemnicą dziejach najstarszych 
kościołów i innych zabytków. Autorka oprowadza czytelników po Rzymie, przedstawiając 
epizody z dziejów miasta: od narodzin chrześcijaństwa do baroku. Kładzie nacisk na za-
bytki wczesnochrześcijańskie, by powiązać je z okolicznościami narodzin chrześcijaństwa,  
a następnie pokazać ich późniejsze losy, opisując Rzym papieży. Fabiani nasyca tekst 
rozmaitymi szczegółami dotyczącymi mody, obyczajów, malarzy, przestępstw i egzekucji. 
Dzięki temu pokazuje życie miasta z bliska, objaśnia okoliczności, w jakich powstało to 
wszystko, co po wiekach trafiło do przewodników. 

Bożena Fabiani

Wyd. I / 2018 / s. 528

Cena 59 zł
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BIBLIA W MALARSTWIE

Albumowe, ozdobne wydanie gawęd Bożeny Fabiani poświęconych sztuce inspirowanej 
Pismem Świętym. Opowiedziana językiem malarstwa przeszłość biblijnych bohaterów 
jawi się w zaskakujących odsłonach i kostiumach. Każdy rozdział składa się z przepla-
tających się dwóch elementów – krótkiego streszczenia tekstu, który malarz miał za za-
danie zilustrować, oraz obrazów, którym towarzyszy opis, a nierzadko także dygresyjna 
opowieść o artyście. Autorka wzbogaca narrację o własne wiersze inspirowane Ewangelią. 
Doskonały prezent dla wszystkich miłośników sztuki.

Tym razem Bożena Fabiani sięga do tradycji mitologicznej w europejskiej sztuce nowo-
żytnej. Przybliża dorobek kultury klasycznej na przykładach malarstwa, a także rzeźby. 
Pokazuje ciągłość wątków, które trafiły do sztuki głównie w okresie renesansu i zadomo-
wiły się w niej na kilka kolejnych wieków. Poza śledzeniem tradycji mitologicznej w sztuce 
nowożytnej autorka opowiada także o zabytkach pompejańskich oraz o kulturze antycznej 
na wyspie Capri – rozdziały im poświęcone mogą posłużyć czytelnikom jako krótkie prze-
wodniki po tych miejscach.

Bożena Fabiani

Wyd. I / 2017 / s. 408

Cena 89 zł

ANTYK W MALARSTWIE
XV–XXI wiek

Bożena Fabiani

Wyd. I / 2017 / s. 304

Cena 59 zł
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MITOLOGIA GRECKA I RZYMSKA
Spotkania ponad czasem

Nowe, zaktualizowane i uzupełnione wydanie uhonorowanej prestiżową Nagrodą Klio 
książki Katarzyny Marciniak. Autorka przybliża postaci i wydarzenia z mitologii, bez któ-
rych nie sposób zrozumieć współczesnej kultury. Poznamy różne oblicza Meduzy, dowie-
my się, czy bóg wina Bachus chorował na żółtaczkę, dotrzymamy towarzystwa Arnoldowi 
Schwarzeneggerowi, gdy jako Herkules będzie przemierzał ulice Nowego Jorku. Książka 
prezentuje treści na zasadzie leksykonu, co ułatwia poruszanie się w gąszczu mitologicz-
nych postaci i wydarzeń. Zawiera liczne ilustracje i ciekawostki, a także informacje o funk-
cjonowaniu motywów związanych z daną postacią w literaturze, filmie, sztukach plastycz-
nych czy muzycznych, co uatrakcyjnia lekturę oraz poszerza wiedzę. 

Katarzyna Marciniak

Wyd. II / 2018 / s. 528

Cena: 79 zł
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CHŁOPAK Z PIANINEM
O sztuce i wojnie na Ukrainie

Od listopada 2013 do lutego 2014 roku na Ukrainie trwały protesty, które przerodziły się 
w rewolucję zwaną Euromajdanem, a następnie w trwającą do dziś wojnę hybrydową  
w Donbasie. Protestom od początku towarzyszyły działania artystyczne, a sztuka stała się 
wyrazem oporu wobec Rosji, inteligentnie wykorzystywanym medium, próbą odnalezie-
nia tożsamości. Autorka przybliża czytelnikom współczesną ukraińską sztukę, która jest  
w Polsce zaskakująco mało znana. Pokazuje zjawiska i prądy myślowe, które są dziś waż-
ne dla Ukraińców. Tekst, będący połączeniem literatury popularnonaukowej z reportażem, 
zwraca uwagę dojrzałością oglądu, sprawnością warsztatową i odważnym spojrzeniem  
na rzeczywistość towarzyszącą pracy i życiu artystów. 

Ewa Sułek

Wyd. I / 2018 / s. 224

Cena 49 zł
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POLSKI TEATR PO UPADKU KOMUNIZMU
Lupa, Warlikowski, Klata

Książka obrazuje przemiany estetyki i funkcji polskiego teatru po upadku komunizmu na 
przykładzie twórczości trzech artystów. Pierwszy z nich to Krystian Lupa, który pod koniec 
XX wieku uzyskał status jednego z najważniejszych twórców polskiej kultury. Dwaj pozo-
stali to Krzysztof Warlikowski i Jan Klata – najzdolniejsi uczniowie Lupy, którzy odnaleźli 
własny, indywidualny głos. Jaka jest ich filozofia teatru jako społecznego i artystycznego 
medium? Z czego czerpią inspirację? Jak wygląda ich współpraca z aktorami, scenografa-
mi i kompozytorami?

Książka wypełnia lukę w polskiej literaturze poświęconej tematowi kina w okupowanej 
Polsce. Zawiera dokładną charakterystykę repertuaru kinowego w Generalnym Guberna-
torstwie, informacje na temat funkcjonowania kin, zachowań publiczności, akcji małego 
sabotażu. Autor opisuje wojenne losy gwiazd ekranu, czytelnik znajdzie tu ponadto liczne 
ciekawostki, dane z prasy okupacyjnej, jawnej i podziemnej, historie niezrealizowanych 
planów, niepublikowane materiały ikonograficzne. Autor dotarł do filmów, w tym tych naj-
bardziej kontrowersyjnych, a także jako pierwszy przeanalizował całą prasę okupacyjną. 
Zdobył oryginały programów filmowych i fotosów, jak również dokumenty z IPN dotyczące 
powojennych procesów o kolaborację środowiska filmowców. 

Olga Śmiechowicz

Wyd. I / 2018 / s. 272

Cena 49 zł

ŚWINIE W KINIE?
Film w okupowanej Polsce

Krzysztof Trojanowski

Wyd. I / 2018 / s. 240

Cena 49 zł
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FORMY MUZYCZNE

Nowe, uzupełnione wydanie cenionego podręcznika dla wszystkich, których interesują 
studia z teorii muzyki. Publikacja przygotowuje studentów do świadomej percepcji dzieła 
muzycznego oraz jego samodzielnej analizy. Pozwala zdobyć wiedzę na temat kształtu 
formalnego utworów charakterystycznych dla poszczególnych epok i stylów muzycznych, 
elementów dzieła muzycznego i jego oddziaływania na wyraz artystyczny utworu. Posze-
rza wiedzę na temat zapisu nutowego, muzycznej terminologii oraz repertuaru różnych 
stylów muzycznych na przestrzeni wieków.

W powszechnym przekonaniu ceny dzieł sztuki są tak wysokie, że na ich kupno pozwolić 
sobie mogą tylko najbogatsi. To mit, który należy obalić, aby otworzyć drzwi do świata 
sztuki. Aby rozpocząć kolekcjonerską przygodę trzeba jednak mieć świadomość, jakie 
dzieła funkcjonują w obrocie rynkowym, w jaki sposób ocenia się ich autentyczność oraz 
wycenia, a także jakie mechanizmy rządzą rynkiem antykwarycznym. Celem książki jest 
przekazanie czytelnikom wiedzy praktycznej, jaka jest podstawowym narzędziem kolek-
cjonera i inwestora.

Marek Podhajski

Wyd. III / 2018 / s. 316

Cena 49 zł

RYNEK SZTUKI W POLSCE
Przewodnik dla kolekcjonerów i inwestorów

Monika Bryl

Wyd. I / 2016 / s. 446 

Cena 89 zł
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KULTURA JĘZYKA POLSKIEGO
Teoria. Zagadnienia leksykalne

Nowe, zaktualizowane i uzupełnione wydanie cenionego i nowoczesnego podręcznika aka-
demickiego z dziedziny kultury języka. Andrzej Markowski omawia najważniejsze tenden-
cje współczesnej polszczyzny, pokazuje żywe związki języka z kulturą, zapoznaje studen-
tów z podstawami teoretycznymi językoznawstwa normatywnego. Objaśnia, jak zmieniły 
się warunki socjolingwistyczne i  pragmalingwistyczne komunikacji językowej Polaków  
w ostatnich latach, analizuje aktualne tendencje leksykalne, zwraca uwagę na nowe wyra-
zy i związki wyrazowe. 

Nowe, zaktualizowane i uzupełnione wydanie cenionego podręcznika akademickiego po-
święconego problemom poprawnej wymowy i pisowni. Tomasz Karpowicz podaje najnow-
sze ustalenia dotyczące wymowy, ortografii i interpunkcji. Uwzględnia zmiany wynikające 
z uchwał Rady Języka Polskiego, odnotowuje zmiany wprowadzone do wydania Wielkiego 
Słownika Ortograficznego PWN z 2012 roku i komentuje zmiany zawarte w najnowszym 
wydaniu tego słownika (2016). Najbardziej aktualny i praktyczny na polskim rynku wydaw-
niczym podręcznik o tej tematyce.

Andrzej Markowski

Wyd. II / 2018 / s. 352

Cena 49 zł

KULTURA JĘZYKA POLSKIEGO
Wymowa, ortografia, interpunkcja

Tomasz Karpowicz

Wyd. II / 2018 / s. 236

Cena 49 zł
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filologia polska
seria: nowe monografie

POLSZCZYZNA SPOLEGLIWA
O języku „Dzienników” Marii Dąbrowskiej

Książka ukazuje językowe aspekty Dzienników Marii Dąbrowskiej – czołowej przedstawi-
cielki inteligencji humanistycznej I połowy XX wieku. Autorka Nocy i dni prowadziła dziennik 
przez z górą pół wieku, niemal nieprzerwanie. Andrzej Markowski przygląda się słownictwu 
Dzienników: elementom potocznym, frazeologii, słownictwu przestarzałemu, ale także gra-
matycznej stronie wybranych fragmentów. Pokazuje techniki narracyjne, analizuje sądy 
Dąbrowskiej o języku jej własnych utworów literackich i o polszczyźnie w ogóle. 

Książka jest poświęcona przygodom realizmu – jednej z najważniejszych, a zarazem naj-
bardziej skomplikowanych kategorii w historii literatury. Ewa Paczoska przypomina formu-
ły realizmu, które proponowali pisarze pod koniec XIX wieku, i wskazuje drogi jego prze-
mian w kolejnym stuleciu. Omawiając borykanie się pisarzy z pytaniami o status realności, 
autorka skupia się na środkowoeuropejskich odmianach powieści realistycznej: zestawia 
dzieło Bolesława Prusa i Henry’ego Jamesa, powraca do rozpoznań Karola Irzykowskiego 
i Virginii Woolf. 

Andrzej Markowski

Wyd. I / 2018 / s. 368

Cena 49 zł

LEKCJE UWAŻNOŚCI
Moderniści i realizm

Ewa Paczoska

Wyd. I / 2018 / s. 376

Cena 49 zł
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zapowiedzi

UCHA, FOCHY, TARAPATY
Czyli wszystko, co chcielibyście wiedzieć o polszczyźnie  
i o co nie baliście się zapytać

Agata Hącia od lat prowadzi programy radiowe, w których rozbudza zainteresowanie 
polszczyzną. W swoim poradniku odpowiada na rozmaite pytania językowe słuchaczy: 
„Używam grzebień czy grzebienia?”, „Starczy czy wystarczy?”, „Jak się nazywa mieszka-
niec Grudziądza?”, „A co z tą podkoszulką?” – i wiele innych. Kilkaset pytań autorka po-
grupowała na te dotyczące wymowy, ortografii, interpunkcji, fleksji, słowotwórstwa, zna-
czenia, frazeologii, składni i etykiety językowej. Odpowiedzi, których udziela, zadowolą 
zarówno tych, którzy chcą wiedzieć „jak jest poprawnie”, jak i tych, którzy chcą pogłębić 
swoją wiedzę i pytają o to, „dlaczego tak jest”. Z książki mogą korzystać dzieci i dorośli  
– w miarę zainteresowań i bez ograniczeń wiekowych.

Agata Hącia

Wyd. I / 2018 / s. 368

Cena 59 zł
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seria: biblioteka młodego badacza

PREZENTACJE NAUKOWE
Praktyczny poradnik dla studentów,  
doktorantów i nie tylko

Jak mówić zrozumiale o trudnych zagadnieniach? Jak nie nudzić słuchaczy? Czy można 
wygłosić świetną prezentację bez slajdów? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań znaj-
dziecie w tej książce. Autor w swobodnej formie prowadzi czytelnika przez proces projek-
towania, tworzenia i wygłaszania prezentacji. Proponuje wiele nieoczywistych rozwiązań: 
od ćwiczeń w pisaniu bajek po prezentacje na tablicy. A wszystko po to, by odczarować 
niezrozumiałe, nudne wystąpienia, odczytywane monotonnym głosem z kartki przez prele-
gentów stojących tyłem do sali.

Co, jak i po co pisać? Jak doskonalić warsztat pisarski? Jakie są kryteria recenzowania? 
Jak wypełnić wniosek grantowy? Na te i wiele innych pytań odpowiadają autorzy książki,  
w przystępny sposób podpowiadając, jak pisać artykuły naukowe oraz inne prace aka-
demickie oraz jak je publikować – również w najbardziej prestiżowych czasopismach. 
Autorzy prowadzą czytelnika przez wszystkie etapy tworzenia tekstów: od proponowania 
tematu, przez proces pisania, dostosowanie tekstu do wymogów edytorskich, do pisania 
notek towarzyszących publikacji.  

Piotr Wasylczyk

Wyd. I / 2018 / s. 196

Cena 49 zł

PUBLIKACJE NAUKOWE
Praktyczny poradnik dla studentów,  
doktorantów i nie tylko

Piotr Siuda, Piotr Wasylczyk

Wyd. I / 2018 / s. 196

Cena 49 zł
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seria: dla tłumaczy

TŁUMACZENIE PISEMNE NA JĘZYK POLSKI
Kompendium

Pierwszy podręcznik adresowany do osób zajmujących się tłumaczeniem z różnych ję-
zyków na język polski. Dotyczy przekładu tekstów nieliterackich, a więc użytkowych, spe-
cjalistycznych, w tym: naukowych, technicznych, publicystycznych itd. Autorki prezentują 
problemy tłumaczeniowe, ilustrując omawiane zjawiska odpowiednio dobranymi przykła-
dami. Praca zawiera także uwagi dotyczące tłumaczenia cytatów, tworzenia przypisów  
i bibliografii, aktualizowania tekstu w przekładzie, rozwiązywania problemów związanych 
z realiami kulturowymi. 

Autorka podejmuje kwestie związane z przekładem formy graficznej i warstwy brzmienio-
wej tekstów literackich. Posługując się bogatym materiałem badawczym, przybliża spe-
cyfikę przekładu brzmienia i pisowni. Omawia zabiegi literackie wpływające na ukształ-
towanie brzmieniowe tekstu, jak również zjawiska z poziomu grafii. Analizuje przykłady 
zaczerpnięte z literatury polskiej i niemieckiej, jednak z książki mogą skorzystać również 
osoby zajmujące się inną parą języków. Publikacja dla wszystkich, których ciekawi war-
sztat tłumacza i poetyka przekładu.

Anna Szczęsny, Zofia Kozłowska

Wyd. I / 2018 / s. 296

Cena 49 zł

Joanna Kubaszczyk

Wyd. I / 2016 / s. 274

Cena 49 zł

FAKTURA ORYGINAŁU I PRZEKŁADU
O przekładzie tekstów literackich
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METODYKA NAUCZANIA  
JĘZYKA NIEMIECKIEGO
Podręcznik dla studentów germanistyki  
oraz początkujących nauczycieli

Praktyczny i interaktywny podręcznik przygotowujący do nauczania języka niemieckiego. 
Poza omówieniem zjawisk teoretycznych książka prezentuje wiele ćwiczeń i zadań prak-
tycznych. Autorka objaśnia, jak przebiega praca z uczniami z psychologicznego punktu 
widzenia, omawia najważniejsze aspekty procesu nauczania elementów języka i sprawno-
ści językowych, poleca materiały dydaktyczne, pokazuje, jak powinna przebiegać kontrola  
i ewaluacja osiągnięć. Niezbędnik dla początkujących nauczycieli oraz studentów germa-
nistyki lub lingwistyki stosowanej.

Atrakcyjnie opracowana i przełomowa praca Jerzego Danielewicza przedstawia szeroką 
panoramę poezji hellenistycznej. Bezprecedensowe jest zamieszczenie tekstów greckich 
– trudno dostępnych, m.in. niedawno odkrytych na papirusach – obok przekładów na ję-
zyk polski. Czytelnik znajdzie tu także wprowadzenia do utworów ze wskazaniem źródeł 
przekazu tekstu, aparat krytyczny, odnośniki do bogatej literatury przedmiotu, przywołania 
innych autorów starożytnych, komentarz językowy, literacki i rzeczowy, a także zarys do-
tychczasowych interpretacji. 

Jerzy Danielewicz

Wyd. I / 2018 / s.394

Cena 59 zł

Zofia Chłopek

Wyd. I / 2018 / s. 320

Cena 49 zł

ANTOLOGIA LIRYKI HELLENISTYCZNEJ
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bestsellery

CO ROBI JĘZYK ZA ZĘBAMI?
Poprawna polszczyzna dla najmłodszych

Autorka w mądry i zabawny sposób prowadzi małych czytelników przez zawiłości pol-
szczyzny. Rozdziały są pomyślane interaktywnie, a treści przekazywane dialogowo, dzięki 
czemu lektura sprzyja budowaniu więzi rodzinnych i kształceniu wzorców komunikacyj-
nych. W każdej z pięciu części książki odkrywamy kolejne tajemnice języka: od ćwiczeń 
logopedycznych, przez znaczenia słów, frazeologizmy, etykietę językową, po zagadnienia 
gramatyczne. Lekturę umilą piękne ilustracje Macieja Szymanowicza. Książka jest skiero-
wana do dzieci w wieku od 5 do 10 lat i ich rodziców.

Agata Hącia

Wyd. I / 2017 / s. 336

Cena 59 zł

Nagrody i wyróżnienia:
• Nominacja w konkursie Mądra Książka Roku 2017 w kategorii Książka dla Dzieci.
• Nagroda w XVI edycji konkursu Świat Przyjazny Dziecku organizowanym przez  

Komitet Ochrony Praw Dziecka.
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RUSZ GŁOWĄ!
Gimnastyka mózgu dla dzieci

Dzieci uwielbiają się uczyć i rozwijać swój umysł! W chwili narodzin są kłębkiem moż-
liwości wypełnionym jeszcze nieznanymi umiejętnościami. A rodzic jest pierwszym na-
uczycielem swojego dziecka. Rusz głową! to inspirujący przewodnik po dziecięcym mózgu  
i kolejnych etapach jego rozwoju. Książka zawiera różnorodne ćwiczenia stymulujące po-
szczególne obszary mózgu, między innymi te, które odpowiadają za logiczne myślenie, 
analizowanie informacji, liczenie, czytanie, komunikowanie się, kreatywność. Autorka po-
daje także wskazówki dotyczące diety, ruchu, zabawek czy miejsca do pracy. Książka jest 
kierowana do dzieci w wieku  5–11 lat i rodziców chcących rozpoznać indywidualny poten-
cjał swojego dziecka i wspomóc jego dojrzewanie intelektualne. 

Anne Lene Johnsen

Wyd. I / 2018 / s. 168

Cena 49 zł
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seria: dlaczego…?

DLACZEGO RYBY NIE TONĄ?
I inne ważne pytania

Czy krokodyle mają pępki? Po co pszczołom „futerko”? Czy małpy mogą coś wynaleźć?  
Na te i wiele innych pytań odpowiada Anna Claybourne. Autorka w ciekawy i przyjazny spo-
sób opowiada o pojawieniu się zwierząt na Ziemi, o ich gatunkach, zwyczajach, wyjątko-
wych cechach, umiejętnościach adaptacji do zmieniającego się środowiska oraz o miejscu 
człowieka wśród innych stworzeń. Bogactwo przykładów, ilustracji i doskonałe podejście 
do potrzeb małego czytelnika sprawiają, że książka jest wspaniałym przewodnikiem po 
świecie zwierząt. Publikacja zaciekawia, bawi, ośmiela do stawiania nawet najbardziej za-
skakujących pytań, a przede wszystkim inspiruje do dalszych odkryć. Świetnie sprawdzi 
się także jako pomoc dydaktyczna w szkole podstawowej.

Anna Claybourne

Wyd. I / 2018 / s. 96

Cena 49 zł
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DLACZEGO GWIAZDY MIGOCĄ?
I inne ważne pytania 

Nauka jest wszędzie! Czy macie ten rodzaj dociekliwego umysłu, który jest konieczny, 
żeby ją zgłębić? Jeżeli tak, to ta książka jest dla was! Znajdziecie tu odpowiedzi na pyta-
nia dotyczące rozmaitych zjawisk: od najmniejszej bakterii po największe czarne dziury.  
Od mikroskopijnych stworzeń po największe bestie, jakie kiedykolwiek przemierzały  
Ziemię. Od wnętrza waszego ciała po najdalsze zakątki Wszechświata. Ta książka nie przy-
pomina żadnej innej publikacji nauce, jaką czytaliście do tej pory. Dzięki niej lekcje fizyki 
czy biologii już nigdy nie będą nudne!  

Ale dziwactwo! Czy to już skończone? A może wisi do góry nogami? Świat sztuki jest pe-
łen zagadek, a Susie Hodge pomaga odkrywać jego tajemnice. Językiem dzieci opowiada  
o artystach i ich dziełach – od malowideł zdobiących egipskie grobowce po współczesny 
design. Dzięki kreatywnemu podejściu potrafi zaangażować nawet kilkulatka i sprowo-
kować go, a zarazem ośmielić do stawiania pytań i samodzielnego rozumienia obrazów, 
rzeźb czy abstrakcyjnych wzorów sztuki aborygeńskiej. Bogato ilustrowana książka inspi-
ruje również do zabawy i własnych eksperymentów.

Susie Hodge

Wyd. I / 2017 / s. 96

Cena 39 zł

James Doyle

Wyd. I / 2018 / s. 96

Cena 49 zł

DLACZEGO SZTUKA PEŁNA JEST GOLASÓW?
I inne ważne pytania
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Rozdziały podręcznika Dydaktyka specjalna. Od wzorca do interpretacji Autorka ukierunkowała 
na dookreślanie znaczeń oraz budowanie systematyki dydaktyki specjalnej i opracowa-
nie założeń do projektowania dydaktyk specjalistycznych. Daje to podstawy wyjaśniania 
rzeczywistości edukacyjnej także przez rozważanie inspirujących badawczo obszarów 
dydaktyki specjalnej, wyłanianie i nazywanie jej kanonów, formułowanie prawidłowości 
dydaktycznych oraz rozpoznawanie swoistości dydaktyki specjalnej. Przyjęte w tej pub-
likacji definicje i systematyka dydaktyki specjalnej stały się wykładnią dla analiz i prze-
glądu dydaktyk specjalistycznych zaprezentowanych w podręczniku Dydaktyka specjalna.  
Od systematyki do projektowania dydaktyk specjalistycznych.

Joanna Głodkowska

Wyd. I / 2017 / s. 314

Cena 59 zł

DYDAKTYKA SPECJALNA
Od systematyki do projektowania  
dydaktyk specjalistycznych

DYDAKTYKA SPECJALNA
Od wzorca do interpretacji

redakcja naukowa: Joanna Głodkowska

Wyd. I / 2017 / s. 411

Cena 69 zł
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PARADYGMATY DYDAKTYKI
Myśleć teorią o praktyce

Oddajemy w ręce Czytelników podręcznik akademicki z zakresu dydaktyki ogólnej. Autorka 
zrekonstruowała w nim status dydaktyki jako subdyscypliny pedagogiki oraz najistotniej-
sze zróżnicowania założeń i rekomendacji praktycznych na gruncie tej nauki. Nowością  
w stosunku do innych podręczników z tego zakresu jest uporządkowanie najważniejszych 
dla tej dziedziny paradygmatów teoretycznych (obiektywistycznych: dydaktyka norma-
tywna, instrukcyjna i neurodydaktyka; konstruktywistyczno-interpretacyjnych: dydaktyka 
humanistyczna, konstruktywistyczna oraz konektywizm, a także transformatywnych) 
wraz ze wskazaniem leżących u ich podstaw założeń i opisem wynikających z nich modeli 
kształcenia. 

Dorota Klus-Stańska

Wyd. I / 2018 / s. 248

Cena 49 zł
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EDUKACJA ŻYWIENIOWA

Oddajemy do rąk Czytelników pierwszy w Polsce podręcznik edukacji żywieniowej. Książka 
Isobel Contento to kompendium wiedzy o tym jak projektować, realizować i oceniać sku-
teczność programów i interwencji edukacyjnych związanych z zachowaniami żywienio-
wymi. Edukacja żywieniowa to książka przeznaczona dla studentów studiów przed- i pody-
plomowych w zakresie żywienia. Może być przydatna także dla edukatorów żywieniowych 
jako źródło wiedzy niezbędnej do planowania i realizacji skutecznych programów edukacji 
żywieniowej dla różnych grup odbiorców.

Edukacja zdrowotna. Podstawy teoretyczne, metodyka, praktyka to kompendium wiedzy 
na temat kształtowania kompetencji umożliwiających ludziom dbanie o zdrowie własne 
i społeczności, w której żyją. W pierwszej części książki omówiono teoretyczne podsta-
wy edukacji zdrowotnej, jej etyczne aspekty, opisano role i kompetencje osób prowadzą- 
cych edukację zdrowotną oraz przedstawiono metodykę jej prowadzenia. Druga – praktycz-
na, wzbogacona o scenariusze zajęć część – dotyczy wybranych obszarów tematycznych  
w edukacji zdrowotnej dzieci i młodzieży. 

redakcja naukowa: Barbara Woynarowska

Wyd. I / 2017 / s. 516

Cena 99 zł

Isobel R. Contento

Wyd. I / 2018 / s. 960

Cena 199 zł

EDUKACJA ZDROWOTNA
Podstawy teoretyczne, metodyka, praktyka

pedagogika
zapowiedzi/bestsellery
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SEKRET DZIECIŃSTWA

Uważam, że kiedy ludzkość posiądzie pełne zrozumienie dziecka, wypracuje również doskonałe 
formy opieki nad nim.
Ponad 100 lat temu Maria Montessori stworzyła system edukacji, który rzucił nowe świat-
ło na pedagogikę. W myśl tej metody dla prawidłowego rozwoju dziecka należy stworzyć 
mu przestrzeń pozwalającą na rozwijanie spontaniczności i twórczości oraz umożliwić 
wszechstronny rozwój psychofizyczny, kulturalny i społeczny.
Prezentujemy niepublikowaną dotychczas na polskim rynku, klasyczną książkę Marii Mon-
tessori, w której autorka wykłada podstawy swojej koncepcji kształtowania się psychiki 
dziecka. W 48 krótkich rozdziałach opisuje poszczególne aspekty rozwoju dziecka oraz 
kwestie związane z towarzyszeniem mu w optymalnym rozwoju.

Maria Montessori

Wyd. I / 2018 / s. 296

Cena 49 zł
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ODRUCHY, UCZENIE SIĘ I ZACHOWANIE

Rozwój ruchowy dziecka na wczesnych etapach życia ma wpływ na zachowanie i osiąg-
nięcia szkolne w późniejszym dzieciństwie. Niedojrzałość neuromotoryczna może być 
przyczyną specyficznych trudności w nauce oraz zaburzeń zachowania. Sally Goddard 
Blythe w przystępny sposób wyjaśnia prawidłowy przebieg rozwoju dziecka oraz pokazuje 
metody, za pomocą których można rozpoznawać nieprawidłowości rozwoju i minimalizo-
wać ich skutki. 

Funkcjonowanie neuromotoryczne stanowi jeden ze wskaźników dojrzałości ośrodkowego 
układu nerwowego. Osoby z niedojrzałością neuromotoryczną często doświadczają prob-
lemów z równowagą, koordynacją i percepcją wzrokową, które mogą mieć wpływ na za-
chowanie i naukę u dzieci i powodować chroniczne stany lękowe oraz wrażliwość emocjo-
nalną u dorosłych. Test przesiewowy oraz program ćwiczeń opisany w publikacji pozwala 
zdiagnozować niedojrzałość neuromotoryczną i wygaszać jej objawy.

Sally Goddard Blythe

Wyd. I / 2015 / s. 152

Cena 39 zł

Sally Goddard Blythe

Wyd. I / 2018 / s. 192

Cena 49 zł

NIEDOJRZAŁOŚĆ NEUROMOTORYCZNA  
DZIECI I DOROSŁYCH

pedagogika
zapowiedzi/bestsellery
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JAK OCENIĆ DOJRZAŁOŚĆ DZIECKA DO NAUKI

Praktyczny przewodnik zawierający informacje na temat prawidłowości w rozwoju rucho-
wym dziecka i jego powiązań z uczeniem się. Autorka pokazuje związek pomiędzy takimi 
wskaźnikami, jak: koordynacja wzrokowo-ruchowa, kontrola postawy a gotowością dzie-
cka do nauki. Publikacja zawiera narzędzia pozwalające na ocenę aktualnego poziomu 
motoryki dziecka w wieku przedszkolnym i szkolnym, a także kompletny program rozwoju 
ruchowego.

Istnieje wiele sposobów, po które sięgamy, ucząc się. Co więcej, różne sposoby nauczania 
pasują do różnych rodzajów uczenia się. W książce przedstawiono 26 naukowo potwier-
dzonych mechanizmów, za pomocą których uczymy się nowych rzeczy, wśród nich m.in: 
stosowanie analogii, uczenie się w grupie, stawianie pytań, wizualizacja, uczenie się przez 
obserwację.

Jessica M. Tsang, Kristen P. Blair, Daniel L. Schwartz

Wyd. I / 2017 / s. 397

Cena 59 zł

Sally Goddard Blythe

Wyd. II / 2015 / s. 130

Cena 39 zł

JAK SIĘ UCZYMY?
26 naukowo potwierdzonych mechanizmów
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PRAWO KARNE MIĘDZYNARODOWE
Zarys systemu

Nowe wydanie klasycznego podręcznika prof. Lecha Gardockiego. Wyspecjalizowany ze-
spół autorski porządkuje i aktualizuje zagadnienia dotyczące międzynarodowego prawa 
karnego. Pozycja obowiązkowa dla studentów, aplikantów i doktorantów zajmujących się 
prawem karnym.

Interdyscyplinarne i kompleksowe opracowanie zagadnień związanych z funkcjonowa-
niem organizacji międzynarodowych. Autorzy uwzględniają w książce najnowszy stan 
wiedzy oraz aktualną sytuację pozarządowych i międzyrządowych instytucji. Podręcznik 
dla osób zajmujących się prawem, stosunkami międzynarodowymi, naukami politycznymi 
czy ekonomią.

Jerzy Menkes, Andrzej Wasilkowski

Wyd. I / 2017 / s. 685

Cena 99 zł

Lech Gardocki, Teresa Gardocka, Łukasz Majewski

Wyd. I / 2017 / s. 343

Cena 69 zł

ORGANIZACJE MIĘDZYNARODOWE
Prawo instytucjonalne
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KODEKS POSTĘPOWANIA KARNEGO
Komentarz dla studiujących

Komentarz przygotowany z myślą o uczestnikach studiów prawniczych. Książka adreso-
wana jest do studentów zajmujących się postępowaniem karnym na poziomie podstawo-
wym (jednolite studia magisterskie) lub wyższym (seminaria magisterskie i doktorskie) 
oraz aplikantów. Oprócz objaśnienia funkcjonujących przepisów, celem autorów było uka-
zanie powiązań między nimi. W ten sposób początkujący prawnicy będą mogli swobodnie 
korzystać z Kodeksu postępowania karnego, z łatwością odnajdując odpowiednie przepisy 
oraz skutki ich naruszenia często znajdujące się w innym miejscu. Dzięki Komentarzowi 
studenci będą mieli również szansę poznać kompletny kształt i funkcjonowanie instytucji 
procesowej. Całość obejmuje część kodeksu powszechnie omawianą podczas studiów 
prawniczych oraz aplikacji.

Teresa Gardocka, Dariusz Jagiełło

Wyd. I / 2018 / s. 330

Cena 69 zł 
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ETYKA ZAWODU PSYCHOLOGA
Wydanie nowe

Etyka zawodu psychologa. Wydanie nowe to poszerzony i zaktualizowany podręcznik po-
rządkujący wiedzę z zakresu etycznych aspektów działalności psychologa:
• prowadzącego działalność naukową oraz dydaktyczną, 
• prowadzącego działalność praktyczną jako diagnosta,
• udzielającego pomocy psychologicznej.
Najważniejszą zmianą wprowadzoną w nowym wydaniu jest dodatkowa część podręcz-
nika – pierwsze w Polsce opracowanie prezentujące opisy przypadków naruszenia przez 
psychologów standardów etycznych. Wszystkie case studies opracowane zostały na pod-
stawie wieloletniej praktyki dr Zuzanny Toeplitz  oraz dr Małgorzaty Toeplitz-Winiewskiej.

Jerzy Brzeziński, Barbara Chyrowicz, Zuzanna Toeplitz, Małgorzata Toeplitz-Winiewska

Wyd. II / 2017 / s. 635

Cena 89 zł – oprawa miękka

Cena 119 zł – oprawa twarda
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METODOLOGIA BADAŃ PSYCHOLOGICZNYCH

Metodologia badań psychologicznych to kultowy już podręcznik, który od lat stanowi pod-
stawową lekturę studentów oraz naukowców prowadzących działalność badawczą w ob-
szarze nauk społecznych. Liczba cytowań tej publikacji zindeksowanych w Google Scholar 
przekracza 900. W 20 lat od pierwszego wydania oddajemy w ręce Czytelników zaktualizo-
wane, dostosowane do współczesnych programów nauczania wydanie Metodologii badań 
psychologicznych.

Większość historyków nauki zgadza się z tezą, że kolebką współczesnej psychologii na-
ukowej są uczelnie Europy Środkowej. Zapoczątkowany programem nowej psycholo-
gii Wilhelma Wundta spór o oblicze tej nauki, jaki rozgorzał w drugiej połowie XIX wieku  
w środkowoeuropejskich uniwersytetach, stał się podstawą emancypacji psychologii jako 
samodzielnej dyscypliny badawczej.  Wiele znaczących szkół naukowych powstało właś-
nie w Europie Środkowej. Stąd pochodzili uczeni, którzy odegrali ważną rolę w rozwijaniu 
teorii i badań psychologicznych.

Cezary Domański

Wyd. I / 2018 / s. 356

Cena 49 zł

Jerzy Brzeziński

Wyd. VI / 2019 / s. 700

Cena 119 zł

HISTORIA PSYCHOLOGII  
W EUROPIE ŚRODKOWEJ
Badacze i uczeni, inspiracje i koncepcje
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PSYCHOLOGIA
Kluczowe koncepcje (tomy 1–5)

Psychologia. Kluczowe koncepcje to pięć tomów solidnej wiedzy psychologicznej, podanej 
w przystępny i przyjazny sposób. Nowe wydanie zostało zaktualizowane o wyniki badań  
z ostatnich lat oraz najbardziej aktualne zagadnienia. Podręcznik ten może służyć zarówno 
studentom, jak i entuzjastom psychologii. Philip Zimbardo, zwany „twarzą i głosem psycho-
logii”, wraz z Robertem Johnsonem i Vivian McCann przybliżają Czytelnikom podstawowe 
teorie i pojęcia psychologii. Strukturę podręcznika zaplanowano tak, by ułatwiała uczenie 
się i zapamiętywanie materiału, a także zachęcała do krytycznego myślenia. Liczne przy-
kłady i ćwiczenia pozwalają odnieść wiedzę psychologiczną do własnego doświadczenia  
i dostrzec jej zastosowania w codziennym życiu.

Philip Zimbardo, Robert Johnson, Vivian McCann 

Wyd. II / 2017 / od 256 do 320 s.

Cena jednego tomu: 39 zł – oprawa miękka

Cena jednego tomu: 49 zł – oprawa twarda
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KOMIKSOWE WPROWADZENIE DO STATYSTYKI

Statystyka jest Twoją zmorą? Nieuchronnie zbliżający się egzamin spędza Ci sen z po-
wiek? Przedstawiamy nieocenioną pomoc w nauce statystyki i ostatnią deskę ratunku dla 
tych, którzy próbowali już wszystkiego. Komiksowe wprowadzenie do statystyki to jasne, 
przejrzyste, a do tego podane z humorem kompendium wiedzy na temat wnioskowania 
statystycznego. Studenci znajdą w niej zobrazowane intrygującymi przykładami informa-
cje na temat podstawowych pojęć statystyki: populacji i próby, statystyk opisowych, pod-
staw wnioskowania statystycznego i testowania hipotez. Dla dociekliwych Czytelników do 
komiksu włączono Jaskinię Matematyków – dodatkową część, w której Czytelnik znajdzie 
potrzebne wzory i objaśnienia najważniejszych pojęć.

Grady Klein, Alan Dabney

Wyd. I / 2018 / s. 240

Cena 49 zł
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UZALEŻNIENIA BEHAWIORALNE

W publikacji zaprezentowano informacje dotyczące naukowych modeli przyczyn uzależ-
nień behawioralnych oraz opisano podstawy profilaktyki, poradnictwa i psychoterapii dla 
osób zmagających się z tym problemem. Osobną część publikacji poświęcono poszcze-
gólnym kategoriom uzależnień behawioralnych. Opisano problematyczne zachowania 
związane z: hazardem, nowymi technologiami, zabiegami modyfikującymi ciało, spożywa-
niem wysokokalorycznych pokarmów, seksem i pornografią, zakupami oraz pracą.

Seksualność i problemy seksualne z perspektywy psychodynamicznej to wyjątkowe kompen-
dium wiedzy dotyczącej seksualności człowieka, ujmowanej pod względem opisowym, 
diagnostycznym i terapeutycznym.  
Publikacja jest poświęcona rozważaniom teoretycznym i doświadczeniom terapeutycz-
nym dotyczącym tematów istotnych dla bardziej wiarygodnego postępowania diagno-
stycznego i efektywniejszego postępowania psychoterapeutycznego z osobami i parami  
z różnymi problemami seksualnymi.  Refleksję teoretyczną połączono tu z doświadczenia-
mi klinicznymi autorów.

Lidia Cierpiałkowska, Izabela Turbaczewska-Brakoniecka, 
Jarosław Groth

Wyd. I / 2017 / s. 793

Cena 119 zł

Iwona Grzegorzewska, Lidia Cierpiałkowska

Wyd. I / 2018 / s. 466

Cena 69 zł

SEKSUALNOŚĆ I PROBLEMY SEKSUALNE  
Z PERSPEKTYWY PSYCHODYNAMICZNEJ
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MOBBING W MIEJSCU PRACY
Uwarunkowania i konsekwencje bycia  
poddawanym mobbingowi

Badacze i praktycy mierzą się z problemem prawidłowego postępowania w sytuacji 
mobbingu oraz udzielania adekwatnej pomocy jego ofiarom. Poznanie organizacyjnych 
i indywidualnych uwarunkowań tego zjawiska pozwala na skuteczniejsze prognozowanie 
przebiegu destrukcyjnego konfilktu oraz bardziej efektywne interwencje. W książce przed-
stawiono wyniki badań poszerzające wiedzę na temat profilu psychologicznego osoby 
poddawanej mobbingowi. Wiedza w niej zawarta może przyczynić się do budowania sku-
teczniejszej prewencji tego zjawiska.

Tomasz Grzyb analizuje status eksperymentu terenowego we współczesnej psychologii. 
Porządkuje kwestie metodologiczne i etyczne, które należy wziąć pod uwagę, planując 
badania eksperymentalne, oraz analizuje możliwości publikacji wyników badań uzyska-
nych metodą eksperymentu terenowego. Psychologowie-badacze znajdą w tej książce 
praktyczne wskazówki dotyczące realizacji eksperymentów terenowych oraz doniesienia 
z najbardziej znaczących w psychologii społecznej badań realizowanych metodą ekspery-
mentu terenowego. 

Tomasz Grzyb

Wyd. I / 2017 / s. 236

Cena 39 zł

Małgorzata Gamian-Wilk

Wyd. I / 2018 / s. 244

Cena 39 zł

EKSPERYMENT TERENOWY  
W PSYCHOLOGII SPOŁECZNEJ
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O NATURZE PREFERENCJI POLITYCZNYCH
Perspektywa psychologiczna

Urszula Jakubowska opisuje zarówno klasyczne teorie, które na dziesięciolecia wyznaczy-
ły kanony myślenia o preferencjach politycznych, jak i teorie z ostatnich lat, rzucające na te 
kwestie nowe światło. Relacjonuje spory teoretyczne, postępy w myśleniu o preferencjach 
politycznych oraz niektóre badania, sprawdzające zasadność teoretycznych konstrukcji. 
Wnioski z przeglądu badań i teorii autorka odnosi do wydarzeń politycznych w Polsce i na 
świecie. 

Piotr Szarota przygląda się przeobrażeniom, jakim uległy nasze relacje z bliskimi nam ludź-
mi w czasach „płynnej nowoczesności”. Rozważa zależności między systemami rodziny i 
przyjaciół, analizuje relacje między przyjaźnią, miłością i erotyzmem. Pokazuje nieobecne 
dotychczas warianty bliskich relacji: przyjaźń skomercjalizowaną – „za pieniądze”, rela-
cje paraspołeczne, na przykład z awatarem lub oparte na antropomorfizacji przyjaźnie ze 
zwierzętami. Pisze wreszcie o przyjaciołach „uszytych na miarę” – robotach i hiperreali-
stycznych lalkach. 

Piotr Szarota

Wyd. I / 2018 / s. 144

Cena 39 zł

Urszula Jakubowska

Wyd. I / 2018 / s. 196

Cena 39 zł

OD FACEBOOKA DO POST-PRZYJAŹNI
Współczesne przeobrażenia bliskich relacji
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UMYSŁ OTWARTY I ZAMKNIĘTY

Głównym założeniem Biblioteki Klasyków Psychologii jest prezentacja światowego dorob-
ku psychologii, najważniejszych prac – zarówno polskich, jak i zagranicznych. Kolejny tom 
w tej serii – Umysł otwarty i zamknięty – to niepublikowana dotychczas w Polsce klasyczna 
praca Miltona Rokeacha. Autor, znany w Polsce głównie ze swoich badań nad systemami 
wartości, zgłębia istotę myślenia dogmatycznego, strukturę i dynamikę systemu przeko-
nań jednostki oraz jego związki z przebiegiem procesów poznawczych.

Oddajemy do rąk Czytelników niepublikowane dotychczas dzieło Profesora Józefa Pietera. 
Problemy humanisty to ujęta chronologicznie historia przedsięwzięć naukowo-pisarskich 
autora. Józef Pieter relacjonuje okoliczności, które wpłynęły na kształt jego badawczych 
zainteresowań w obszarze pedagogiki ogólnej, dydaktyki szkoły wyższej, naukoznawstwa, 
pedeutologii oraz filozofii.

Józef Pieter

Wyd. I / 2018 / s. 432

Cena 59 zł

Milton Rokeach

Wyd. I / 2018 / s. 500

Cena 79 zł

PROBLEMY HUMANISTY



118

psychologia
nowości/zapowiedzi

SPRZEDAŻ BEZ SPRZEDAWANIA
Psychologia dobrego wpływu na klienta

Paweł Fortuna, doświadczony psycholog biznesu i trener, pokazuje, że skuteczna komuni-
kacja z klientem wcale nie musi polegać na manipulacji. Zamiast wyświechtanych trików 
i sztuczek proponuje sprzedawcom grę w „białe szachy” – sprzedaż etyczną i świadomą, 
wspólne z klientem poszukiwanie najlepszych rozwiązań. Sprzedaż bez sprzedawania 
oznacza realizację w przestrzeni handlu takich wartości jak uczciwość i prawda, działanie 
pozbawione manipulowania i ukrytych intencji, a także sposób na tworzenie społeczności 
zadowolonych klientów.

Justyna Matras i Rafał Żak, doświadczeni trenerzy biznesu, prezentują kompleksowy pod-
ręcznik pracy trenera. Celem publikacji jest umożliwienie czytelnikom zdobycia lub posze-
rzenia kompetencji w zakresie prowadzenia działań rozwojowych. Autorzy dają wskazówki, 
jak kształtować współpracę z klientem usług rozwojowych od momentu dotarcia do niego 
do oceny efektów zrealizowanego projektu. Szczegółowo opisują także zadania, konteksty, 
kompetencje i elementy, które składają się na pracę trenera.  

Rafał Żak, Justyna Matras

Wyd. I / 2018 / s. 444

Cena 119 zł

Paweł Fortuna

Wyd. I / 2018 / s. 366

Cena 49 zł

TRENER W ROLACH GŁÓWNYCH
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SIECI WPŁYWU
Psychologia perswazji online

Większość biznesowych interakcji odbywa się w sieci, dlatego małe i duże firmy z najróż-
niejszych sektorów stanęły przed wyzwaniem: jak w tych warunkach zjednać sobie klien-
tów i zatrzymać ich przy sobie?
Nathalie Nahai zbiera w tej książce wiedzę z zakresu psychologii, neuronauk i ekonomii 
behawioralnej, by wyjaśnić dynamikę i motywacje zachowań konsumentów.
Sieci wpływu to praktyczny przewodnik, który pozwoli ci udoskonalić produkty, stronę inter-
netową i marketing twojej firmy oraz umożliwi budowanie wartościowych, bardziej anga-
żujących relacji z klientami.

Nathalie Nahai

Wyd. I / 2018 / s. 256

Cena 69 zł
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ŻYJ LEPIEJ, KOCHAJ MĄDRZEJ
Jak wykorzystać teorię perspektywy czasowej na co dzień

Wyobraź sobie, że możesz wyzwolić się od całego zła, jakie spotkało cię w życiu. Możesz 
zostawić za sobą toksyczne związki, tragiczne sytuacje, ból fizyczny, psychiczny i emo-
cjonalny. 
Jak by to było poczuć się szczęśliwym i odnaleźć sens życia; uwolnić się od destrukcyj-
nych schematów myślenia oraz od toksycznych ludzi i sytuacji? Czy to możliwe, że od lat 
patrzysz w złym kierunku – wracasz do przykrych doznań z przeszłości, zamiast spojrzeć 
przed siebie, na przyszłość pełną bezkresnej nadziei? 
A jeśli rozwiązaniem jest uświadomić sobie, w jaki sposób traktujesz czas – jak postrze-
gasz przeszłość, teraźniejszość i przyszłość? Czy wiedząc, jak to zrobić, skorzystasz  
z nadarzającej się okazji? Jeśli odpowiesz twierdząco, jesteśmy w domu: masz przed sobą 
właściwą książkę i możemy brać się do pracy! 

Philip Zimbardo, Rosemary Sword

Wyd. I / 2018 / s. 216

Cena 39 zł – oprawa miękka

Cena 59 zł – oprawa twarda
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PARADOKS CZASU
Psychologia postrzegania czasu

Philip Zimbardo, John Boyd

Wyd. II / 2009 / s. 290

Cena 59 zł  – oprawa miękka

Cena 69 zł – oprawa twarda

GDZIE CI MĘŻCZYŹNI?

Philip Zimbardo, Nikita Coulombe

Wyd. I / 2015 / s. 384

Cena 49 zł

SIŁA CZASU

Philip Zimbardo, Richard Sword, Rosemary Sword

Wyd. I / 2013 / s. 224

Cena 54 zł  – oprawa miękka

Cena 64 zł – oprawa twarda
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KREATYWNOŚĆ
Mózg w dobie innowacji

Prezentujemy kolejną książkę autora bestsellera Jak umysł rośnie w siłę, gdy mózg się sta-
rzeje. Elkhonon Goldberg, uczeń Aleksandra Łurii, opierając się na współczesnej wiedzy 
z zakresu neuropsychologii, wynikach najnowszych badań oraz biografiach wybitnych 
twórców, wyjaśnia zjawisko twórczego myślenia oraz jego neuronalne podłoże. Czyni to 
w sposób przystępny i przyjazny dla czytelnika, rozwijając jego wiedzę nie tylko z zakresu 
neuronauki, lecz także innych dyscyplin naukowych (filozofii czy historii). Jest to książ-
ka dla każdego, kto chciałby zrozumieć fenomen kreatywności i jej związek z sukcesem  
w życiu oraz sprawić, by jego działania nabrały bardziej twórczego charakteru.

Elkhonon Goldberg

Wyd. I / 2018 / s. 328

Cena 59 zł
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ROZWÓJ DZIECKA
50 największych mitów

• Czy cukier powoduje nadaktywność u dzieci?
• Czy z rysunku dziecka można wyczytać sygnały świadczące  

o jego nieuświadomionych problemach?
• Czy jedynacy są bardziej samolubni i zarozumiali?
• Czy kolejność narodzin ma wpływ na osobowość dziecka?
Przedstawiamy kolejną książkę w serii Wielkie Mity Psychologii. Tym razem autorzy obalają 
najbardziej rozpowszechnione mity i relacjonują aktualny stan wiedzy dotyczący rozwoju dzie-
cka. Książka pozwala nie tylko zweryfikować wiedzę na ten temat, lecz także uczy krytycznego 
czytania naukowych doniesień.

• Czy rzeczywiście ludzie dzielą się na prawo- i lewopółkulowych?
• Czy mózg naprawdę działa jak komputer?
• Czy to prawda, że im większy mózg, tym mądrzejszy jego właściciel?
• Czy rzeczywiście korzystanie z internetu nas ogłupia?
Christian Jarrett mistrzowsko rozprawia się z najbardziej rozpowszechnionymi mitami na te-
mat budowy i funkcjonowania mózgu oraz w przystępny sposób pokazuje aktualny stan wie-
dzy i badań. Dzięki tej książce nauczysz się krytycznie czytać sensacyjne prasowe doniesienia. 

Christian Jarrett

Wyd. I / 2017 / s. 394

Cena 69 zł

Stephen Hupp, Jeremy Jewell 

Wyd. I / 2018 / s. 248

Cena 49 zł

MÓZG
41 największych mitów
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CORAZ LEPIEJ
Dlaczego świat nie schodzi na psy

Czas, w którym żyjemy, jest zupełnie wyjątkowy w historii świata. Mark Juddery nie twier-
dzi, że współczesny świat jest idealny – pokazuje, że ciągle się w nim zabijamy, cierpi-
my głód i choroby. Jednocześnie wskazuje, że jeszcze nigdy w historii świata zjawiska te 
nie miały tak marginalnego charakteru – że jeszcze nigdy nie było tak dobrze jak teraz.  
W krótkich rozdziałach autor omawia obszary, w których można zaobserwować znaczący 
progres: pokój na świecie, prawa kobiet, kompetencje liderów społeczeństw czy trakto-
wanie zwierząt. Obszarów, o których pisze Juddery, jest o wiele więcej, a każdy z nich do-
wodzi, że mimo silnie ugruntowanego przekonania o tym, że wszystko idzie ku gorszemu,  
w zderzeniu z faktami po prostu nie da się go obronić.

Mark Juddery

Wyd. I / 2018 / s. 256

Cena 49 zł
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psychologia
zapowiedzi

„CO CIĘ NIE ZABIJE, TO CIĘ WZMOCNI”
I inne motywacyjne bzdury

Co cię nie zabije, to cię wzmocni. Wybierz pracę, którą kochasz, a nigdy w życiu nie będziesz 
pracował. Nie należy nigdy się poddawać.
Czy te inspirujące sentencje mają cokolwiek wspólnego z rzeczywistością? Czy wytrzymu-
ją konfrontację z faktami, z naukową weryfikacją? James Adonis bierze na warsztat najbar-
dziej popularne motywacyjne hasła i sprawdza, czy ich głosiciele nie mijają się z prawdą. 
Autor opisuje wyniki badań, wskazuje odnośniki bibliograficzne do oryginalnych tekstów. 
Daje dociekliwemu czytelnikowi szansę prowadzenia dalszych poszukiwań. Książka nie 
tylko pokazuje, z jaką ostrożnością należy podchodzić do „utartych prawd”, lecz także  
w jaki sposób można je naukowo weryfikować.

James Adonis

Wyd. I / 2018 / s. 196

Cena 39 zł
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referencyjne
nowości/zapowiedzi

Najlepsze, profesjonalne narzędzie pracy. Jeden funkcjonalny program doskonale pełni 
rolę 6 słowników: języka polskiego, ortograficznego, frazeologicznego, etymologicznego, 
synonimów i wyrazów obcych. Obejmuje ponad 100 tysięcy wyrazów, w tym najnowsze 
słowa i znaczenia, które weszły do języka oraz 160 tysięcy wyrazów bliskoznacznych.  
Ilustruje ich użycie przykładami, uwzględnia bogatą frazeologię i przysłowia, dostarcza in-
formacji o odmianie wyrazów, ich łączliwości składniowej, a także o pochodzeniu. 

Z okazji obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, Wydawnictwo Na-
ukowe PWN przygotowało specjalne publikacje rocznicowe. Wśród nich, poza wyjątkowymi 
tytułami historycznymi, nie mogło zabraknąć słownika języka polskiego – pierwszego od  
15 lat – tak aktualnego, obszernego i pełnego w opisie. Opisuje on słownictwo języka ogól-
nopolskiego w jego różnych odmianach. Łączy w sobie wiele słowników: ogólny, ortogra-
ficzny, etymologiczny, frazeologiczny, przysłów, wyrazów bliskoznacznych. Obejmuje ponad 
100 000 haseł, 150 000 znaczeń, w tym najnowsze słowa jakie weszły do współczesnej 
polszczyzny w ciągu ostatnich 15 lat. Podaje 190 000 przykładów użycia, 24 000 związków 
frazeologicznych i przysłów, 19 000 terminów specjalistycznych z wielu dziedzin.

Wyd. I / 2018 / s. 6000 / 5 tomów

Cena 499 zł

Pendrive

Wyd. I / 2018

Cena 399 zł

WIELKI SŁOWNIK JĘZYKA POLSKIEGO PWN
Zaktualizowana i poszerzona wersja  
Uniwersalnego słownika języka polskiego 
pod red. nauk. Stanisława Dubisza

WIELKI SŁOWNIK JĘZYKA POLSKIEGO PWN
Ze słownikiem wyrazów bliskoznacznych
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referencyjne
bestsellery

Najbardziej znana jednotomowa encyklopedia w Polsce. Ukazuje się od 1980 roku,  
a w polskich domach znajduje się już około 3 miliony egzemplarzy poprzednich wydań. 
Zawiera ponad 80 tysięcy haseł ze wszystkich dziedzin wiedzy – w tym ponad 20 tysię-
cy biogramów, aktualne dane statystyczne i podział geopolityczny świata, mapy i tabele,  
a także około 3500 ilustracji. 

Program zawiera 10 tysięcy haseł, tabel i ilustracji z takich działów jak: Wszechświat, Zie-
mia, Życie, Rośliny, Zwierzęta, Człowiek, Matematyka, Fizyka, Chemia, Metrologia, Czas.  
Ten interaktywny podręcznik pozwala pasjonatom nauki o otaczającym świecie, samo-
dzielnie poznawać królestwo przyrody dzięki tematycznym przewodnikom, animacjom, ak-
tywnym schematom oraz multimedialnym wykładom opracowanym przez zespół naukow-
ców i redaktorów korzystających z ponad sześćdziesięcioletniego dorobku Wydawnictwa 
Naukowego PWN. 

Pendrive

Wyd. I / 2017 

Cena 79 zł

Wyd. XXXIX / 2017 / s. 1160

Cena 199 zł

ENCYKLOPEDIA PRZYRODNICZA
Nauka i zabawa

ENCYKLOPEDIA POPULARNA PWN
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referencyjne
bestsellery

ŚLÓNSKO KUCHNIA 
dla Hanysów i Goroli

Joanna Furgalińska

Wyd. I / 2015 / s. 136 

Cena 49 zł

ŚLÓNSKO GODKA
Ilustrowany słownik dla Hanysów i Goroli

Joanna Furgalińska

Wyd. I / 2010 / s. 200 

Cena 54 zł

POLSKA KUCHNIA
Rozsmakuj się w tradycji

Joanna Furgalińska

Wyd. I / 2016 / s. 144 

Cena 49 zł
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referencyjne
bestsellery

KSIĘGA CYTATÓW
Najpopularniejsze motywy literackie

A. Hącia, E. Wolańska, A. Wolański

Wyd. I / 2017 / s. 400

Cena 89 zł

WIELKI MULTIMEDIALNY SŁOWNIK  
ANGIELSKO-POLSKI POLSKO-ANGIELSKI  
PWN-OXFORD 

Pendrive

Wyd. I / 2016

Cena 199 zł

WIELKI SŁOWNIK ORTOGRAFICZNY PWN

Edward Polański

Wyd. IV / 2016 / s. 1340

Cena 89 zł
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Wydawnictwo Naukowe PWN zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian związanych z terminem 
premiery, ceny, objętości oraz okładek prezentowanych publikacji. Ceny podane w katalogu wyrażone 
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