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

Jesteśmy nowoczesną, otwartą na wyzwania orga-
nizacją. 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 wie-
dzę wykorzystujemy w naszych przedsięwzięciach. 
Chcemy stale rozwijać nowe obszary działalności, 
tworzyć różnorodne, innowacyjne rozwiązania edu-
kacyjne 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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nowość

Widma Marksa
Stan długu, praca żałoby i nowa Międzynarodówka
Jacques Derrida
Przekład: Tomasz Załuski
Wyd. 1, s. 380, opr. miękka, 2016
Cena 49,90 zł

Widma Marksa to słynna publikacja Jacques’a Derridy, będąca filozoficzną odpowiedzią na 
polityczne diagnozy stawiane na przełomie wieków. Derrida mierzy się z hasłem „końca 
historii”, lecz równocześnie stara się pomyśleć wpływ, jaki filozofia Marksa wciąż wywiera 
na obecnym myśleniu. Niemiecki filozof i ekonomista zostaje skonfrontowany z Szekspi-
rowskim Hamletem, który musi zmierzyć się z widmem swojego ojca. Podobnie też my, 
twierdzi Derrida, musimy zmierzyć się dziś z widmem samego Marksa – widmem, które tak 
jak niegdyś widmo komunizmu w Europie, dziś krąży po całym świecie.

zapowiedź

Wiosna 2016

Przestrzeń literacka
Maurice Blanchot
Przekład: Tomasz Falkowski 
Wyd. 1, s. 350, opr. miękka, 2016
Cena 49,90 zł
Opublikowana po raz pierwszy w roku 1955, Przestrzeń literacka stanowiła przełom w spo-
sobie pisania o  literaturze, a także w  myśli samego autora. Blanchot, pisząc niezwykle 
literackim stylem o literaturze, ujmuje ją przede wszystkim jako wyjątkowe wyzwanie dla 
naszej uwagi. Zgłębia zarówno proces czytania, jak i proces pisania, nieustannie odnosząc 
oba do problemu czasu, historii, przemijania i  śmierci. Jest to nie tyle metodyczna roz-
prawa akademicka, ile zbiór medytacji nad doświadczeniem literatury, przede wszystkim 
doświadczeniem lektury dzieł napisanych przez takie postacie jak Mallarmé, Kafka, Rilke 
czy Hölderlin.

http://ksiegarnia.pwn.pl/Widma-Marksa,331284702,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Widma-Marksa,331284702,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Przestrzen-literacka,298353376,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Widma-Marksa,331284702,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Przestrzen-literacka,298353376,p.html
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zapowiedź

Jesień 2016

Rysa na tafli. Psychoanalityczna historia idei XX wieku
Andrzej Leder
Wyd. 1, s. 270, opr. miękka, 2016
Cena 44 zł
Jak napisać historię filozofii XX wieku? Jak powiązać zróżnicowane prądy intelektualne 
tego stulecia z historią pełną wojen, konfliktów i przemocy? Andrzej Leder proponuje ująć 
XX wiek tak, jak psychoanaliza ujmuje osoby poddawane terapii, i odczytać formułowane 
w zeszłym stuleciu stanowiska filozoficzne jako wyrazy głębokich traum, których to stule-
cie było pełne. To właśnie kategorię traumy Leder czyni podstawą kreślonej przez siebie 
„psychoanalitycznej historii idei” i to ją będzie stosował w swojej lekturze m.in. fenomeno-
logii Husserla, filozofii koła wiedeńskiego, egzystencjalizmu Sartre’a, myśli Benjamina czy 
marksizmu Althussera. Jest to zatem nie tylko autorska wizja tego, jak może być uprawiana 
historia filozofii, lecz także oryginalna praca z obszaru teorii i filozofii psychoanalizy.

zapowiedź

Jesień 2016 

Panorama współczesnej filozofii
red. Bogdan Dziobkowski, Jacek Hołówka
Wyd. 1, s. 600, opr. twarda, 2016
Cena 69 zł

Panorama współczesnej filozofii to napisany przez wybitnych polskich filozofów i filozofki 
przegląd najważniejszych sporów współczesnej filozofii. Napisany w  formie prezentacji 
i obrony wybranych stanowisk w ramach konkretnych dyskusji w obszarze m.in. epistemo-
logii, ontologii, etyki, filozofii logiki, filozofii nauki, filozofii umysłu czy filozofii społecznej, 
przegląd ten stanowi doskonałe wprowadzenie dla każdej osoby zainteresowanej aktual-
nym stanem światowych i polskich badań filozoficznych. 
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nowość

Manifesty dla filozofii
Alain Badiou
Przekład: Andrzej Wasilewski
Wyd. 1, s. 280, opr. miękka ze skrzydełkami, 2015
Cena 44,90 zł

Polski tom Manifesty dla filozofii stanowi unikatową edycją dwóch książek Alaina Badiou 
– Manifestu dla filozofii oraz Drugiego manifestu dla filozofii. Obie pozycje, napisane przejrzy-
stym i zwięzłym stylem, są namysłem nad kondycją intelektualną współczesnego świata, 
ujmowanego przez pryzmat dominujących problemów współczesnej filozofii. Autor w obu 
publikacjach, oddalonych od siebie o 20 lat, analizuje najistotniejsze debaty filozoficzne, 
by na ich przykładzie pokazać, w  jaki sposób myśli się o świecie i  jak filozofia ten świat 
kształtuje. 

nowość

Męskie fantazje
Tom I: Kobiety, przepływy, ciała, historia
Tom II: Męskie ciała – przyczynek do psychoanalizy białego terroru
Przekład: Mateusz Falkowski, Michał Herer
Wyd. 1, s. 1000, opr. twarda, 2015
Cena 79,90 zł
Słynna książka Klausa Theweleita, która w  Niemczech okazała się nie tylko intelektual-
nym wydarzeniem, lecz również zaskakującym bestsellerem, poświęcona jest zagadnie-
niu kształtowania się męskich fantazji wśród zdemobilizowanych po i  wojnie światowej 
żołnierzy Freikorpsów oraz podobnych im formacji paramilitarnych – aż do wykształce-
nia się pierwszych oddziałów nazistowskich. Autor zebrał w swojej monumentalnej pracy 
olbrzymi materiał: dzienniki, wspomnienia, zapiski, listy oficerów i regularnych żołnierzy, 
a także nieprzebrany materiał wizualny: plakaty, zdjęcia, klatki filmowe, znaczki pocztowe 
i grafiki pochodzące z opisywanej przez niego epoki i ukazujące, w jaki sposób masowa 
wyobraźnia tamtego czasu przyczyniała się do powstania faszyzmu. Bo to właśnie faszyzm 
stanowi przedmiot zainteresowania Theweleita. Książka stanowi nieprześcignione do tej 
pory opracowanie tematyki, charakteryzując się zastosowaniem nowatorskich narzędzi 
psychoanalitycznych.
Książka Męskie fantazje była dla Jonathana Littela inspiracją do napisania jego światowego 
bestsellera – Łaskawych. 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

http://ksiegarnia.pwn.pl/Manifesty-dla-filozofii,84881608,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Meskie-fantazje,130809954,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Meskie-fantazje,130809954,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Meskie-fantazje,130809954,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Manifesty-dla-filozofii,84881608,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Meskie-fantazje,130809954,p.html
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nowość

Co malować?
Adami, Arakowa, Buren
Jean-François Lyotard
Przekład: Monika Murawska, Piotr Schollenberger
Wyd. 1, s. 256, opr. miękka, 2015
Cena 44,90 zł
Co malować? to filozoficzna rozprawa o malarstwie autorstwa jednego z najbardziej zna-
nych francuskich filozofów zeszłego stulecia, Jean-François’a Lyotarda – twórcy pojęcia 
„postmodernizm”. Lyotard przechodził od rozwijania koncepcji postmodernizmu w kultu-
rze i filozofii do zainteresowania sztuką i estetyką.
Co malować? jest poświęcone twórczości trzech artystów: grafika i kolorysty Valerio Ada-
miego, konceptualnego metafizyka Husaku Arakowy oraz „pragmatysty tego, co niewi-
dzialne”, Daniela Burena. Wszystkim trzem protagonistom tej książki wspólne jest to, że 
zainteresowania sztuką nie pojmują jako prostego wyznaczania ramy odniesienia, lecz 
raczej jako łączenie niuansów, kolorów, tonów, jako wizualność, która jest jedynie przy-
woływana przez to, co widzialne i która prowokuje istotny dla doświadczenia estetycznego 
niepokój. Lyotard pyta – co malować? – i odpowiada: nie „świat”, lecz sam akt malowania.
Jest to jedna z najważniejszych filozoficznych rozpraw o istocie malarstwa, napisana wyjąt-
kowym, poetyckim stylem, wykraczająca poza wszelkie szablonowe koncepcje tego, czym 
jest dzieło sztuki i sam akt malowania. 

nowość

Fenomenologiczny umysł
Shaun Gallagher, Dan Zahavi
Tłumaczenie: Marek Pokropski
Wyd. 1, s. 450, opr. miękka, 2015
Cena 59,90 zł

Fenomenologiczny umysł to podstawowa lektura dla każdej osoby zainteresowanej współ-
czesnymi badaniami nad umysłem. Książka jest zarówno systematyczną prezentacją 
najważniejszych stanowisk teoretycznych i klarownie napisanym przewodnikiem po toczo-
nych obecnie debatach, jak i ważnym, niezwykle oryginalnym głosem w dyskusji. Galla-
gher i Zahavi, łącząc w przystępny sposób filozoficzne argumenty z danymi empirycznymi, 
pokazują, że fenomenologiczna tradycja w filozofii (od Husserla i Heideggera przez Sar-
tre’a i Merlau-Ponty’ego po współczesnych autorów) wciąż stanowi istotną perspektywę 
w kognitywistyce i badaniach nad umysłem.

http://ksiegarnia.pwn.pl/Co-malowac-Adami-Arakowa-Buren,84920890,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Co-malowac-Adami-Arakowa-Buren,84920890,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Fenomenologiczny-umysl,84897907,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Fenomenologiczny-umysl,84897907,p.html
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nowość

O duchu. Heidegger i pytanie
Jacques Derrida
Przekład: Barbara Brzezicka
Wyd. 1, s. 140, opr. miękka, 2015
Cena 39,90 zł

O duchu. Heidegger i pytanie to jedna z najbardziej kontrowersyjnych książek wybitnego 
francuskiego filozofa Jacques’a Derridy. Podejmuje się w niej wnikliwej lektury wystąpień 
i publikacji Martina Heideggera z okresu przynależności niemieckiego filozofa do NSDAP. 
Derrida tropi motyw „ducha”, który pojawia się w tym okresie w filozofii Heideggera, stara-
jąc się jednocześnie ukazać wzajemny splot politycznego zaangażowania na rzecz nazizmu, 
który stał się udziałem jednego z najważniejszych myślicieli XX wieku, z jego filozoficznym 
„zwrotem” w stronę myślenia ducha. 

nowość

Mit indywidualny neurotyka
Jacques Lacan
Przekład: Tomasz Gajda, Janusz Kotara, Jacek Waga
Wyd. 1, s. 104, opr. miękka ze skrzydełkami, 2015
Cena 34,90 zł

Tom Mit indywidualny neurotyka zawiera trzy wystąpienia Jacques’a Lacana. Słynny tytu-
łowy wykład o micie indywidualnym neurotyka to brawurowa i oryginalna interpretacja 
Freudowskiego przypadku „Człowieka-szczura”. Lacan tropi strukturę pragnienia neuro-
tyka, który nie może nigdy zejść się z własnym pragnieniem, a gdy jego życie miłosne zdaje 
się wykraczać poza to rozdwojenie, wytwarza narcystycznego dublera, który żyje w jego 
zastępstwie. W dalszej części wykładu Lacan interpretuje w tym samym kluczu biografię 
Goethego i  jego miłość do Fryderyki. Pozostałe dwa wykłady dotyczą funkcji porządku 
symbolicznego i  jego znaczenia dla religijnego życia ludzi pierwotnych i  współczesnego 
człowieka.
Książka w brawurowy i niezwykle interesujący sposób ukazuje psychoanalizę jako narzę-
dzie interpretacji kultury, literatury oraz religii.

http://ksiegarnia.pwn.pl/O-duchu,84905552,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Mit-indywidualny-neurotyka,84906199,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/O-duchu,84905552,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Mit-indywidualny-neurotyka,84906199,p.html
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Seminarium III. Psychozy
Jacques Lacan
Tłum. Jacek Waga
Red. nauk. Janusz Kotara, Agnieszka Kurek
Wyd. 1, s. 596, opr. miękka, 2014 
Cena 64,90 zł

Swoje słynne Seminarium III Lacan poświęcił problemowi psychozy. O  ile psychoanaliza 
Freuda skupiała się głownie na neurozie (a więc na wyparciu popędów w celu dostosowa-
nia się do zasady rzeczywistości), o tyle problematyka psychoz pozostawała słabo opraco-
wana. Lacan w Seminarium III dokonał teoretycznej rewolucji w podejściu psychoanalizy 
do kwestii nieświadomości i pragnienia. Korzystając w znacznym stopniu z narzędzi języ-
koznawstwa, Lacan ujął różnicę między psychozą i  neurozą za pomocą rożnicy między 
metonimią a metaforą. To położenie nacisku na język jako głowny obszar psychoanalitycz-
nej teorii czyni Seminarium III najlepszym wprowadzeniem do całej teorii Lacana. Pokazuje 
bowiem zarowno na poziomie bardzo ogolnym, jak i w szczegołowych analizach, w  jaki 
sposob Lacan interpretuje Freudowskie pojęcie nieświadomego jako efekt tego, że czło-
wiek myśli i czuje wyłącznie w języku.

Imiona-Ojca
Jacques Lacan
Tłum. Riccardo Carrabino, Tomasz Gajda, Janusz Kotara, 
Barbara Kowalow, Agnieszka Kurek
Wyd. 1, s. 104, opr. miękka, 2013
Cena 34,90 zł

Imiona ojca to publikacja, na którą składają się niedokończone seminaria Lacana, nigdy 
niewydane jako osobna pozycja. Choć zachowane jedynie we fragmentarycznej formie, 
stanowią jedne z  ważniejszych tekstów wprowadzających do myśli i  teorii francuskiego 
psychoanalityka.
Książka zawiera dwa wykłady Lacana: z 1953 i 1963 roku. Pierwszy wprowadza w podsta-
wowe pojęcia (symboliczne, wyobrażeniowe i realne), wokół których zbudowany jest cały 
dyskurs Lacanowski. Drugi jest interpretacją mitu edypalnego, opowieścią o bodaj najważ-
niejszej w psychoanalizie figurze – figurze ojca.

http://ksiegarnia.pwn.pl/Seminarium-III-Psychozy,68479338,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Imiona-Ojca,68436047,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Seminarium-III-Psychozy,68479338,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Imiona-Ojca,68436047,p.html
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nowość

Nie-całość
Žižek, Dolar, Zupančič
Kuba Mikurda
Wyd. 1, s. 450, opr. miękka, 2015
Cena 49,90 zł

Słoweńska filozoficzna szkoła psychoanalityczna stanowi obecnie jeden z najważniejszych 
współczesnych prądów intelektualnych. Slavoj Žižek stał się międzynarodową gwiazdą 
filozoficzną, zaś Mladen Dolar i Alenka Zupančič uważani są niezwykle oryginalne głosy 
we współczesnych dyskusjach o  relacji między psychoanalizą i  filozofią. Książka Kuby 
Mikurdy to pierwsza w skali światowej monografia słoweńskiej szkoły. Autor odwołuje się 
do Lacanowskich formuł seksuacji – męskiej, czyli logiki wyjątku, oraz żeńskiej, czyli logiki 
niespójności – by zrekonstruować najważniejsze tezy Žižka, Dolara i Zupančič dotyczące 
podmiotu, etyki, estetyki i polityki.

Uniwersytet w dobie przemian
Marek Kwiek
Wyd. 1, s. 545, opr. miękka, 2015
Cena 69,90 zł

Książka jest wynikiem wieloletnich, międzynarodowych badań porównawczych instytu-
cji uniwersyteckich w Europie. Uniwersytety są poddawane potężnym presjom zmian, 
które z jednej strony są związane z wyzwaniami globalizacji, europeizacji i umasowienia 
całego szkolnictwa wyższego, a z drugiej ze zmianą roli europejskiego państwa dobro-
bytu. W centrum tych zmian stoi kadra akademicka, która od co najmniej dwudziestu 
lat poddawana jest presjom kolejnych etapów reform finansowania i zarządzania syste-
mami szkolnictwa wyższego w Europie.
Uniwersytet w dobie przemian analizuje zachodzące w Europie i w Polsce zmiany z per-
spektywy porównawczej w  oparciu o  niezwykle obszerny materiał empiryczny. Naj-
ważniejszym punktem odniesienia są w  książce polskie uniwersytety i  zmiany w  ich 
funkcjonowaniu zachodzące pod wpływem presji zewnętrznych i wewnętrznych, w tym 
presji związanych z kolejnymi falami reform i zmieniającą się demografią. Analizie pod-
daje się tu między innymi kolegialność akademicką, produktywność naukową, różnice 
międzypokoleniowe w  podejściu do różnych ról akademickich, umiędzynarodowienie 
badań naukowych oraz przyszłość młodej kadry naukowej w coraz bardziej konkurencyj-
nym środowisku naukowym w Europie.

http://ksiegarnia.pwn.pl/Nie-calosc,84899752,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Nie-calosc,84899752,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Uniwersytet-w-dobie-przemian,129303177,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Uniwersytet-w-dobie-przemian,129303177,p.html
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Fi lozofia

nowość

Wzlot i upadek człowieka nowoczesnego
Jacek Dobrowolski
Wyd. 1, s. 180, opr. miękka, 2015
Cena 29,90 zł

Esej Jacka Dobrowolskiego to antropologiczny szkic, który stara się odpowiedzieć pyta-
nie, czy starożytne hasło „poznaj samego siebie” jest wciąż aktualne w naszych czasach, 
zdominowanych przez naukę i technikę. Esej został wyróżniony w drugiej edycji konkursu 
o nagrodę im. Barbary Skargi na esej metafizyczny.

nowość

Polityka dialogu
Leszek Kochanowicz
Przekład: Katarzyna Liszka
Wyd. 1, s. 240, opr. miękka, 2015
Cena 39,90 zł

Dialog nie musi z konieczności prowadzić do porozumienia, natomiast gwarantuje lep-
sze rozumienie. Ta intuicja leży u podstawy filozoficznego eseju Leszka Koczanowicza. 
Polityka dialogu to próba spojrzenia na demokrację jako na system polityczny, który 
nie gwarantuje konsensusu, lecz zapewnia lepsze rozumienie stron konfliktu. Czerpiąc 
z tradycji amerykańskiego pragmatyzmu oraz myśli Michaiła Bachtina, autor przygląda 
się szerokiemu spektrum teorii demokracji: od teorii demokracji deliberatywnej, które 
zawsze szukają możliwego porozumienia, po perspektywy wiążące demokrację z nieusu-
walnym antagonizmem. 

http://ksiegarnia.pwn.pl/Wzlot-i-upadek-czlowieka-nowoczesnego,84911106,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Polityka-dialogu,84882466,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Wzlot-i-upadek-czlowieka-nowoczesnego,84911106,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Polityka-dialogu,84882466,p.html
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zapowiedź

Jesień 2016

Ortodoksja i rewizja w pozytywizmie francuskim
Barbara Skarga
Wyd. 2, s. 480, opr. twarda, 2016
Cena 49 zł

Drugie wydanie Ortodoksji i  rewizji w pozytywizmie francuskim stanowi kolejny tom Dzieł 
zebranych Barbary Skargi, wydawanych przez Wydawnictwo Naukowe PWN oraz Wydaw-
nictwo Stentor we współpracy z  Fundacją na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi. Orygi-
nalnie opublikowana w 1967 roku, książka Barbary Skargi jest jedną z najlepszych prac 
składających się na dorobek „warszawskiej szkoły historii idei”. Autorka bada szczegółowo 
myśl Augusta Comte’a oraz jego uczniów, reprezentujących zarówno ortodoksyjne podej-
ście do dzieła mistrza, jak i poddających je różnego rodzaju rewizjom. Książka do dzisiaj 
zasługuje na uwagę jako jedna z  najbardziej rzetelnych i  systematycznych monografii 
poświęconych pozytywnej filozofii Comte’a.

nowość

Przeszłość i interpretacje
Z warsztatu historyka filozofii
Barbara Skarga
Wyd. 2, s. 480, opr. twarda, 2015
Cena 49,90 zł

Drugie wydanie Przeszłości i interpretacji to kolejny tom w edycji Dzieł zebranych Barbary 
Skargi realizowanej przez Wydawnictwo Naukowe PWN, Wydawnictwo Stentor oraz Fun-
dację na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi. Jest to przygotowany przez wybitną polską 
filozofię wybór jej artykułów poświęconych historii filozofii oraz refleksji nad tym, czym jest 
ten rodzaj naukowej działalności i kim jest historyk filozofii.

http://ksiegarnia.pwn.pl/Przeszlosc-i-interpretacje.-Z-warsztatu-historyka-filozofii,114622504,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Przeszlosc-i-interpretacje.-Z-warsztatu-historyka-filozofii,114622504,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Przeszlosc-i-interpretacje.-Z-warsztatu-historyka-filozofii,114622504,p.html
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Politologia

nowość

Bezpieczeństwo transportu morskiego
Ryszard Miler
Wyd. 1, s. 282, opr. miękka, 2015
Cena 79,90 zł

Niewiele zagadnień charakteryzuje się tak ogromnym ciężarem gatunkowym i budzi tak 
wielkie zainteresowanie jak bezpieczeństwo. Definicji tego pojęcia jest wiele i zależą one 
od dziedziny, której dotyczą. Autor porządkuje je, koncentrując się na wybranych proble-
mach, zgodnie z przedmiotem i metodologią analizowanej nauki, łączy wiedzę dotyczącą 
problematyki bezpieczeństwa w możliwie szerokiej skali. Takie przedsięwzięcie nie zostało 
dotąd podjęte w literaturze polskiej ani obcojęzycznej. Przedmiotem zawartych w książce 
analiz jest bezpieczeństwo rozpatrywane w trzech podstawowych wymiarach: jednostki, 
społeczeństwa oraz gatunku ludzkiego, pokazane m.in. jako:
• warunek przetrwania ludzkiego gatunku,
• potrzeba,
• wartość,
• stan świadomości,
• prawo człowieka.
Wszystkie wymiary przenikają się, a każdy z  nich charakteryzuje się własną specyfiką 
i wymaga odmiennego ujęcia.

nowość

Komunikowanie śmiercią 
Medialne aspekty fizycznego odchodzenia ze świata polityki
Wojciech Jabłoński
Wyd. 1, s. 328, opr. miękka, 2015
Cena 39,90 zł 

Nowatorskie studium poświęcone medialnym procesom, które towarzyszą śmierci przed-
stawicieli najwyższej władzy. Autor, w przystępnej i barwnej narracji wskazuje, dlaczego 
w niektórych przypadkach tworzy się pośmiertna legenda lub kult, a w innych nie. Wielo-
krotnie odnosi się także do świata show-biznesu, znajdując podobieństwa i różnice w kon-
tekście śmierci celebrytów obydwu sfer. 
Omawiając fenomen postaci takich jak Lenin czy Che Guevara, wprowadza wiele niezna-
nych na gruncie polskiej nauki pojęć i modeli teoretycznych. 

http://ksiegarnia.pwn.pl/Bezpieczenstwo-transportu-morskiego,84914673,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Bezpieczenstwo-transportu-morskiego,84914673,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Komunikowanie-smiercia,84907292,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Komunikowanie-smiercia,84907292,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Komunikowanie-smiercia,84907292,p.html
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Bezpieczeństwo tom 1. 
Ogólne problemy 
badawcze
Wyd. 1, s. 322, opr. twarda, 
2014
Cena 79,90 zł

Bezpieczeństwo tom 2. 
Bezpieczeństwo 
jednostki
Wyd. 1, s. 572, opr. twarda, 
2014
Cena 89,90 zł

Bezpieczeństwo tom 3. 
Bezpieczeństwo 
społeczeństwa
Wyd. 1, s. 634, opr. twarda, 
2015
Cena 94,90 zł

Bezpieczeństwo tom 4. 
Bezpieczeństwo 
gatunku ludzkiego
Wyd. 1, s. 742, opr. twarda, 
2016
Cena 109,90 zł

zapowiedź
Bezpieczeństwo 
tom 5. Promocja 
bezpieczeństwa

Seria Bezpieczeństwo 
– Bezpieczeństwo jednostki, 
społeczeństwa i gatunku ludzkiego
Brunon Hołyst

Niewiele zagadnień charakteryzuje się tak 
ogromnym ciężarem gatunkowym i budzi tak 
wielkie zainteresowanie jak bezpieczeństwo. Defi-
nicji tego pojęcia jest wiele i zależą one od dziedziny, 
której dotyczą. Autor porządkuje je, koncentrując się 
na wybranych problemach, zgodnie z przedmiotem i metodologią analizowanej nauki, łączy 
wiedzę dotyczącą problematyki bezpieczeństwa w możliwie szerokiej skali. Takie przedsię-
wzięcie nie zostało dotąd podjęte w  literaturze polskiej ani obcojęzycznej. Przedmiotem 
zawartych w książce analiz jest bezpieczeństwo rozpatrywane w trzech podstawowych 
wymiarach: jednostki, społeczeństwa oraz gatunku ludzkiego, pokazane m.in. jako:
• warunek przetrwania ludzkiego gatunku,
• potrzeba,
• wartość,
• stan świadomości,
• prawo człowieka.
Wszystkie wymiary przenikają się, a każdy z nich charakteryzuje się własną specyfiką 
i wymaga odmiennego ujęcia.
Prof. zw. dr hab. dr h.c. Brunon Hołyst, profesor Uniwersytetu Łódzkiego, Uczelni Łazar-
skiego, Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach oraz Wyższej Szkoły Policji 
w Szczytnie, prowadzi także zajęcia na Uniwersytecie Warszawskim; profesor honorowy Uni-
wersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Inicjator i założyciel Polskiego Towarzystwa Kryminali-
stycznego. Prezes Honorowy Polskiego Towarzystwa Higieny Psychicznej, prezes Polskiego 
Towarzystwa Suicydologicznego. Promotor licznych prac doktorskich, recenzent wielu prac 
doktorskich i habilitacyjnych. Profesor jest autorem około 1000 publikacji, w tym 67 mono-
grafii i podręczników akademickich: Kryminologia, Kryminalistyka, Suicydologia, Terroryzm 
(t. 1 i 2), Policja na świecie, Psychologia kryminalistyczna, Wiktymologia. Jego książki ukazały się 
w Stanach Zjednoczonych, Niemczech, Japonii, Chinach, Rosji i na Ukrainie. W wielu krajach 
jako visiting profesor prowadził wykłady z zakresu wiktymologii, kryminologii i suicydologii.

http://ksiegarnia.pwn.pl/Bezpieczenstwo-Ogolne-problemy-badawcze-Tom-1,68448870,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Bezpieczenstwo-Ogolne-problemy-badawcze-Tom-1,68448870,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Bezpieczenstwo-Ogolne-problemy-badawcze-Tom-1,68448870,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Bezpieczenstwo-jednostki,84870252,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Bezpieczenstwo-jednostki,84870252,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Bezpieczenstwo-jednostki,84870252,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Bezpieczenstwo-spoleczenstwa-3,84872000,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Bezpieczenstwo-spoleczenstwa-3,84872000,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Bezpieczenstwo-spoleczenstwa-3,84872000,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Bezpieczenstwo-gatunku-ludzkiego-Tom-4,229310652,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Bezpieczenstwo-gatunku-ludzkiego-Tom-4,229310652,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Bezpieczenstwo-gatunku-ludzkiego-Tom-4,229310652,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Bezpieczenstwo-Ogolne-problemy-badawcze-Tom-1,68448870,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Bezpieczenstwo-jednostki,84870252,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Bezpieczenstwo-spoleczenstwa-3,84872000,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Bezpieczenstwo-gatunku-ludzkiego-Tom-4,229310652,p.html
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Psychologia

nowość

Siła duetów
Joshua Wolf Shenk
Przekład: Małgorzata Guzowska
Wyd. 1, s. 400, opr. miękka, 2016
Cena 49,90 zł
J.R.R. Tolkien i C.S. Lewis, Marina Abramovic i Ulay, John Lennon i Paul McCartney, George 
Balanchine i Suzanne Farrell, Steve Jobs i Steve Wozniak – duety, które dowodzą, że zjawi-
sko twórczej chemii między ludźmi naprawdę istnieje!
Joshua Wolf Shenk przyjrzał się temu, jak się poznali, nawiązali współpracę, jak we wspól-
nej pracy konfliktowali się i godzili, uzupełniali i  rywalizowali, wreszcie jak skończyła się 
ich więź. Prześledził losy znanych i mniej znanych duetów, by odpowiedzieć na pytanie, 
co sprawia, że dwoje artystów jest w stanie osiągnąć to, co niedostępne w pojedynkę i na 
czym polega twórcza chemia między dwojgiem ludzi.

nowość

Jak wydobyć się z depresji
Sue Atkinson
Przekład: Józef Radzicki
Wyd. 6, s. 216, opr. miękka, 2016
Cena 34,90 zł
Jak wydobyć się z depresji? Sue Atkinson to książka przeznaczona dla ludzi, którzy czują się 
smutni, samotni, przygnębieni, zrozpaczeni, pogrążeni w depresji, którzy myślą o samo-
bójstwie, oraz dla ich bliskich.
To jest książka o stawianiu właściwych pytań. Autorka pomaga cierpiącym i ich bliskim stawić 
czoło lękowi i poradzić sobie z poczuciem winy, gniewem, niską samooceną, przygotować 
się na dni, kiedy jest najtrudniej, poradzić sobie z „Brygadą Weź-się-w-Garść” i jej szybkimi 
radami dostrzec, kiedy potrzebna jest pomoc specjalisty i dowiedzieć się, gdzie jej szukać.

http://ksiegarnia.pwn.pl/Sila-duetow,361431301,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Jak-wydobyc-sie-z-depresji,386957683,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Sila-duetow,361431301,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Jak-wydobyc-sie-z-depresji,386957683,p.html
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zapowiedź

Jesień 2016

Pomyśl, zanim pomyślisz
Robert DiYanni
Przekład: Małgorzata Guzowska
Wyd. 1, s. 268, opr. miękka, 2016
Premiera sierpień 2016 r.
Cena 49 zł
Czy myślenie krytyczne i myślenie kreatywne rzeczywiście leżą na przeciwnych biegunach? 
Nie! Robert DiYanni pokazuje, że twórcze myślenie może być poprawne pod względem for-
malnym. Kreatywność i krytyczne myślenie to dwie strony tego samego zjawiska. Pomyśl, 
zanim pomyślisz to książka, dzięki której zidentyfikujesz swoje myślowe nawyki, poznasz 
koncepcje i zasady kreatywnego i poprawnego myślenia, oraz dowiesz się, jak wdrożyć je 
w życiu codziennym.

zapowiedź

Jesień 2016

Dogoterapia
Kasper Sipowicz, Edyta Najbert, Tadeusz Pietras
Wyd. 1, opr. miękka, 2016
Cena 29 zł

Pies domowy – jako naturalny towarzysz człowieka – może pomagać w leczeniu różnych 
zaburzeń i  towarzyszyć w  nieszczęściu. Pies-terapeuta może być wsparciem w  leczeniu 
tych zaburzeń, w których elementem obrazu klinicznego jest niepełnosprawność ruchowa, 
psychiczna lub somatyczna. 
W pierwszej naukowej monografii poświęconej dogoterapii Autorzy prześledzili historię 
kontaktów człowiek-pies oraz społeczny obraz psa w różnych systemach religijnych, filo-
zoficznych i  kulturowych. Przedstawili rys historyczny dogoterapii, jej nurty, standardy 
etyczne obowiązujące dogoterapeutów oraz zasady prawnej ochrony zwierząt.
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Fitness mózgu
Elkhonon Goldberg, Alvaro Fernandez, Pascale Michelon
Przekład: Małgorzata Guzowska
Wyd. 1, s. 196, opr. miękka, 2015
Cena 44,90 zł

Jak wzmacniać sprawność mózgu w  każdym wieku? Jak zachować sprawność i  jasność 
umysłu do później starości? Elkhonon Goldberg i Alvaro Fernandez wraz z Pascale Miche-
lonem – mistrzowie popularyzacji wiedzy o mózgu – zapraszają w fascynującą podróż po 
świecie ludzkiego poznania. Z przewodnika dowiemy się, jak zbudowany jest mózg, w jaki 
sposób działa, jak się zmienia pod wpływem uczenia się i zdobywania nowych doświad-
czeń. Autorzy wskazują, jakimi działaniami możemy wzmacniać swój mózg, a przy okazji 
obalają kilka mitów, na przykład ten o sensowności rozwiązywania setek krzyżówek. „To 
przewodnik kierowany do wszystkich posiadaczy mózgu, którzy chcieliby nauczyć się, jak 
utrzymać ów narząd w zdrowiu i wzmocnić jego działanie”.

Animal Rationale. Wykorzystanie mądrości 
zwierząt w rodzinie, edukacji i biznesie
Paweł Fortuna, Łukasz Bożycki 
Wyd. 1, s. 256, opr. twarda, 2015
Cena 59,90 zł

Czy możemy się czegoś nauczyć od jerzyka, ropuchy szarej lub wilka? Książka Animal 
Rationale: Mądrość zwierząt w biznesie, edukacji i  rodzinie to wyjątkowy album, w którym 
spotykają się ze sobą dwie perspektywy: przyrodnicza i psychologiczna. Łukasz Bożycki 
(znakomicie fotografujący biolog) opisuje niezwykłe zachowania zwierząt, a Paweł Fortuna 
(wielokrotnie nagradzany za swoje książki psycholog) na zasadzie inspiracji przekłada je 
na egzystencję człowieka. Książka będzie bogato ilustrowana fotografiami Łukasza Bożyc-
kiego, a sposób dokumentowania informacji będzie odpowiadał standardom książki 
popularnonaukowej.

Audiobook – czyta Krystyna Czubówna
www.animalrationale.pwn.pl 

bestsellery 2016

http://ksiegarnia.pwn.pl/Fitness-mozgu,84881606,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Animal-Rationale,84920887,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Animal-Rationale,84920887,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Fitness-mozgu,84881606,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Animal-Rationale,84920887,p.html


20

Informacja jest piękna
David McCandless
Tłumaczenie: Olga Siara
Wyd. 1, s. 256, opr. twarda, 2015
Cena 79,90 zł

Jakie są najbardziej popularne teorie spiskowe na świecie? Czym jest świadomość według 
różnych teorii naukowych? Jakie książki powinien znać każdy człowiek? Które morskie ryby 
nadają się do jedzenia? Kim były żony największych dyktatorów? Jakie są rodzaje roman-
tycznych związków? Czy Wielki Mur Chiński rzeczywiście jest widoczny z kosmosu?
Informacja jest piękna to wspaniała książka zawierająca informacje na temat współcze-
snego świata: nauki, kultury, mediów, stylów życia i wielości światopoglądów oraz przy-
rody. Zawarte w niej dane przedstawiono w postaci przepięknych infografik ułatwiających 
zrozumienie i utrwalenie wiedzy. Informacja jest piękna to prawdziwa kopalnia ciekawo-
stek, każdy kontakt z tą książką owocuje zdumieniem i zachwytem.

Nagroda specjalna Uniwersytetu Jagiellońskiego w plebiscycie Mądra książka 2015!

 zobacz film!

Daruj sobie
Przewodnik dla tych, którzy nie potrafią przestać
Peg Streep, Alan Bernstein 
Tłumaczenie: Anna Binder
Wyd. 1, s. 244, opr. miękka, 2015
Cena 39,90 zł

„Weź się w  garść”, „bądź niezastąpiony”, „dąż wytrwale do celu” – słyszymy na każdym 
kroku. „Nie rezygnuj”, „walcz” – takie rady dotyczą pracy, związku, realizacji naszych 
planów. A jeśli realizacja przyjętych zamierzeń przynosi więcej szkody niż pożytku? Jeśli 
„pułapka utopionych kosztów” jest jedynym, co jeszcze trzyma nas w związku, w pracy, 
w  toksycznej relacji? Książka Peg Streep i  Alana Bernsteina jest przeznaczona dla tych, 
którzy mają dość powtarzanych co rok postanowień: „nigdy więcej…”. Autorzy pokazują, 
jak ocenić, czy realizacja przyjętego przez nas celu jeszcze nam służy, jak poradzić sobie 
z myślami i emocjami, pułapką utopionych kosztów i, co najważniejsze – jak mądrze posta-
wić sobie nowe cele w życiu, miłości i pracy.

http://ksiegarnia.pwn.pl/Informacja-jest-piekna,129303295,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Daruj-sobie,84897904,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Daruj-sobie,84897904,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Informacja-jest-piekna,129303295,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Daruj-sobie,84897904,p.html
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nowość

Gdzie ci mężczyźni?
Philip Zimbardo, Nikita Coulombe 
Tłumaczenie: Małgorzata Guzowska
Wyd. 1, s. 378, opr. miękka, 2015
Cena 44,90 zł
Czy mianem „słabej płci” na pewno powinniśmy określać dziś kobiety? System edukacji 
promuje uczennice, kryzys rodziny i psychiczna nieobecność ojców pozbawia chłopców 
ważnego wzorca. Wirtualna rzeczywistość jest dla młodych mężczyzn substytutem relacji, 
pornografia nieudolnie zastępuje edukację seksualną. Czy kobiety, coraz śmielej realizu-
jące swoje cele i osiągające sukcesy w wielu sferach życia, znajdują w dzisiejszych męż-
czyznach godnych siebie partnerów? Czy matki, ojcowie, partnerki, nauczyciele, i wreszcie 
sami mężczyźni, mogą przeciwdziałać upadkowi męskości? Gdzie ci mężczyźni to książka, 
którą Philip Zimbardo i Nikita Coulombe przygotowali specjalnie na rynek polski. 

www.gdziecimezczyzni.pl 

 zobacz film!

Paradoks Czasu
Philip Zimbardo, John Boyd
Tłumaczenie: Anna Cybulko, 
Marcin Zieliński
Red. nauk. Maria Materska
Wyd. 1, s. 294,  
opr. miękka/twarda,  
cena 54,90/64,90 zł, 2013

Efekt Lucyfera
Philip Zimbardo
Tłumaczenie: Anna Cybulko, 
Joanna Kowalczewska, Józef 
Radzicki
Red. nauk. Maria Materska
Wyd. 1, s. 488,  
opr. miękka/twarda,  
cena 64,90/79,90 zł, 2013

Psychologia i życie
Philip Zimbardo, 
Richard J. Gerrig
Tłumaczenie: Ewa 
Czerniawska, Aleksandra 
Jaworska-Surma, Małgorzata 
Guzowska, Józef Radzicki
Red. nauk. Maria Materska
Wyd. 4, s. 842,  
opr. twarda,  
cena 139,90 zł, 2012

http://ksiegarnia.pwn.pl/Gdzie-ci-mezczyzni,84909674,p.html
http://gdziecimezczyzni.pl
https://www.youtube.com/watch?v=9dtuvpWkTzE
http://ksiegarnia.pwn.pl/Gdzie-ci-mezczyzni,84909674,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Paradoks-czasu,68434976,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Efekt-Lucyfera,68943711,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Psychologia-i-zycie,68730017,p.html
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nowość

Geny i edukacja
Kathryn Asbury, Richard Plomin
Tłumaczenie: Małgorzata Guzowska
Wyd. 1, s. 196, opr. miękka, 2015
Cena 39,90 zł

Czy geny warunkują nasze szkolne sukcesy i  niepowodzenia? Czy źródło talentu tkwi 
w genach? Czy geniusz można odziedziczyć? Czy i jak geny wpływają na nasze zachowania 
i osiągniecia szkolne? Czy można tak kształtować system edukacji, by odpowiadał predys-
pozycjom genetycznym uczniów? Geny i edukacja to książka o tym, skąd pochodzi wiedza 
na temat genetyki behawioralnej i jak zmieniać system edukacji, by odpowiadał różnicom 
indywidualnym, jakie występują wśród dzieci.

zapowiedź  
Jesień 2016

Wybierz szkołę podstawową dla swojego dziecka
Redakcja naukowa: Stefan Kwiatkowski
Anna Lidia Brzywca, Agnieszka Olechowska, Wanda Pakulniewicz, 
Agnieszka Pawlak
Wyd. 1, s. 240, opr. miękka, 2016
Cena 39 zł
Dzień, w którym dziecko rozpoczyna naukę w szkole podstawowej, jest wyzwaniem i dla 
świeżo upieczonego ucznia, i dla rodziców. Aby dobrze wybrać z bogatej oferty dostępnych 
opcji edukacyjnych (szkoły publiczne, prywatne, nauczanie domowe), warto być dobrze 
poinformowanym. Zespół specjalistów w zakresie edukacji przygotował przewodnik dla 
rodziców, który pomoże zorientować się w tym, czego mogą oczekiwać od szkoły, czego 
szkoła może wymagać od nich, co powinno już umieć dziecko u progu szkoły oraz jak 
pomóc dziecku ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

http://ksiegarnia.pwn.pl/Geny-i-edukacja,84892775,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Geny-i-edukacja,84892775,p.html
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nowość

Szkolna (nie)komunikacja. Bariery w dyskursie 
wczesnoszkolnym
Anna Wileczek, Iwona Możdżonek
Wyd. 1, s. 140, opr. miękka, 2015
Cena 39,90 zł

Publikacja znacząco rozszerza naszą wiedzę lingwistyczną i  pedagogiczną o  fundamen-
talnej wartości języka i komunikacji między nauczycielem a uczniem (całą klasą). Książka 
ujmuje świetną analizę zarówno „komfortu” komunikacyjnego, wszystkich ułatwień dia-
logu podstawowego między nauczycielem a uczniem, jak i barier komunikacyjnych, które 
zostały bardzo dobrze rozpoznane.

nowość

Najbystrzejsze dzieciaki na świecie
Amanda Ripley
Wyd 1, s. 272, opr. miękka, 2015
Cena 49,90 zł

Trójka dzieci. Trzy państwa. Trzy systemy edukacji. I eksperyment, pokazujący trzy historie 
edukacyjnego sukcesu. Jakie wnioski z tego doświadczenia powinna wyciągnąć Polska?
Kim, Eric i Tom, zwykli uczniowie amerykańskich szkół, zostają wysłani na roczny program 
wymiany międzynarodowej do Finlandii, Polski i Korei Południowej. Jak systemy edukacji 
tych krajów wypadają na tle USA? Wyniki tego eksperymentu i porównania są zaskakujące, 
szczególnie dla Polski.

http://ksiegarnia.pwn.pl/Szkolna-niekomunikacja,174882968,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Szkolna-niekomunikacja,174882968,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Szkolna-niekomunikacja,174882968,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Najbystrzejsze-dzieciaki-na-swiecie,114591142,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Najbystrzejsze-dzieciaki-na-swiecie,114591142,p.html
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zapowiedź

Jesień 2016

Zaburzenia psychiczne i rozwojowe dzieci a szkolna 
rzeczywistość
Redakcja naukowa: Marta Jerzak
Wyd. 1, s. 444, opr. miękka, 2016
Cena 69 zł
Zespół psychologów, pedagogów i psychiatrów specjalizujących się w diagnozie i terapii 
zaburzeń wieku dziecięcego przygotował kompendium wiedzy dotyczące postępowania 
w  środowisku szkolnym z  dziećmi doświadczającymi zaburzeń: depresyjnych (a także 
myśli i tendencji samobójczych), więzi, zachowania, lękowych, obsesyjno-kompulsyjnych, 
odżywiania, i wielu innych.
Książka zawiera także propozycje działań wspierających dzieci z  zaburzeniami psychicz-
nymi i rozwojowymi, możliwych do przeprowadzenia w środowisku szkolnym, m.in. budo-
wanie ustrukturyzowanego i  przyjaznego środowiska szkolnego, zastosowanie technik 
uczenia sprzyjających koncentracji, psycho- i socjoterapię oraz trening umiejętności spo-
łecznych.

nowość

Specjalne potrzeby edukacyjne
dr n. hum. Agnieszka Olechowska
Wydanie 1, s. 256, opr. miękka, 2016
Cena 49,90 zł

Książka Agnieszki Olechowskiej to interdyscyplinarne kompendium wiedzy o specjalnych 
potrzebach edukacyjnych, przydatne nauczycielom i  innym profesjonalistom, rodzicom 
oraz studentom przygotowującym się do pracy w przedszkolu i w szkole. Autorka omówiła 
w  niej teorię oraz praktykę kształcenia dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, 
odwołując się do polskich realiów, procedur oraz obowiązujących regulacji prawnych. 
Nakreśliła nowe kierunki rozwoju systemu edukacji – uniwersalne projektowanie w edu-
kacji oraz zarządzanie różnorodnością w szkole.

http://ksiegarnia.pwn.pl/Specjalne-potrzeby-edukacyjne,391938465,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Specjalne-potrzeby-edukacyjne,391938465,p.html
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nowość

Niedojrzałość neuromotoryczna dzieci i dorosłych
Sally Goddard Blythe 
Tłumaczenie: Tomasz Śliwowski
Wyd. 1, s. 144, opr. miękka, 2015
Cena 34,90 zł
W pierwszym roku życia u dziecka występują tzw. odruchy pierwotne, które w odpowied-
nim czasie zostają zastąpione przez reakcje posturalne. Jeśli odruchy nie zostaną wyhamo-
wane, mówimy o niedojrzałości neuromotorycznej – jej symptomami mogą być trudności 
szkolne, agorafobia czy trudności z orientacją w przestrzeni. Książka Sally Goddard Blythe 
pozwala zdiagnozować niedojrzałość neuromotoryczną nie tylko u dzieci, ale także u osób 
dorosłych. Przeznaczona jest dla psychologów, fizjoterapeutów i nauczycieli.

nowość

Jak ocenić dojrzałość dziecka do nauki? Wydanie drugie 
poprawione
Sally Goddard Blythe
Tłumaczenie: Magdalena Macińska
Wyd. 1, s. 136, opr. miękka, 2015
Cena 34,90 zł

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 
dziecka do nauki. Publikacja zawiera narzędzia pozwalające na ocenę aktualnego poziomu 
rozwoju motoryki dziecka w wieku przedszkolnym i szkolnym, a także kompletny program 
rozwoju ruchowego.

http://ksiegarnia.pwn.pl/Niedojrzalosc-neuromotoryczna-dzieci-i-doroslych,84909135,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Jak-ocenic-dojrzalosc-dziecka-do-nauki,84874918,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Jak-ocenic-dojrzalosc-dziecka-do-nauki,84874918,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Niedojrzalosc-neuromotoryczna-dzieci-i-doroslych,84909135,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Jak-ocenic-dojrzalosc-dziecka-do-nauki,84874918,p.html


26

zapowiedź

Jesień 2016

Psychologia kliniczna
Redakcja naukowa: Lidia Cierpiałkowska, Helena Sęk
Wyd. 1, s. 600, opr. miękka, 2016
Cena 119 zł

Po jedenastu latach od ukazania się kultowego już dwutomowego podręcznika Psychologia 
kliniczna przyszedł czas na nową jego odsłonę. Nowy podręcznik pod redakcją naukową 
Lidii Cierpiałkowskiej i  Heleny Sęk stanowi kompendium wiedzy na temat kierunków 
i  podejść w  psychologii klinicznej, modeli diagnozy, psychologii zaburzeń psychicznych 
człowieka dorosłego, form pomocy psychologicznej w  rozwiązywaniu problemów zdro-
wotnych oraz dziedzin zastosowań psychologii klinicznej.

zapowiedź

Lato 2016

Zawód psycholog. Regulacje prawne i etyka zawodowa
Dorota Bednarek
Wyd. 1, s. 352, opr. miękka, 2016
Cena 49 zł

Niezależnie od charakteru i obszaru działalności wspólny dla psychologów jest szczególny 
charakter więzi z podmiotem oddziaływań i wynikające z niego zobowiązania etyczne.
Książka Doroty Bednarek porządkuje wiedzę dotyczącą:
• kontekstu prawnego wykonywania zawodu psychologa,
• obowiązujących zasad i standardów etycznych oraz sposobów ich realizacji.
Autorka poruszyła zagadnienia etyczne specyficznie związane z  najważniejszymi obsza-
rami zastosowań psychologii: w diagnozie i interwencji psychologicznej. 



27

Psychologia

nowość

Poradnictwo psychologiczne
Czesław Czabała, Sylwia Kluczyńska (red. nauk.)
Wyd. 1, s. 360, opr. miękka, 2015
Cena 59,90 zł

Kryzysy rozwojowe są naturalnymi zdarzeniami w życiu człowieka. Często radzimy sobie 
z nimi sami lub „z niewielką pomocą przyjaciół”. Bywają jednak i takie kryzysy, z których 
łatwiej jest wyjść, korzystając z pomocy psychologa.
Publikacja pod redakcją Czesława Czabały i Sywii Kluczyńskiej to kompendium wiedzy na 
temat poradnictwa psychologicznego przeznaczone dla studentów i praktyków. Czytelnik 
dowie się z niej, jak w skuteczny i profesjonalny sposób prowadzić tę formę pomocy psy-
chologicznej dla dzieci, młodzieży, dorosłych i osób starszych, a także dla par i rodzin.

nowość

Psychologiczne aspekty menopauzy
Eleonora Bielawska-Batorowicz
Wyd. 1, s. 280, opr. miękka, 2016
Cena 44,90 zł

Książka Eleonory Bielawskiej-Batorowicz jest syntezą wiedzy psychologicznej dotyczącej 
menopauzy. Autorka opisuje ewolucyjne wyjaśnienia tego zjawiska, przygląda się kulturo-
wym i psychologicznym uwarunkowaniom doświadczenia menopauzy, analizuje związki 
przejścia menopauzalnego z depresją i obniżeniem sprawności procesów poznawczych, 
wreszcie wskazuje standardy prowadzenia interwencji psychologicznych skierowanych 
do kobiet w okresie menopauzy.

http://ksiegarnia.pwn.pl/Poradnictwo-psychologiczne,84907717,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Psychologiczne-aspekty-menopauzy,331284662,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Poradnictwo-psychologiczne,84907717,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Psychologiczne-aspekty-menopauzy,331284662,p.html
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nowość

Samobójstwo. Analiza narracji osób po próbach 
samobójczych 
Justyna Ziółkowska
Wyd. 1, s. 160, opr. miękka, 2016 
Cena 39,90 zł

Każdy dramat samobójczy dzieje się w umyśle unikalnej jednostki.

Edwin Shneidman

Justyna Ziółkowska analizuje w swojej książce indywidualny i osobisty wymiar zachowań 
samobójczych. Oddając głos osobom, które podjęły nieskuteczną próbę samobójczą, 
zyskuje niezwykle cenną i dotychczas nieobecną w  literaturze przedmiotu perspektywę. 
Autorka bada narracje pacjentów dotyczące ich myśli samobójczych, decyzji o samobój-
stwie, samobójczej próby, postawy wobec dokonanego zamachu oraz konstrukcji przy-
szłości. Przyjęty w  pracy paradygmat jakościowy stanowi kontekst dla wyników badań 
ilościowych oraz uzupełnia wciąż znikomą wiedzę na temat doświadczeń związanych 
z zachowaniami samobójczymi. 

nowość

Homoseksualizm męski i kobiecy w perspektywie 
psychologicznej 
Iwona Janicka
Marcin Kwiatkowski
Wyd. 1, s. 295, opr. miękka, 2016
Cena 44,90 zł

Iwona Janicka i  Marcin Kwiatkowski zaprezentowali w  swojej monografii wyniki badań 
poświęconych fenomenowi homoseksualizmu. Przeanalizowali dwa obszary funkcjono-
wania osób homoseksualnych: indywidualny – dotyczący ich charakterystyki psychologicz-
nej i relacyjny – poświęcony intymnym związkom emocjonalnym, jakie te osoby tworzą, 
a także pokazujący ich w roli rodziców.

http://ksiegarnia.pwn.pl/Homoseksualizm-meski-i-kobiecy-w-perspektywie-psychologicznej,415203502,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Homoseksualizm-meski-i-kobiecy-w-perspektywie-psychologicznej,415203502,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Homoseksualizm-meski-i-kobiecy-w-perspektywie-psychologicznej,415203502,p.html
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zapowiedź

Wiosna 2016

Odsłony tożsamości
Elwira Brygoła, Anna Batory, Piotr Oleś
Wyd. 1, s. 352, opr. miękka, 2016
Cena 44 zł

Tożsamość, „duchowy problem naszych czasów”. Czy jest konieczna we współczesnym 
świecie? Jest przeszkodą dla adaptacji czy jej koniecznym warunkiem? Stała, jakby wynikało 
z nazwy, czy jednak zmienna? Spójna, co zdaje się należeć do jej istoty, czy jednak złożona 
i niejednoznaczna jak światowid? I wreszcie – osobista czy społeczna? Pytania dotyczące 
tożsamości, te znane od lat i te nowe, wynikłe z interakcji między osobą a kulturą, wciąż 
inspirują, niepokoją, motywują do badań.
Książka ta relacjonuje kolejny etap niekończącej się drogi poznawania tożsamości ulegają-
cej zmianom wraz ze zmianami, jakie przechodzi człowiek na poziomie samoświadomości.

zapowiedź

Jesień 2016

Eksperyment polowy w psychologii społecznej
Tomasz Grzyb
Seria: Psychologia–Teoria–Badania
Redakcja naukowa serii: Jan Strelau, Dariusz Doliński
Wyd. 1, s. 160, opr. miękka, 2016
Cena 39 zł
W ciągu kilkunastu ostatnich lat nastąpił w psychologii społecznej odwrót od wykonywania 
badań za pomocą klasycznej dla tej dyscypliny metody – eksperymentów polowych, reali-
zowanych w naturalnych warunkach, z udziałem uczestników nieświadomych faktu brania 
udziału w badaniu lub nieznających jego prawdziwego celu. Tomasz Grzyb analizuje przy-
czyny tego zjawiska oraz wskazuje, jakie jego koszty ponosi sama psychologia społeczna. 
Rozważa możliwości powrotu do częstszego wykonywania badań w paradygmacie ekspe-
rymentu polowego, wskazując metodologiczne, etyczne i praktyczne obszary, w których 
powinna nastąpić poprawa, by opisywany problem mógł zostać rozwiązany. 
Książka opisuje materiał badawczy zebrany w trakcie dwuletniego projektu finansowa-
nego przez Narodowe Centrum Nauki. Przedstawiono w  niej wyniki eksperymentów 
(polowych, naturalnych, laboratoryjnych), a także badań typu desk research i kwestiona-
riuszowych. Pokazują one, jak wybór samej metody badawczej wpływa na uzyskiwane 
wyniki oraz dlaczego tylko na podstawie świadomej odpowiedzi badanego trudno jest 
przewidywać jego zachowanie.

http://ksiegarnia.pwn.pl/Odslony-tozsamosci,426999950,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Odslony-tozsamosci,426999950,p.html
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zapowiedź

Jesień 2016

Motywacja do zmiany zachowań ryzykownych w chorobie
Jolanta Życińska
Seria: Psychologia–Teoria–Badania
Redakcja naukowa serii: Jan Strelau, Dariusz Doliński
Wyd. 1, s. 244, opr. miękka, 2016
Cena 39 zł
Jolanta Życińska prezentuje wyniki przeprowadzonych przez siebie badań dotyczących 
zmiany ryzykownych zachowań (takich jak niewłaściwa dieta, brak aktywności fizycznej, 
palenie tytoniu) wśród pacjentów chorych przewlekle. Teoretyczne podłoże badań sta-
nowi model integrujący dominujące w psychologii podejścia motywacyjne, tj. teorię oraz 
teorię społeczno-poznawczą, której rozwinięciem na gruncie psychologii zdrowia jest pro-
cesualne podejście do działań zdrowotnych. 

nowość

Profilowanie kryminalne
Scotia J. Hicks, Bruce D. Sales
Tłumaczenie: Anna Sawicka-Chrapkowicz
Wyd. 1, s. 288, opr. miękka, 2015
Cena 59,90 zł

Profilowanie kryminalne stanowi intensywnie rozwijającą się gałąź nauk sądowych. 
W porównaniu z innymi rodzajami działalności biegłych, jest stosunkowo nowym obsza-
rem naukowych analiz. Książka Scotii Hicks i Bruce’a Salesa jest kompendium wiedzy na 
temat profilowania: Czytelnik znajdzie w  niej informacje dotyczące rozwoju tej metody 
wykrywania nieznanych sprawców oraz funkcjonujących współcześnie modeli profilo-
wania. Osobną część książki Autorzy poświęcili przyszłości profilowania kryminalnego 
i naukowemu modelowi rekonstrukcji cech nieznanego sprawcy przestępstwa. 

http://ksiegarnia.pwn.pl/Profilowanie-kryminalne,114592314,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Profilowanie-kryminalne,114592314,p.html
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nowość

Psychologia penitencjarna 
Mieczysław Ciosek
Wyd 1, s. 544, opr. twarda, 2016
Cena 74,90 zł

Psychologia i prawo to rozległe dziedziny wiedzy, które dokonują oglądu zachowania czło-
wieka z dwóch punktów widzenia: pierwszy z nich polega na poszukiwaniu przyczyn oraz 
mechanizmów postępowania, drugi odnosi się do oceny zgodności zachowania człowieka 
z normami prawa. Perspektywy te spotykają się i wzajemnie przenikają w procesie postę-
powania karnego i postępowania wykonawczego. Z istnieniem i funkcjonowaniem aparatu 
wymiaru sprawiedliwości związane są więc tradycyjnie dwie dyscypliny psychologiczne: 
psychologia sądowa i psychologia penitencjarna, odnosząca się do sytuacji przymusowej 
izolacji człowieka w instytucjach zamkniętych.

nowość

Nie przeszkadzaj klientowi w zakupach
David Meerman Scott 
Tłumaczenie: Agata Błaż
Wyd. 1, s. 320, opr. miękka, 2015
Cena 44,90 zł

Sposób, w jaki robimy zakupy, radykalnie zmienił się w ostatnich latach. Kupując sprzęt, 
wycieczkę, czy ubezpieczenie, nie musimy już liczyć na wiedzę i  życzliwość sprzedawcy 
– wchodząc do sklepu czy biura, proces zbierania informacji i  podejmowania decy-
zji zazwyczaj mamy już za sobą. Nie lubimy zakłócających nasz spokój telemarketerów, 
reklamowych e-maili i SMS-ów, „asystentów klienta” atakujących nas zaraz po wejściu do 
sklepu. „Przestań mi sprzedawać, nie widzisz, że właśnie kupuję?” chciałoby się krzyknąć 
do marketerów. Jak dostosować swój system sprzedaży do zmian, jakie zaszły na rynku? 
Jak wykorzystać nowe narzędzia, by skutecznie i  mądrze sprzedawać? David Meerman 
Scott krok po kroku, na z życia wziętych przykładach pokazuje, że jest to nie tylko możliwe 
– wcale nie jest takie trudne!

http://ksiegarnia.pwn.pl/Psychologia-penitencjarna,114593037,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Nie-przeszkadzaj-klientowi-w-zakupach,114593039,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Psychologia-penitencjarna,114593037,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Nie-przeszkadzaj-klientowi-w-zakupach,114593039,p.html
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nowość

Komunikacja między ludźmi
Sherwyn P. Morreale, Brian H. Spitzberg, J. Kevin Barge
Tłumaczenie: Paweł Izdebski, Aleksandra Jaworska, Dorota Kobylińska
Wyd. nowe, s. 408, opr. twarda, 2015
Cena 109,90 zł

Nowe wydanie opublikowanej w 2001 (w PWN: 2007) książki Communication. Motivation. 
Knowledge. Skills. Publikacja stanowi kompendium wiedzy o ludzkim komunikowaniu się. 
Omówiono w niej modele i założenia dotyczące komunikacji, oraz procesy i zjawiska nie-
zbędne dla zaistnienia komunikowania się, takie jak spostrzeganie, self i kultura, komuni-
kacja niewerbalna, umiejętność słuchania. Przedstawiono w niej także podstawy wiedzy 
o komunikacji oraz omówiono specyfikę komunikacji w XXI wieku: rolę mediów masowych 
i teorię komunikacji masowej, zmiany w komunikacji, jakie wydarzyły się za sprawą upo-
wszechnienia mass mediów, znaczenie komputerów i  innych urządzeń w  komunikacji 
między ludźmi. Osobne części poświęcono komunikowaniu się w małej oraz przywódz-
twu i wystąpieniom publicznym. Podręcznik ten, napisany przystępnym językiem, będzie 
dobrą lekturą nie tylko dla psychologów.

http://ksiegarnia.pwn.pl/Komunikacja-miedzy-ludzmi,113967207,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Komunikacja-miedzy-ludzmi,113967207,p.html
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zapowiedź

Wiosna 2016 

Śmiech morderców
Klaus Theweleit
Przekład: Piotr Stronciwilk
Wyd. 1, s. 250, opr. miękka, 2016
Cena 44,90 zł
Znany niemiecki eseista i badacz kultury Klaus Theweleit napisał jeden z najbardziej kon-
trowersyjnych komentarzy do transmitowanych współcześnie na cały świat mordów, nazy-
wanych najczęściej „aktami terroryzmu”. Śmiech morderców poświęcony jest śmiechowi, 
rechotowi wręcz, towarzyszącemu oprawcom mordującym swoje ofiary. Omawiając rzeczy 
nie tak dawne (zbrodnie Wehrmachtu czy Waffen SS), jak i całkiem bieżące, takie jak masa-
kra dokonana przez Breivika, egzekucje tzw. Państwa Islamskiego, wydarzenia w redakcji 
Charlie Ebdo czy Peschawarze, autor pozostaje wierny faktom i  słowom – uważnie słu-
cha tego, co oprawcy mają do powiedzenia. Słyszy jednak to czego sami bohaterzy książki 
powiedzieć nie chcieli – i to być może stanowi o niebywałej sile tej publikacji. Pozwala to 
Theweleitowi na wysuwanie takich wniosków czy budowanie takich osi symetrii (jak mię-
dzy Breivikiem a islamskimi fundamentalistami), które radykalnie burzą obiegowe opinie, 
utrwalone przez dyskurs dziennikarski, a tym samym zmuszają do głębszego przemyślenia 
otaczającego nas świata.

zapowiedź

Wiosna 2016 

Obcy u naszych drzwi
Zygmunt Bauman
Przekład: Weronika Mincer
Wyd. 1, s. 96, opr. miękka, 2016
Cena 39,90 zł

Kryzys uchodźczy uderza w dobre samopoczucie Europy, która po 27 latach względnego 
spokoju musi zmierzyć się z nowymi wyzwaniami i rosnącą paniką.
Zygmunt Bauman w  charakterystyczny dla siebie i  celny sposób analizuje współczesną 
panikę migracyjną i   pokazuje, jak politycy i media nią zarządzają, kierując swoje wypo-
wiedzi zwłaszcza do tych, których społeczna sytuacja jest już i tak niepewna. Socjolog pod-
kreśla, że polityka separacji to rozwiązanie krótkoterminowe i Europa prędzej czy później 
będzie musiała znaleźć nowy sposób na wspólne istnienie wielokulturowych i wielonaro-
dowych społeczeństw.

http://ksiegarnia.pwn.pl/Smiech-mordercow,361431268,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Smiech-mordercow,361431268,p.html
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Jesień 2016

Pętla dobrego samopoczucia
Carl Cederström , Andre Spicer
Przekład: Łukasz Żurek
Wyd. 1, s. 304, opr. miękka, 2016
Cena 44,90 zł
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 społecz-
nego zaangażowania.
Przekonujące i  zabawne, a niekiedy przerażające case studies pokazują, że popadliśmy 
w prawdziwy obłęd, którego wyznacznikami są aplikacje do pomiaru regularności wypróż-
nień, ilości spożywanych kalorii, aktywności czy długości snu. Autorzy na konkretnych 
przykładach pokazują, że dyktat dobrego samopoczucia wtłoczył nasze ciała i  umysły 
w machiny kapitalizmu i doprowadził do wzrostu społecznej frustracji, rozpadu zachowań 
społecznych i narodzin pasywnego nihilisty zatopionego we własnym ciele. 

zapowiedź

Jesień 2016 

Zmyl trop
Na barykadach prywatności w Sieci – przewodnik
Brunton Finn, Helen Nissenbaum
Przekład: Jacek Konieczny
Wyd. 1, s. 240, opr. miękka, 2016
Cena 39,90 zł
Współpraca między technologiem Bruntonem Finnem a filozofką Helen Nissenbaum 
z Uniwersytetu w Nowym Jorku zaowocowała użyteczną, ale i pełna powabu oraz przeko-
nującą kieszonkową esencją wszystkiego, co chcielibyście wiedzieć o obronie przed inwigi-
lacją. To mała, ale ważna książka.
Autorzy Zmyl trop wzywają nas do stawienia czynnego oporu rządom, firmom i organiza-
cjom które zbierają dane na nasz temat. W dzisiejszych 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. Dlatego autorzy Zmyl trop postulują stosowanie taktyki szumu informacyjnego, 
czyli celowego podawania informacji nieprawdziwych i sprzecznych ze sobą, która mają 
utrudnić i  sabotować niepożądane pozyskiwanie informacji o obywatelach. Książka jest 
praktycznym przewodnikiem dla tych, którzy nie chcą być uwikłani w sieci.
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nowość

Status moralny zwierząt
Urszula Zarosa
Wyd. 1, s. 276, opr. miękka, 2016
Cena 39 zł

Status moralny zwierząt to głos w niezwykle ważnej debacie publicznej dotyczącej wyko-
rzystywania zwierząt przez człowieka. Jest to pierwsze w Polsce opracowanie, w którym 
możemy dokładnie przyjrzeć się etyce Petera Singera – jednego z najbardziej wpływowych 
współczesnych filozofów – oraz prześledzić jej praktyczne zastosowanie w kontekście cier-
pienia i zabijania zwierząt. Dowiemy się również, jak zwierzęta się komunikują, przeżywają 
emocje, czy rozumieją siebie nawzajem.

nowość

Nowa kwestia miejska
Andy Merrifield
Tłumaczenie: Piotr Juskowiak
Wyd. 1, s. 270, opr. miękka, 2016
Cena 39,90 zł

Nowa kwestia miejska to oryginalny i  wyjątkowy manifest dla ruchów miejskich i  bada-
czy miasta na XXI wiek: jednocześnie próba odpowiedzi na pytanie o kierunek dalszego 
rozwoju nowoczesnych metropolii, dobitna przestroga przed procesami zagrażającymi 
wyjątkowości miejskiego życia – w rodzaju prywatyzacji publicznych przestrzeni oraz paso-
żytniczej urbanizacji – oraz próba zaktualizowania dla studiów miejskich kanonicznych 
tekstów – od Spinozy i Rousseau przez Marksa i Benjamina po Deborda – wraz z zachętą 
dla badaczy miast, by wrócili to pierwotnego impulsu politycznego, który napędzał studia 
miejskie od momentu ich powstania. 

http://ksiegarnia.pwn.pl/Nowa-kwestia-miejska,391938298,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Nowa-kwestia-miejska,391938298,p.html
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Nierówność, która zabija
Jak globalny wzrost nierówności niszczy życie milionów i jak z tym walczyć
Göran Therborn
Przekład: Paweł Tomanek
Wyd. 1, s. 230, opr. miękka, 2015
Cena 44,90 zł
Nierówność nie dotyczy tylko zasobności naszych portfeli. To pewien społeczno-kulturowy 
porządek, który dla większości ludzi oznacza gorsze zdrowie, słabszą edukację, mniej szacunku 
i brak możliwości dalszego rozwoju. W swojej książce Göran Therborn twierdzi, że nierówność 
w dosłownym sensie zabija – jej globalny wzrost prowadzi do przedwczesnej śmierci milionów 
ludzi. Dotyczy to również krajów rozwiniętych – zabójczy wpływ rosnących nierówności można 
obserwować także w takich krajach jak USA, Wielka Brytania czy Finlandia. 
Nie jest to jednak wyłącznie ponury obraz współczesnego świata. Therborn w  równym 
stopniu przedstawia istniejące programy oraz metody poprawy warunków życia i zmniej-
szania społecznych nierówności: od Indii i innych krajów azjatyckich po Stany Zjednoczone 
i kraje Europy Zachodniej.
Napisana równie jasnym i zwięzłym, co bezwzględnym stylem Nierówność, która zabija to 
propozycja systemowego spojrzenia na problem globalnej nierówności, łącząca w sobie 
ogrom materiału empirycznego z oryginalnym opracowaniem teoretycznym.

nowość

Offshoring
John Urry
Przekład: Paweł Tomanek
Wyd. 1, s. 280, opr. miękka, 2015
Cena 44,90 zł
Offshoring to praktyka przenoszenia części działalności gospodarczej za granicę. Ukrywa-
nie przychodów, bogactwa i  zysków w  rajach podatkowych uczyniło z  offshoring temat 
medialny, w swojej książce John Urry twierdzi jednak, że offshoring jest czymś dużo więcej, 
że w praktyce jest to jeden z głównych mechanizmów globalnej gospodarki. 
Książka stanowi dokumentację różnych sposów, w jakie offshoring dokonuje się w obsza-
rze polityki, ekonomii oraz ekologii. Urry analizuje nie tylko zjawisko masowego importu 
tanich produktów z krajów rozwijających się, lecz również zjawisko eksportowania do nich 
zanieczyszczeń, odpadów, w końcu również korzystania z zakazanych w krajach centrum 
rozrywek, w tym przede wszystkim z usług seksualnych. Podobnie za oceany wysyła się 
niepokoje społeczne i zagrożenia polityczne. 

 zobacz film!

http://ksiegarnia.pwn.pl/Nierownosc-ktora-zabija,84910255,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Nierownosc-ktora-zabija,84910255,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Offshoring,84892761,p.html
https://www.youtube.com/watch?v=C98BuahuBkY
http://ksiegarnia.pwn.pl/Nierownosc-ktora-zabija,84910255,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Offshoring,84892761,p.html
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zapowiedź  
Jesień 2016

Socjologia edukacji
Piotr Mikiewicz
Wydanie 1, s. 480, opr. twarda, 2016
Cena 64,90 zł

Pierwsze na polskim rynku wydawniczym kompendium najważniejszych informacji na 
temat socjologii edukacji. Autor wydanego 2014 roku Kapitału społecznego i edukacji zgro-
madził rzetelny materiał dla studentów, specjalistów w dziedzinie oraz praktyków zajmu-
jących się edukacją i wychowaniem. Jest to jednak przede wszystkim autorska prezentacja 
stanu wiedzy w dziedzinie, omówienie podstawowych problemów będących przedmiotem 
analiz socjologii edukacji i pokazanie ich wzajemnych związków pomiędzy poszczególnymi 
elementami.
Piotr Mikiewicz, Adiunkt w Zakładzie Socjologii Edukacji i Polityki Oświatowej w Instytucie 
Pedagogiki Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu. 

nowość

Uniwersytet jako dobro wspólne
Wprowadzenie do krytycznych badań nad szkolnictwem wyższym
Krystian Szadkowski
Wyd. 1, s. 400, opr. miękka, 2015
Cena 44,90 zł

Uniwersytet bez wątpienia stał się dziś jednym z najważniejszych tematów debaty publicz-
nej i polityki wewnętrznej. Można z pewnością mówić dzisiaj o problemie ze zdefiniowa-
niem roli i miejsca uniwersytetu w społeczeństwie. Większość publikacji na temat instytucji 
akademickich nie zauważa ani kryzysu jego tożsamości, ani też głębokiej zmiany jego spo-
łecznego i gospodarczego otoczenia. Uniwersytet jako dobro wspólne to wprowadzenie do 
rozwijanych obecnie badań, które swoim punktem wyjścia czynią głęboką transformację 
zarówno instytucji akademickich, jak i współczesnych społeczeństw. Książka kładzie nacisk 
na ekonomiczne uwarunkowania zmian dokonujących się w  nauce i  szkolnictwie wyż-
szym i krytycznie ewaluuje dominujące narracje na temat relacji między uniwersytetem 
a rynkiem. Budowana w niej wizja dalszego rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego bierze 
pod uwagę aktywność ruchów społecznych, które sprzeciwiają się postępującej prekary-
zacji i polityce oszczędności. Zarówno bowiem prekaryzacja, jak i niewłaściwie pomyślane 
oszczędności bodą w  kondycję uniwersytetu w  nie mniejszym stopniu niż bodą w  inne 
obszary życia społecznego. 

http://ksiegarnia.pwn.pl/Uniwersytet-jako-dobro-wspolne-Podstawy-krytycznych-badan-nad-szkolnictwem-wyzszym,130842731,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Uniwersytet-jako-dobro-wspolne-Podstawy-krytycznych-badan-nad-szkolnictwem-wyzszym,130842731,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Uniwersytet-jako-dobro-wspolne-Podstawy-krytycznych-badan-nad-szkolnictwem-wyzszym,130842731,p.html
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nowość

Karta prekariatu
Guy Standing
Przekład: Piotr Juskowiak, Paweł Kaczmarski, Maciej Szlinder
Wyd. 1, s. 412, opr. miękka, 2015
Cena 49,90 zł

Karta prekariatu to kolejny głos Standinga w dyskusji o przyszłości naszych społeczeństw. 
Autor rozwija w książce wizję dobrego społeczeństwa, które zapewnia każdej jednostce 
minimum niezbędne do życia i rozwoju. Przygląda się zarówno mechanizmom pogłębiają-
cym prekaryzację, jak i propozycjom jej zaradzenia. 
Książka kończy się projektem nowej „karty prekariatu” – listy postulatów mających być nie 
skromną zmianą istniejących relacji społecznych, lecz ich gruntowną reformą, bez której 
trudno sobie wyobrazić jakąkolwiek przyszłość dla nowych pokoleń.

Prekariat
Nowa niebezpieczna klasa
Guy Standing
Tłum. Krzysztof Czarnecki, Paweł Kaczmarski, Mateusz Karolak
Red. nauk. Maciej Szlinder
Wyd. 1, s. 368, opr. miękka, 2014
Cena 49,90 zł

Pierwsza publikacja książkowa w całości poświęcona pojęciu „prekariatu”, które zaczęło 
robić zawrotną karierę w  mediach oraz naukach społecznych. Prekariat jest zbiorczym 
określeniem wszystkich pracujących w niepewnych warunkach – zatrudnionych na umowy 
czasowe, samozatrudnionych, bez zabezpieczeń socjalnych czy choćby perspektywy stało-
ści zatrudnienia. Diagnoza autora nie ogranicza się jedynie do krajów rozwiniętych – obej-
muje cały glob, wskazując, jak prekarne warunki zatrudnienia rozprzestrzeniają się do 
Ameryki Północnej i Europy po gospodarkę Chin.
Książka Standinga zawiera zarówno olbrzymi materiał empiryczny, gromadzący dane 
dotyczące zatrudnienia z  całego świata, jak i  oryginalną interpretację przedstawianych 
w książce procesów.

http://ksiegarnia.pwn.pl/Karta-Prekariatu,114592872,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Prekariat,68550689,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Prekariat,68550689,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Karta-Prekariatu,114592872,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Prekariat,68550689,p.html
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nowość

Hardkorowy romans
Pięćdziesiąt twarzy Greya, bestsellery i społeczeństwo
Eva Illouz
Przekład: Jacek Konieczny
Wyd. 1, s. 184, opr. miękka, 2015
Cena 34,90 zł

Pięćdziesiąt twarzy Greya od momentu publikacji stało się światowym bestsellerem – miliony 
sprzedanych kopii w kilkudziesięciu tłumaczeniach na wszystkie języki świata sprawiają, że 
mamy tu do czynienia nie tylko ze świetnym marketingiem, ale przede wszystkim trendem 
kulturowym. Socjolożka Eva Illouz, od lat badająca emocje w świecie kapitalizmu, zasta-
nawia się nad tym, w jaki sposób książka, której daleko do dobrej literatury, mogła rozpa-
lić serca tak wielu czytelników w różnych zakątkach globu. Na jaką potrzebę odpowiada 
przedstawiony w niej romans?

 zobacz film!

nowość

Wybory życiowe młodych Polek. Przyczynek 
do antropologii kobiety
Wanda Czarnota
Wyd. 1, s. 294, opr. zintegrowana, 2015
Cena 49,90 zł

Badania antropologiczne Wybory życiowe młodych Polek – ukazujące różnorodność 
znaczeń nadawanych przez kobiety ich własnym wyborom – wpisały się w  dyskurs 
społeczny wokół „nowego kontraktu płci”. Autorka starała się dostrzec, kim chce być, 
stawać się lub pozostać każda uczestniczka badań. Efektem tych starań są pasjonujące 
narracje młodych kobiet, ukazujące różnorodność dokonanych i deklarowanych przez 
nie wyborów życiowych.

http://ksiegarnia.pwn.pl/Hardkorowy-romans,84906197,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Hardkorowy-romans,84906197,p.html
https://www.youtube.com/watch?v=-wutYJs-LMo
http://ksiegarnia.pwn.pl/Wybory-zyciowe-mlodych-Polek,84907204,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Wybory-zyciowe-mlodych-Polek,84907204,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Hardkorowy-romans,84906197,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Wybory-zyciowe-mlodych-Polek,84907204,p.html
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Gra ciałem
Praktyki i dyskursy różnicowania płci w sporcie
Honorata Jakubowska
Wyd. 1, s. 582, opr. miękka, 2014
Cena 59,90 zł

Gra ciałem to nowatorska monografia na styku socjologii sportu oraz socjologii ciała, 
ukazująca miejsce i znaczenie cielesności i płciowości w dyskursie na temat sportu oraz 
samych praktykach sportowych. Autorka bada dwie pozostające ze sobą w ciągłym drganiu 
kwestie: równości (płci) i różnicy (płciowej) w sporcie. Pokazuje, jakie aktywności sportowe 
uznawane są za „męskie”, a które za „kobiece”, i jakie ma to konsekwencje instytucjonalne 
(dyscypliny olimpijskie dotowane przez państwo, infrastruktura sportowa), ale także i spo-
łeczne (rozwój fizyczny dziewcząt i chłopców, socjalizacja, sposoby spędzania czasu). Na 
czym polega segregacja płci w zawodach sportowych i z czego ona wynika? Dlaczego tak 
duże kontrowersje wzbudza kobiecy boks czy piłka nożna? Na takie pytania stara się odpo-
wiedzieć autorka, bazując na szerokich badaniach empirycznych. 

nowość

Karnawał czy post? O moralnych zagrożeniach w świecie 
konsumpcji
Lesław Hostyński
Wyd. 1, s. 300, opr. miękka, 2015
Cena 54,90 zł

Tematyka książki należy do najważniejszych problemów współczesnej kultury. Problem 
wyboru sposobu życia jest stary jak świat. I stąd tytuł: Karnawał czy post? Jeżeli nie karna-
wał, to czy wtedy pozostaje nam post? A jeżeli nie post, to czy oznacza to zielone światło 
dla kultury karnawału? To jest aksjologiczna przestrzeń dyskursu, jaki autor poddaje roz-
ważaniom i ocenie czytelnika.

http://ksiegarnia.pwn.pl/Gra-cialem,68448106,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Gra-cialem,68448106,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Karnawal-czy-post,84911933,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Karnawal-czy-post,84911933,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Gra-cialem,68448106,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Karnawal-czy-post,84911933,p.html
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Europa. Burzliwy i potężny kontynent
Anthony Giddens
Tłumaczenie Olga Siara
Wyd. 1, s. 250, opr. miękka, 2014
Cena 49,90 zł

Anthony Giddens, najczęściej cytowany badacz społeczny i jeden z najbardziej znanych na 
świecie socjologów, zabiera głos w sprawie przyszłości Europy. Jako zdeklarowany proeu-
ropejczyk w czasach, które nazywa okresem wielkich możliwości, ale i wysokiego ryzyka, 
nawołuje do przemyślenia projektu Europa – nie tylko
w kategoriach tożsamościowych, ekonomicznych, ale także środowiskowych. W  swojej 
najnowszej książce Giddens łączy socjologię z publicystyką, naukę ze społecznym zaanga-
żowaniem. Analizuje strefę euro, politykę fiskalną, problemy na rynku pracy, zagrożenia 
dla modelu państwa opiekuńczego, ubóstwo i  nierówności społeczne w  państwach UE, 
starzenie się Europy połączone z nowymi falami migracji. To panorama Unii Europejskiej 
– zagrożeń, szans i wyzwań – w drugim dziesięcioleciu XXI wieku. 

Socjologia
Kluczowe pojęcia
Anthony Giddens, Philip W. Sutton
Tłumaczenie Olga Siara, Paweł Tomanek
Wyd. 1, s. 300 opr. miękka, 2014
Cena 49,90 zł

Życie społeczne jest procesem ciągłych zmian, taka też jest współczesna socjologia. To 
dyscyplina obejmująca wiele zróżnicowanych podejść teoretycznych, zagadnień przed-
miotowych, metod badawczych. Aby socjologicznie interpretować świat, konieczna jest 
znajomość kluczowych koncepcji wypracowanych i  rozwijanych przez kolejne pokolenia 
socjologów. Wyboru i opracowania tych najważniejszych podjęli się brytyjscy socjologo-
wie, Anthony Giddens i Philip W. Sutton, autorzy najnowszego wydania bestsellerowego 
podręcznika Socjologia. W  skondensowanej formie zapoznajemy się w  książce z  67 klu-
czowymi koncepcjami – od medykalizacji i roli chorego po władzę i ruchy społeczne. Ten 
przewodnik po socjologicznym oglądzie świata, ale przy tym wolnym od socjologicznego 
żargonu, może się stać punktem odniesienia nie tylko dla praktyków dyscypliny, ale każ-
dego czytelnika zainteresowanego życiem społecznym. 

http://ksiegarnia.pwn.pl/Europa,68484064,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Socjologia-Kluczowe-pojecia,68585862,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Socjologia-Kluczowe-pojecia,68585862,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Europa,68484064,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Socjologia-Kluczowe-pojecia,68585862,p.html
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Rozmowy o Socjologii
Zygmunt Bauman, Michael-Hviid Jacobsen, Keith Tester
Tłumaczenie Paweł Tomanek
Wyd. 1, s. 168, opr. miękka, 2014
Cena 29,90 zł
Dlaczego socjologia? To pytanie zadaje sobie wiele osób, nie tylko rozważających podję-
cie studiów socjologicznych, ale również dojrzałych socjologów. W ostatnich latach nauki 
społeczne w ogólności, a socjologia w szczególności, nie miały najlepszej prasy. Nadmiar 
absolwentów nauk humanistycznych na rynku pracy, sceptycyzm wobec możliwości zasto-
sowania socjologii jako nauki w biznesie podały w wątpliwość wartość socjologicznych roz-
ważań. Tymczasem z pełnej pasji i  zaangażowania rozmowy z Zygmuntem Baumanem, 
jednym z najbardziej znanych na świecie socjologów, wynika zupełnie inny obraz: socjo-
logia jest to prostu konieczna! Przy czym nie chodzi tu o  socjologię mierzoną wskaźni-
kami ekonomicznymi ani wiedzę sprowadzającą się do agregowania faktów. Socjologiczna 
praktyka to ciągły dialog z ludźmi i o ludziach oraz kwestionowanie zdroworozsądkowych 
założeń, jakimi przesycone jest nasze codzienne życie.

Socjologia
Wydanie nowe
Anthony Giddens, Philip W. Sutton
Tłum. Olga Siara, Alina Szulżycka, Paweł Tomanek
Wyd. 1, s. 1164, opr. twarda, 2012
Cena 139,90 zł

Nowe wydanie Socjologii – jednego z najbardziej znanych i wykorzystywanych na całym 
świecie podręczników – to lektura obowiązkowa nie tylko dla adeptów socjologii i osób 
myślących o podjęciu studiów socjologicznych, ale również dla wszystkich, którzy chcą zro-
zumieć otaczający nas świat.
W ciągu ostatnich 10 lat od opublikowania poprzedniego polskiego wydania zmieniło się 
bowiem niemal wszystko: doszło do olbrzymiego rozwoju wiedzy socjologicznej, co znala-
zło swoje odzwierciedlenie na kartach książki, zmienił się również świat, dlatego konieczne 
okazały się gruntowne uzupełnienia, aktualizacje dotychczasowych treści, dodanie nowych 
materiałów na temat wojen i terroryzmu czy zagrożeń ekologicznych. Na prośby czytelni-
ków z różnych stron świata autorzy wprowadzili również wiele nowych elementów dydak-
tycznych, akcentując szczególnie wpływy i współzależności w ramach globalizującego się 
świata.

http://ksiegarnia.pwn.pl/Rozmowy-o-socjologii,68451776,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Socjologia,68729514,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Rozmowy-o-socjologii,68451776,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Socjologia,68729514,p.html
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zapowiedź  
Jesień 2016

Ekonomia przyszłości
Wokół nowego pragmatyzmu Grzegorza W. Kołodko 
Redakcja naukowa: Maciej Bałtowski
Wyd. 1, s. 450, opr. twarda, 2016
Cena 59 zł
Nowy pragmatyzm Grzegorza W. Kołodko jest autorską koncepcją teoretyczną nowej 
ekonomii odrzucającą ujęcie ortodoksyjne. Co jest najważniejsze w te koncepcji? Jakie są 
zasadnicze idee nowego pragmatyzmu jako nowatorskiej, inspirującej próby stworzenia 
„ekonomii przyszłości”? 
Główną przesłanką stojącą za powstaniem książki było przeświadczenie, że koncepcję 
nowego pragmatyzmu, teorię jeszcze niegruntowaną, niezamkniętą, znajdującą się in 
statu nascendi, warto poddać wielostronnej, naukowej krytyce, a w konsekwencji rozwi-
jać, wzbogacać i krzewić także przy udziale innych badaczy. Do współpracy przy realizacji 
tego unikatowego w historii polskiej myśli ekonomicznej zadania badawczego zaproszone 
zostało grono wybitnych ekonomistów z kraju i zagranicy (m.in. James Galbraith, Dome-
nico M. Nuti, Laszlo Csaba, Aleksander Nekipelov, Satoshi Mizobata). Książka składa się 
z tekstów rozszerzających i pogłębiających wybrane elementy nowego pragmatyzmu lub 
poddających krytycznej, konstruktywnej analizie jego dotychczasowy dorobek.

zapowiedź  
Lato 2016

Ekonomia umiaru. Realna perspektywa?
Nowy paradygmat Grzegorza W. Kołodko
Redakcja naukowa: Janina Pach, Katarzyna Kowalska, Paulina Szyja
Wyd. 1, s. 450, opr. miękka, 2016
Cena 69 zł
Ekonomia umiaru – jako nowy paradygmat – jest promowana przez prof. Grzegorza W. 
Kołodko w jego licznych publikacjach. Książka ma stanowić próbę wyjaśnienia tego zja-
wiska i dać odpowiedź na pytanie, czy ta koncepcja jest realna w realizacji. Podejście do 
ekonomii w perspektywie umiaru może rodzić dziś wiele pytań i kontrowersji. W epoce 
konsumeryzmu, silnej presji marketingowej zorientowanej na kreowanie potrzeb i dość 
powszechnym traktowaniu PKB jako celu polityki gospodarczej, reguła umiarkowania, 
dostosowania się do realiów danej gospodarki nie dla wszystkich może być przekonująca 
i zrozumiała. Temat jest obecnie bardzo istotny i budzi ogromne zainteresowanie, szcze-
gólnie że czasy w których żyjemy to czasy dotkliwych kryzysów, ogromnych dyspropor-
cji rozwojowych i dochodowych świata, narastającego skażenia środowiska naturalnego, 
a także ewolucji sposobu myślenia o racjonalności w procesie gospodarowania.

http://ksiegarnia.pwn.pl/Ekonomia-umiaru-realna-perspektywa-Nowy-paradygmat-Grzegorza-W.-Kolodko,462226185,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Ekonomia-umiaru-realna-perspektywa-Nowy-paradygmat-Grzegorza-W.-Kolodko,462226185,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Ekonomia-umiaru-realna-perspektywa-Nowy-paradygmat-Grzegorza-W.-Kolodko,462226185,p.html
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zapowiedź  
Jesień 2016

Myśl ekonomiczna
Rozmowy z polskimi ekonomistami 
Redakcja naukowa: Grzegorz Konat, Tadeusz Smuga 
Wyd. 1, s. 560, opr. twarda, 2016
Cena 69 zł 
W książce zaprezentowane zostały wyniki badań, które zostały przeprowadzone przez 
Zakład Konkurencyjności Przedsiębiorstw Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunk-
tur w ramach projektu badawczego Identyfikacja polskich ekonomistów akademickich ze 
szkołami myśli ekonomicznej. Książka wskazuje przynależności do szkół myśli ekonomicznej 
polskich ekonomistów, którzy zawodowo zajmują się pracą naukowo-badawczą, ocenia 
zakres występowania tych szkół oraz identyfikuje dominujące zjawiska i trendy w poglą-
dach badanego środowiska na funkcjonowanie gospodarki. Wyjątkową część książki sta-
nowią rozmowy z 20 najbardziej znanymi i cenionymi w środowisku naukowym polskimi 
ekonomistami. Mówią oni o tym, z jaką szkołą ekonomiczną czują się najbardziej związani, 
jakie są ich najważniejsze zainteresowania badawcze, jakie są ich zdaniem najważniejsze 
problemy polskiej gospodarki oraz jakie widzą dla nich rozwiązania, oraz jak oceniają kon-
dycję nauk ekonomicznych w Polsce i na świecie.

zapowiedź  
Jesień 2016

Innovations and Emerging Technologies for the Prosperity 
and Quality of Life. The Case of Poland
Małgorzata Runiewicz-Wardyn
Wyd. 1, s. 250, opr. miękka, 2016
Cena 79 zł
Książka ma na celu zdefiniowanie wpływu nowych technologii i innowacji technologicznych 
na rozwój społeczno-gospodarczy i jakość życia w Polsce i UE oraz wskazanie głównych, 
obecnych i przyszłych wyzwań związanych z tymi technologiami na poziomie krajowym, 
regionalnym/lokalnym i indywidualnych. 
Zmiany technologiczne sprzyjające wzrostowi gospodarczemu oraz poprawie jakości życia 
są procesem złożonym i wymagają współpracy na styku różnych nauk i najnowocześniej-
szych dyscyplin inżynieryjnych, tak aby tworzona wiedza stała się podstawą dla radykalnie 
nowych technologii oraz ich realnego zastosowania. 
Autorami poszczególnych rozdziałów są eksperci z różnych dziedzin, w tym nauk ekono-
micznych, technicznych, sektora biznesu oraz administracji publicznej badających zna-
czenie innowacji oraz „wschodzących” technologii we wzroście gospodarczym i poprawie 
jakości życia w Polsce i Unii Europejskiej.
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zapowiedź  
Jesień 2016

Dokąd zmierzają Chiny
Reformy i warianty gospodarki rynkowej 
Henryk Chołaj
Wyd. 1, s. 350, opr. miękka, 2016
Cena 69 zł
Pierwsza na rynku książka zawierająca kompleksowy opis historii gospodarczej Chin. Autor 
wyjaśnia w jaki sposób Chiny przeobraziły się z zacofanego gospodarczo kraju w ekono-
miczne mocarstwo, które dziś ustępuje jedynie Stanom Zjednoczonym.
Autor analizując współczesną gospodarkę Chin przedstawia:
• Kontekst historyczny
• Różne koncepcje socjalistycznej gospodarki rynkowej za panowania poszczególnych 

przywódców 
• Chińskie reformy ekonomiczne jako największe eksperymenty w dziejach ludzkości (rol-

nictwo, przedsiębiorczość)
• Modele chińskiej gospodarki (chiński model przechodzenia od tradycyjnego socjalizmu 

do gospodarki rynkowej) 
• Pomysły liderów i przywódców Chin na rozwój ekonomiczny 
• Miejsce Chin we współczesnym świecie, chiński cud gospodarczy, kryzys
• Co dalej, od czego zależy przyszłość Chin? (wydarzenia w Chinach kształtują się w spo-

sób nieprzewidywalny, nieustannie zaprzeczają wielu prognozom).

zapowiedź  
Lato 2016

Wielka ucieczka
Zdrowie, bogactwo i źródła nierówności
Angus Deaton
Przekład: Jan Halbersztat
Wyd. 1, s. 370, opr. miękka, 2016
Cena 89 zł
Najnowsze badania noblisty, prof. Deatona poświęcone są pytaniu: jak najlepiej zmie-
rzyć i przenalizować dobrobyt i ubóstwo. W swojej najnowszej książce stwierdza, że 
pomimo ogólnej poprawy na całym świecie, zarówno w dziedzinie zdrowia i jakości życia, 
ze względu na wzrost dochodu narodowego, wiele grup zostaje wykluczonych. Sugeruje, 
że czasem pomoc służy raczej uśmierzeniu  poczucia winy dawców niż poprawie losu 
jej odbiorców. Choć Deaton popiera wybrane inicjatywy, zwłaszcza dostarczanie wiedzy 
medycznej i  technicznej, to ma wątpliwości, czy ogromna większość programów pomo-
cowych spełnia wymóg zawarty w słowach Hipokratesa: „przede wszystkim nie szkodzić”.
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zapowiedź  
Lato 2016

Witamy w zatrutym kielichu. Grecki kryzys a przyszłość 
Europy
James K. Galbraith
Wstęp: Grzegorz W. Kołodko
Przekład: Kamil Maksymiuk Salamoński
Wyd. 1, s. 250, opr. miękka, 2016
Cena 59 zł
Zbiór esejów poświęconych greckiemu kryzysowi gospodarczemu autorstwa słynnego 
amerykańskiego ekonomisty, Jamesa K. Galbraitha. Jako doradca byłego Ministra Finan-
sów Janisa Warufakisa, uczestniczył w spotkaniach mających na celu ustalenie strategii 
rządu Syrizy wobec kryzysu zadłużenia. Autor jest mocno obecny w mediach na całym 
świecie i ceniony za głębokie zrozumienie istoty krachu gospodarczego oraz jego konse-
kwencji. 
Zdaniem autora, kryzys w Grecji to dla Europy nie tylko ogromny problem, może być przy-
czyną międzynarodowej katastrofy. Jest to jeden z najbardziej niezwykłych i politycznych 
dramatów pieniężnych naszych czasów. „Rozwiązania” zaproponowane przez przywód-
ców europejskich nie poprawiły tej sytuacji. Wyciszyły wszystko tylko na chwilę. Książka 
zawiera nie tylko teksty ekonomisty, ale też listy, prywatne notatki urzędników amerykań-
skich i greckich oraz wiele innych materiałów wcześniej nigdy nie publikowanych. 

nowość

Tworzenie bogatego świata
Vaclav Smil
Przekład: Agnieszka Śmiechowska
Wyd. 1, s. 368, opr. miękka, 2016
Cena 69 zł 

Czy świat jest gotowy na przyjęcie jeszcze większej ilości cementu, żelaza, aluminium i pla-
stiku? O ile jeszcze może zwiększyć się konsumpcja materiałów? Czy względna demateria-
lizacja produkcji doprowadzi do rzeczywistego spadku popytu na surowce?
Współczesny świat stał się zależny od ogromnej ilości materiałów. Doprowadziło to do 
sytuacji, w której nawet najbardziej efektywne procesy produkcyjne i najwyższy stopień 
recyklingu mogą nie wystarczyć, aby powstrzymać rosnący popyt na materiały genero-
wane przez wzrost poziomu życia. Książka pokazuje, jakie są koszty wzrostu zużycia mate-
riałów i jakie ma to znaczenie w ekonomii, przemyśle i środowisku.

http://ksiegarnia.pwn.pl/Tworzenie-bogatego-swiata,354943071,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Tworzenie-bogatego-swiata,354943071,p.html
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nowość

Transformacja i rozwój 
Stanisław Gomułka
Wyd. 1, s. 366,  opr. zintegrowana, 2016
Cena 59 zł

Pierwsza na rynku książka w której po 25 latach transformacji zostały zidentyfikowane 
główne problemy gospodarcze Polski. W części teoretycznej,  bazując w  znacznym stop-
niu na swoich pracach, autor opisuje różne mechanizmy wpływające na wzrost gospodar-
czy w skali globalnej i długofalowej. Z kolei bazując na doświadczeniu jakie zdobył będąc 
doradcą polskich rządów , proponuje konkretną politykę gospodarczą na najbliższe lata 
oraz przedstawia potrzebne reformy gospodarcze. Omawia również perspektywy dla 
strefy euro w długim i krótkim okresie.  Wyjątkową część książki stanowią rozmowy Tade-
usza Kowalika i Jana Krzysztofa Bieleckiego z prof. Stanisławem Gomułką.

nowość

Czy Polska dogoni Niemcy? 
Witold Orłowski
Wyd. 1, s. 180, opr. zintegrowana, 2015 
Cena 49 zł

Przez 24 lat transformacji nikt nie przeprowadził w Polsce poważnej i wszechstronnej ana-
lizy tego, w jaki sposób Polska mogłaby naprawdę dogonić kraje rozwiniętego Zachodu 
– biorąc też pod uwagę nowe zjawiska i nową wiedzę, którą zdobyliśmy w czasie global-
nego kryzysu. prof. Witold Orłowski w swojej najnowszej książce przedstawia korzenie 
historyczne względnego zacofania gospodarczego Polski wobec Niemiec, interpretuje 
obecny stan rozwoju naszej gospodarki i porównuje go z gospodarką Niemiec oraz iden-
tyfikuje ich obecną siłę i słabość. Pytanie stawiane w tytule ma oczywiście charakter pro-
wokacyjny – nie da się powiedzieć „czy”, można tylko próbować sformułować niezbędne 
warunki takiego sukcesu.  

http://ksiegarnia.pwn.pl/Transformacja-i-rozwoj,256933949,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Czy-Polska-dogoni-Niemcy,84930728,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Transformacja-i-rozwoj,256933949,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Czy-Polska-dogoni-Niemcy,84930728,p.html
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nowość

Mit pieniądza
Świat realny wobec iluzji polityki pieniężnej
Andrzej Sopoćko
Wyd. 1, s. 200, opr. twarda, 2015
Cena 49 zł

Pytanie czym jest pieniądz, nie jest zmartwieniem zwykłego człowieka. Dopóki nie chce 
zmieniać systemu finansowego, wystarczy by go miał. Demokracja polega jednak na tym, 
że każdy może ten pieniądz kształtować. Każdy powinien więc znać drogę jaką pieniądz 
przeszedł, od rąbanych kawałków srebra do międzynarodowego pieniądza bankowego, 
opartego wyłącznie na zaufaniu. Jak rzadka jest to wiedza, świadczą kryzysy, wynikające 
z subiektywnych wizji pochodzenia siły pieniądza. Książka opisuje globalny kryzys finan-
sowy. Autor próbuje znaleźć odpowiedź na pytanie, dlaczego stagnacja gospodarcza roz-
winiętych gospodarek sięga  poza system finansowy. Proponuje wprowadzenie nowego, 
dla wielu kontrowersyjnego, modelu polityki monetarnej.

zapowiedź  
Jesień 2016

Finanse publiczne
Teoria i praktyka
Stanisław Owsiak
Wyd. 3, s. 650, opr. miękka, 2016
Cena 99 zł
Kompleksowy podręcznik z zakresu finansów publicznych napisany przez jednego z naj-
bardziej cenionych ekonomistów, najlepszego eksperta w tej dziedzinie w kraju.
W najnowszym wydaniu wyeksponowana została ekonomiczna i społeczna treść zjawisk 
z zakresu finansów publicznych. Jednocześnie uwzględnione zostały podstawy prawne 
finansów publicznych. Zaprezentowane zostały najnowsze trendy w nauce i praktyce 
finansów publicznych takie jak: teoria dóbr publicznych, teoria wyboru publicznego, pro-
gramowanie i planowanie budżetowe, budżet zadaniowy, metody analizy nierównowagi 
finansów publicznych. Scharakteryzowane zostało funkcjonowanie systemu finansów 
publicznych w Polsce podbudowane danymi empirycznymi. Uwzględnione zostały również 
najnowsze zmiany w systemie finansów publicznych w kraju. 
Ogromną zaletą podręcznika jest interdyscyplinarne ujęcie finansów publicznych (ekono-
mia, zarządzanie, prawo, socjologia, psychologia, nauki o polityce). 

http://ksiegarnia.pwn.pl/Mit-pieniadza,84898809,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Mit-pieniadza,84898809,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Mit-pieniadza,84898809,p.html
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zapowiedź  
Jesień 2016

Finanse
Instytucje, instrumenty, podmioty, rynki, regulacje
Redakcja naukowa: Marina Podstawka 
Wyd. 2, s. 800, opr. miękka, 2016
Cena 89 zł
Obszerny i kompleksowy podręcznik z dziedziny finansów. Uwzględniono w nim proble-
matykę finansów podmiotów gospodarczych, budżetu państwa, instrumentów finanso-
wych, prawa finansowego oraz finansów międzynarodowych.
Autorzy koncentrują się na trzech obszarach tematycznych:
• rynkowym systemie finansowym (system bankowy, pieniądz, rynki: kapitałowy, pienięż-

ny, walutowy, instrumentów pochodnych),
• publicznym systemie finansowym (polityka finansowa, budżet państwa, finanse samo-

rządu terytorialnego, finanse Unii Europejskiej, system podatkowy, system ubezpieczeń 
społecznych i zdrowotnych, odpowiedzialność prawna w dziedzinie finansów publicz-
nych),

• finansach podmiotów sfery realnej (przedsiębiorstw, ubezpieczeń gospodarczych).
Książka zawiera przykłady oraz najnowsze dane statystyczne, a na końcu każdego roz-
działu czytelnicy znajdą zestawy pytań i zadań. 

nowość

Zarządzanie finansami
Eugene Brigham, Joel Houston 
Wyd. 1, s. 780, opr. twarda, 2015
Cena 149 zł

Książka jest cenionym na świecie źródłem wiedzy o zarządzaniu finansami, przeznaczo-
nym dla menedżerów i studentów studiów MBA. Jest doskonale napisana, zawiera nie-
zbędną teorię, jasne pomysły i praktyczne przykłady. Mocną stroną książki jest skupienie 
uwagi na codziennych, finansowych decyzjach podejmowanych w przedsiębiorstwach. 
Opisane zostały w niej takie zagadnienia jak: analiza finansowa, wartość pieniądza w cza-
sie, akcje i obligacje oraz ich wycena, koszt kapitału, szacowanie przepływów pieniężnych 
oraz wiele innych. Publikacja prezentuje gotowe narzędzia, możliwe do wykorzystania 
przez praktyków.  

http://ksiegarnia.pwn.pl/Zarzadzanie-finansami,84907597,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Zarzadzanie-finansami,84907597,p.html
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nowość

Zarządzanie publiczne
Teoria i praktyka
Konrad Raczkowski
Wyd. 1, s. 288, opr. twarda, 2015
Cena 59 zł

Pierwsza na rynku książka w której zarządzanie publiczne omówione jest z punktu 
widzenia praktyków. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzieli się dwunastu Prezesów 
Rady Ministrów RP, którzy sprawowali ten urząd po 1989 roku: Tadeusz Mazowiecki, Jan 
Krzysztof Bielecki, Jan Olszewski, Waldemar Pawlak, Hanna Suchocka, Józef Oleksy, Wło-
dzimierz Cimoszewicz, Jerzy Buzek, Leszek Miller, Marek Belka, Kazimierz Marcinkiewicz, 
Jarosław Kaczyński. Zagadnienie zarządzanie organizacją jaką jest państwo omówione 
jest z perspektywy najistotniejszych funkcji zarządzania, tj. planowania, organizowania, 
kierowania i kontroli.

Przestępstwa w obrocie gospodarczym
Krzysztof Nitkowski
Wyd. 1, s. 178, opr. miękka, 2014
Cena 34,90 zł

W książce poruszono problematykę obrotu gospodarczego − m.in. przedstawiono poję-
cia funkcjonujące w obrocie gospodarczym − oraz przestępczości gospodarczej − scha-
rakteryzowano pojęcie oraz formy popełnienia przestępstwa, przeanalizowano grupę 
przestępstw popełnianych w obrocie gospodarczym oraz możliwe rozwiązania/narzę-
dzia w zakresie zabezpieczenia się przed nimi. Co ważne, wskazano rolę przedsiębiorców 
w zapobieganiu nadużyciom oraz organów ścigania w ich zwalczaniu.

http://ksiegarnia.pwn.pl/Zarzadzanie-publiczne,84906645,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Zarzadzanie-publiczne,84906645,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Przestepstwa-w-obrocie-gospodarczym,68479577,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Zarzadzanie-publiczne,84906645,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Przestepstwa-w-obrocie-gospodarczym,68479577,p.html


51

Ekonomia

Dekada Polski w Unii Europejskiej. Wybrane problemy 
ekonomiczno-społeczne
Red. nauk. Krystyna Przybylska
Wyd. 1, s. 356, opr. twarda, 2015
Cena 59,90 zł

Pierwsza dekada członkostwa Polski w UE skłoniła autorów książki do podjęcia próby 
identyfikacji oraz oceny wybranych ekonomicznych i społecznych zmian, jakie dokonały 
się w naszym kraju. Oszacowanie tzw. czystego efektu unijnego i uchwycenie skali jego 
wpływu na poszczególne segmenty polskiej gospodarki nie zawsze było możliwe, ponie-
waż oddziałuje na nią zbyt wiele czynników zarówno o charakterze wewnętrznym, jak 
i zewnętrznym. Dlatego też autorzy książki dokonali wyboru obszarów analizy, skupiając 
się przede wszystkim na „mierzalnych” efektach członkostwa Polski w UE.

Przyszły instytucjonalny kształt strefy euro
Red. nauk. Andrzej Wojtyna
Wyd. 1, s. 188, opr. miękka, 2015
Cena 49,90 zł

Publikacja wnosi istotny wkład do dyskusji na temat instytucjonalnych warunków funk-
cjonowania obszaru euro oraz kierunków reform w tym obszarze. Na uwagę zasługuje 
fakt, że praca jest oparta na bardzo solidnej analizie krytycznej literatury zarówno doty-
czącej zagadnień teoretycznych, jaki wyników badań empirycznych.

http://ksiegarnia.pwn.pl/Dekada-Polski-w-Unii-Europejskiej,256933922,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Dekada-Polski-w-Unii-Europejskiej,256933922,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Przyszly-instytucjonalny-ksztalt-strefy-Euro,247136280,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Dekada-Polski-w-Unii-Europejskiej,256933922,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Przyszly-instytucjonalny-ksztalt-strefy-Euro,247136280,p.html
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Od ekonomii do ekonomiki zdrowia
Stanisława Golimowska
Wyd. 1, s. 426, opr. miękka, 2016
Cena 49,90 zł

Dobre zarządzanie w ochronie zdrowia nabiera obecnie zasadniczego znaczenia wobec 
rosnących na tym obszarze oczekiwań społecznych przy ograniczonych zasobach finan-
sowych. Oznacza to zapotrzebowanie na policy makers i menadżerów, posiadających 
interdyscyplinarną wiedzę oraz odpowiednie umiejętności.

zapowiedź  
Jesień 2016

Pieniądz kręci piłką. Stosunki ekonomiczno własnościowe 
w futbolu 
Jacek Tittenbrun
Wyd. 1, s. 220, opr. miękka, 2016
Cena 49 zł
Jest to pierwsza na rynku książka w której futbol został przedstawiony od strony eko-
nomicznej.  Autor przedstawia analizę stosunków własności oraz stosunków klasowych 
związanych z transferami graczy oraz innymi aspektami położenia ekonomiczno-spo-
łecznego zawodników, a także interpretuje wielu innych procesów obserwowanych 
w świecie futbolu. Książka z jednej strony naukowa (liczby, statystyki, analizy, porówna-
nia), a z drugiej pełna ciekawostek i faktów ze świata futbolu.

http://ksiegarnia.pwn.pl/Od-ekonomii-do-ekonomiki-zdrowia,386924583,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Od-ekonomii-do-ekonomiki-zdrowia,386924583,p.html
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nowość

Piramidy finansowe
Teoria Regulacje Praktyka
Piotr Masiukiewicz
Wyd. 1, s. 180, opr. miękka, 2015
Cena 49 zł

Oszustwa firm inwestycyjnych działających jako piramidy finansowe to problem jaki 
w ostatnim czasie dotknął wielu Polaków. Książka stanowi niezbędne źródło wiedzy 
zarówno dla inwestorów, jak i praktyków sektora finansowego. Przedstawione są w niej 
modele działania różnego rodzaju piramid finansowych w Polsce i na świecie oraz omó-
wione regulacje prawne w tym zakresie. Autor na konkretnych przykładach z kraju i ze 
świata wyjaśnia na jakiej zasadzie funkcjonują piramidy finansowe oraz jak nie dać się 
oszukać. Co niezwykle istotne, prezentuje kilka podejść: ekonomiczne, prawne, matema-
tyczne oraz socjologiczno-psychologiczne.

zapowiedź  
Jesień 2016

Siła lidera
Jak efektywnie zarządzać. Doświadczenia z polskiego rynku
Agnieszka Kozak, Agnieszka Sowińska-Wróbel
Wyd. 1, s. 200, opr. miękka, 2016
Cena 49 zł
Na polskim rynku sporo jest książek dotyczących zarządzania pracownikami, ale z per-
spektywy rynku amerykańskiego, nie zawsze porady te przystają do polskich realiów.
Autorki podczas swojej pracy konsultanckiej i trenerskiej w polskich firmach, od lat groma-
dzą różnego rodzaju studia przypadków. Dzięki temu książka będzie składała się nie tylko 
z praktycznych porad i wskazówek jak efektywnie zarządzać zespołem ale również będzie 
zawierała case`y z polskich firm. 

http://ksiegarnia.pwn.pl/Piramidy-finansowe,84907581,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Piramidy-finansowe,84907581,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Piramidy-finansowe,84907581,p.html


54

nowość

Talenty w firmie
Czyli jak rekrutować i motywować najlepszych
Wojciech Daniecki
Wyd. 1, s. 250, opr. miękka, 2015
Cena 59 zł

W najnowszej książce wydanej w ramach serii poradników adresowanych do działów HR 
autor przedstawia najlepsze i sprawdzone sposoby na znalezienie pracowników myślą-
cych innowacyjnie. Przedstawia narzędzia przydatne w prowadzeniu rekrutacji, które 
pomagają wyłowić i utrzymać pracowników o szczególnych zdolnościach i kwalifikacjach 
oraz modele dzięki którym można efektywnie zarządzić wiedzą talentów i zapewnić ich 
ciągły rozwój. W publikacji znaleźć można konkretne wskazówki, jak przekonstruować 
systemy motywacyjne w firmie, aby stymulować twórczość oraz jak opracować kilkulet-
nie plany rozwoju zawodowego dla najbardziej utalentowanych pracowników.

zapowiedź  
Lato 2016

Przywództwo wyższego stopnia
Blanchard o przywództwie i tworzeniu efektywnych organizacji
Ken Blanchard
Przekład: Bartosz Sałbut
Wyd. 2, s. 350, opr. miękka, 2016
Cena 69 zł
W nowym wydaniu książki Przywództwo wyższego stopnia Blanchard i jego współpracownicy 
przedstawiają całą swoją wiedzę na temat przywództwa światowej klasy. Czytelnik znaj-
dzie tu najobszerniejszą analizę modelu Przywództwa Sytuacyjnego II, znajdującego zasto-
sowanie w przewodzeniu samemu sobie, jednostkom, zespołom i całym organizacjom. 
Co ważniejsze, nauczy się czerpać z głębi samego siebie, odnajdywać własny „wewnętrzny 
punkt widzenia lidera” oraz korzystać z niego w całym jego życiu.

http://ksiegarnia.pwn.pl/Talenty-w-firmie,84879275,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Talenty-w-firmie,84879275,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Przywodztwo-wyzszego-stopnia,462226512,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Przywodztwo-wyzszego-stopnia,462226512,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Talenty-w-firmie,84879275,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Przywodztwo-wyzszego-stopnia,462226512,p.html
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nowość

Wycena przedsiębiorstwa 
Podejście scenariuszowe
Karolina Daszyńska-Żygadło
Wyd. 1, s. 268, opr. miękka, 2015
Cena 49 zł

Wyjątkowy przewodnik po tym, jak przeprowadzić wycenę metodami dochodowymi sto-
sując zintegrowane podejście tj. traktując firmę jako organizm funkcjonujący w szerszym 
otoczeniu, zakładając różne scenariusze jego stanów w przyszłości. Analiza przykładów 
rzeczywistych oraz powołania na dane źródłowe, opracowania i raporty branżowe dają 
cenne wskazówki praktyczne analitykom przeprowadzającym wyceny przedsiębiorstw. 
Książka stanowi również cenną publikację do wykorzystania przez studentów ekonomii, 
finansów i zarządzania, a także studiów podyplomowych, w tym MBA.

zapowiedź  
Jesień 2016

Zarządzanie innowacjami i transferem technologii
Kazimierz Szatkowski
Wyd. 1, s. 256, opr. miękka. 2016
Cena 59 zł

Książka porusza problematyką z zakresu zarządzania innowacjami techniczno-organiza-
cyjnymi. Autor omawia w niej m.in. modele działalności innowacyjnej, strategie innowa-
cyjne przedsiębiorstw, rynek technologii.

http://ksiegarnia.pwn.pl/Wycena-przedsiebiorstwa,68684488,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Wycena-przedsiebiorstwa,68684488,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Wycena-przedsiebiorstwa,68684488,p.html
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zapowiedź  
Jesień 2016

Analiza inwestycji z wykorzystaniem arkusza 
kalkulacyjnego
Studia przypadków – ćwiczenia
Bartłomiej Cegłowski
Wyd. 1, s. 200, opr. miękka
Cena 59 zł
W publikacji pokazane jest, jak przeprowadzać ocenę opłacalności inwestycji z wykorzy-
staniem arkusza kalkulacyjnego MS Excel, wykorzystując różne narzędzia, które są w nim 
dostępne. 
Materiał zawarty w książce w znacznej mierze będzie się opierać na ćwiczeniach przygo-
towanych przez autora i studiach przypadków, które wykorzystuje on na szkoleniach dla 
praktyków oraz studiach MBA. Do zagadnień związanych z oceną opłacalności inwesty-
cji dołączona została analiza finansowa wykorzystująca wskaźniki rekomendowane przez 
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. 

nowość

Problemy wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw
Redakcja naukowa: Kazimierz Zieliński 
Wyd. 1, s. 180, opr. miękka, 2015
Cena 44,90 zł

Publikacja jest efektem najnowszych badań z zakresu konkurencyjności przedsiębiorstw. 
Porusza szeroki zakres zagadnień od uwarunkowań międzynarodowych konkurencyjności 
przez konkurencyjność rożnych modeli biznesu po wpływ czynników finansowych, zwłasz-
cza w kontekście wykorzystania funduszy venture capital. Przedstawione zagadnienia 
dotyczą wielu sektorów, m.in.: przedsiębiorczości społecznej, ekoinnowacyjnych i kreatyw-
nych. Różnorodność tematyczna oraz odniesienie się nie tylko do konkurencyjności, ale 
też przedsiębiorczości i zarządzania sprawia, że jest to publikacja przydatna nie tylko dla 
pracowników naukowych, ale też praktyków biznesu.

http://ksiegarnia.pwn.pl/Problemy-wzrostu-konkurencyjnosci-przedsiebiorstw,84898789,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Problemy-wzrostu-konkurencyjnosci-przedsiebiorstw,84898789,p.html
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nowość

Analiza i prognozowanie szeregów czasowych
Praktyczne wprowadzenie na bazie środowiska R
Artur Suchwałko, Adam Zagnański
Wyd. 1, s. 300, opr. miękka, 2015
Cena 59 zł

Jedyna na polskim rynku książka, która na bazie darmowego systemu R (najpopularniej-
szego narzędzia praktycznej analizy danych) wprowadza do analizy i prognozowania sze-
regów czasowych. Nie jest to jednak wyłącznie przegląd metodologii, który można znaleźć 
w klasycznych podręcznikach. Znajdują się w niej odpowiedzi na pytania praktyków. Co 
niezwykle istotne, publikacja ma charakter uniwersalny. Nie ogranicza się do konkretnego 
obszaru zastosowań. Są w niej przykłady analizy szeregów makroekonomicznych, finanso-
wych, demograficznych oraz związanych z wielkością sprzedaży różnych produktów. 

Partner wydania:

nowość

Analiza zaufania w sieciach badawczo-rozwojowych 
Anna Sankowska
Wyd. 1,s. 180, opr. miękka, 2015
Cena 39 zł

Bez zaufania każda forma współpracy jest zagrożona. W przypadku sektora B&R zagadnie-
nie to jest szczególnie istotne, ponieważ tutaj przedmiotem wymiany jest wiedza. Celem 
książki jest analiza sieci współpracy zorientowanych na działalność badawczo-rozwojową. 
Jest to jedyna publikacja adresowana do sektora B&R, która na podstawie wyników badań 
i wywiadów z dyrektorami jednostek zorientowanych na badania i rozwój, wyjaśnia w jaki 
sposób zaufanie wpływa na tworzenie i przebieg współpracy w tym sektorze. Książka sta-
nowi praktyczne źródło wiedzy dla kadry menedżerskiej działów B&R, pracowników insty-
tutów i ośrodków badawczo-rozwojowych, laboratoriów oraz pracowników naukowych.

http://ksiegarnia.pwn.pl/Analiza-i-prognozowanie-szeregow-czasowych,129335304,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Analiza-i-prognozowanie-szeregow-czasowych,129335304,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Analiza-zaufania-w-sieciach-badawczo-rozwojowych,114590969,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Analiza-i-prognozowanie-szeregow-czasowych,129335304,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Analiza-zaufania-w-sieciach-badawczo-rozwojowych,114590969,p.html
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Jesień 2016

Bezpieczeństwo i jakość żywności
Stanisław Kowalczyk
Wyd. 1, s. 400, opr. miękka, 2016
Cena 59 zł

Praca w wieloaspektowy sposób przedstawia zagadnienia związane z bezpieczeństwem 
i jakością żywności. Tematyka ta należy obecnie do jednego z głównych nurtów rozważań 
w obszarze współczesnych problemów rozwoju gospodarki światowej.
Stanisław Kowalczyk – profesor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Autor około 
300  publikacji naukowych, w tym książek, skryptów, monografii, artykułów i referatów 
oraz prawie 200 ekspertyz i opinii z zakresu bezpieczeństwa i jakości żywności, globalizacji, 
agrobiznesu, restrukturyzacji i prywatyzacji, fuzji i połączeń firm, strategii firm.

Symulacja w zarządzaniu systemami ochrony zdrowia
Bożena Mielczarek
Wyd. 1, 2014, s. 184, opr. miękka
Cena 59,90 zł

Metody symulacji komputerowej mogą odgrywać istotną rolę we wspomaganiu pro-
cesów decyzyjnych zarządzania opieką zdrowotną, głównie ze względu na możliwość 
przeprowadzania kontrolowanych eksperymentów na symulowanym systemie. Pre-
zentowana monografia jest poświęcona zagadnieniom konstrukcji i stosowania modeli 
symulacyjnych w obszarach problemowych występujących na różnych szczeblach zarzą-
dzania ochroną zdrowia. 

http://ksiegarnia.pwn.pl/Symulacja-w-zarzadzaniu-systemami-ochrony-zdrowia,68553250,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Symulacja-w-zarzadzaniu-systemami-ochrony-zdrowia,68553250,p.html
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nowość

Jutro w Nowym Jorku
Rafał Brzoska o sobie i swoim biznesie w rozmowie 
z Pawłem Oksanowiczem
Wyd. 1, s. 200, opr. twarda, 2015
Cena 49 zł

Wyjątkowa historia młodego polskiego biznesmena. Pierwsza ulotka, którą Rafał Brzoska 
własnoręcznie włożył do skrzynki pocztowej w bloku na krakowskiej Nowej Hucie dała 
początek biznesowi o światowym zasięgu. Z pierwszych zarobionych 125 zł w 1999 roku 
jego majątek doszedł do 700 mln. Dziś jest na liście najbogatszych Polaków. Rafał Brzoska 
w rozmowie z Pawłem Oksanowiczem opowiada nie tylko o swoim życiu i biznesie, ale też 
zdradza w jaki sposób mimo wielu przeszkód i trudności udało mu się tak szybko rozwinąć 
firmę oraz podpowiada, jak każdy może osiągnąć sukces.

nowość

Strategie sprawnego działania
Lean, Six Sigma i inne 
Adam Hamrol
Wyd. 1, s. 400, opr. twarda, 2015
Cena 59,90 zł

Najnowsza książka prof. Adama Hamrola wskazuje narzędzia, które umożliwiają stworze-
nie dobrego produktu w najbardziej efektywny sposób. Publikacja łączy bogatą wiedzę 
teoretyczną i praktykę biznesową autora z nowoczesnymi trendami w zarządzaniu pro-
dukcją. Omówione są modne i najbardziej efektywne obecnie metody zarządzania, takie 
jak lean management – dostosowanie przedsiębiorstwa do warunków panujących w oto-
czeniu przez racjonalizację działań i struktur oraz kaizen – ciągłe udoskonalanie procesów 
dzięki wszystkim pracownikom firmy. Zaprezentowana jest również filozofia six sigma. 
Wszystkie zagadnienia przedstawione są na przykładach z polskich przedsiębiorstw dzięki 
czemu książka ma praktyczny charakter.

http://ksiegarnia.pwn.pl/Jutro-w-Nowym-Jorku,114590078,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Jutro-w-Nowym-Jorku,114590078,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Jutro-w-Nowym-Jorku,114590078,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Strategie-i-praktyki-sprawnego-dzialania-Lean-Six-Sigma-i-inne,391908193,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Strategie-i-praktyki-sprawnego-dzialania-Lean-Six-Sigma-i-inne,391908193,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Jutro-w-Nowym-Jorku,114590078,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Strategie-i-praktyki-sprawnego-dzialania-Lean-Six-Sigma-i-inne,391908193,p.html
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Jesień 2016

Rynek sztuki w Polsce 
Poradnik dla kolekcjonerów i inwestorów
Monika Bryl
Wyd. 1, s. 350, opr. twarda, 2016
Cena 69 zł
Na rynku inwestycji alternatywnych można zarabiać cały czas, niezależnie od sytuacji na 
giełdach czy rynkach walut. Panuje jednak powszechne, mylne przekonanie, że inwesto-
wać w sztukę mogą tylko najbogatsi. A to nieprawda. Dzieła sztuki, które mogą przynieść 
w przyszosi zyski można kupić już za kilkaset złotych. Zarobić można inwestując nie tylko 
w obrazy, ale i w prace na papierze, fotografię, rzemiosło, biżuterię. W książce zarówno 
kolekcjoner, jak i inwestor znajdą praktyczne informacje i wskazówki. Dowiedzą się: od 
czego zależą ceny poszczególnych dzieł sztuki, co warto kupować a czego nie oraz na co 
uważać, aby nie dać się oszukać.

nowość

Niepewność przekleństwem kobiet
Helene Lerner
Wyd. 1, s. 152, opr. miękka, 2016

Bazując na doświadczeniu swoim, uznanych kobiet biznesu oraz badaniu ankietowym 
przeprowadzonym wśród kobiet pracujących, autorka przedstawia praktyczne strategie, 
aby obalić mit niepewności i lepiej radzić sobie z trudnościami i uprzedzeniami na rynku 
pracy. Dla swoich czytelniczek stworzyła również trzydzieści Iskierek Pewności Siebie 
– prostych i skutecznych ćwiczeń, których zastosowanie pomoże w rozwoju kariery zawo-
dowej zarówno liderkom, jak kobietom, które dopiero marzą o awansie osiągnąć sukces.

http://ksiegarnia.pwn.pl/Niepewnosc-przeklenstwem-kobiet,298484147,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Niepewnosc-przeklenstwem-kobiet,298484147,p.html
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nowość

Liderki biznesu
Jak zwyciężać i zmieniać świat
Wyd. 1, s. 198, opr. twarda, 2016
Cena 49 zł 

Celem książki jest przedstawienie doświadczeń kobiet, które będą inspiracją dla czytelni-
czek do sięgania po najwyższe stanowiska, do walki z powszechnymi barierami w rozwoju 
zawodowym kobiet. Książka jest połączeniem historii o osobach z klasycznym studium przy-
padku. Odpowiada na pytania w jaki sposób każda z bohaterek odkryła w sobie dany talent, 
motywację do działania, dokąd zmierza i jak definiuje swoją misję, którą realizuje w biznesie.
Książka została napisana z inicjatywy Fundacji Liderek Biznesu.

nowość

Młoda fala
Jak odważyć się na biznes
Paweł Oksanowicz
Wyd. 1, s.180, opr. twarda, 2016
Cena 49 zł 

Bohaterki to młode przedsiębiorcze Polki, z różnych środowisk, które realizują biznesowe 
ambicje, godne podziwiania, polecenia, naśladowania. Opowiadają one jak odważyły się 
na biznes, jak zaczynały, na jakie trudności napotkały i jak nie straciły motywacji do dzia-
łania mimo trudnych czasem okoliczności. Są to kobiety, które odniosły sukces nie tylko 
w Polsce, ale też bez kompleksów wchodzą z ciekawymi projektami i produktami na mię-
dzynarodowe rynki.

http://ksiegarnia.pwn.pl/Liderki-biznesu-Jak-zwyciezac-i-zmieniac-swiat,157876574,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Liderki-biznesu-Jak-zwyciezac-i-zmieniac-swiat,157876574,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Mloda-fala,449545094,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Mloda-fala,449545094,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Liderki-biznesu-Jak-zwyciezac-i-zmieniac-swiat,157876574,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Mloda-fala,449545094,p.html
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Październik 2016

Historia Meksyku
Garcia Erik Velasquez
Wyd. 1, s. 752, opr. miękka, 2016
Cena 89 zł

Monumentalna synteza dziejów Meksyku napisana przez grono specjalistów pod kie-
runkiem Erika Velásqueza Garcíi. Najbardziej aktualne kompendium wiedzy na temat 
tego kraju, uwzględniające zarówno aspekty polityczne, gospodarcze, jak i kulturowe 
oraz społeczne.

nowość

Historia Wrocławia
Eduard Mühle
Wyd. 1, s. 320, opr. miękka, 2016
Cena 59 zł

Wrocław – Europejska Stolica Kultury 2016 – jest jednym z najbardziej atrakcyjnych i dyna-
micznych miast Europy Środkowo-Wschodniej. Roztacza nieodparty urok, któremu ulegają 
zarówno wrocławianie, jak i  przyjezdni. Na atmosferę dzisiejszego miasta niebagatelny 
wpływ ma jego niezwykle burzliwa historia. W przystępnie napisanej książce, opartej na 
najnowszych badaniach, Eduard Mühle przedstawia żywy i  szczegółowy obraz dziejów 
Wrocławia od X do początku XXI w.

http://ksiegarnia.pwn.pl/Historia-Wroclawia,361431313,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Historia-Wroclawia,361431313,p.html
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nowość

Bizancjum i Arabowie
Spotkanie cywilizacji. VI–VIII w.
Praca zbiorowa pod red. Teresy Wolińskiej, Pawła Filipczaka 
Wyd. 1, s. 536, opr. twarda, 2015
Cena 69,90 zł

Monografia, powstała na podstawie łacińskich, greckich i  arabskich źródeł, poświęcona 
relacjom bizantyńsko-arabskim. Ukazuje aspekty polityczne, kulturowe, społeczne, gospo-
darcze, religijne i militarne przed, w trakcie i po islamskim podboju. 

nowość

Carstwo bułgarskie
Polityka-kultura-społeczeństwo. 866–971
Mirosław J. Leszka, Kirił Marinow
Wyd. 1, s. 386, opr. miękka, 2015
Cena 59,90 zł

Historia Bułgarii w okresie jej największej potęgi państwowej. Autorzy, w oparciu o naj-
nowsze badania archeologiczne, przybliżają powstanie carstwa bułgarskiego, stosunki 
z Bizancjum, cesarstwem ottońskim i prototureckimi ludami stepowymi. Jednocześnie pre-
zentują – unikalne w literaturze przedmiotu – zagadnienia społeczne, religijne, kulturowe, 
ustrojowe i gospodarcze. 

http://ksiegarnia.pwn.pl/Bizancjum-i-Arabowie,525041981,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Bizancjum-i-Arabowie,525041981,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Carstwo-bulgarskie,84895717,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Carstwo-bulgarskie,84895717,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Bizancjum-i-Arabowie,525041981,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Carstwo-bulgarskie,84895717,p.html
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Październik 2016

Dziedzictwo PRL
Jerzy Eisler
Wyd. 1, s. 224, opr. miękka, 2016
Cena 44 zł

Książka poświęcona mitom, absurdom i stereotypom czasów PRL-u. Autor pisze zarówno 
o życiu codziennym Polaków w tym okresie, jak i o wydarzeniach politycznych, fenome-
nach społecznych, nie stroni także od refleksji wokół różnic i podobieństw Polskiej Rzeczy-
pospolitej Ludowej i III Rzeczypospolitej, zwłaszcza w sferze mentalności.

Ostatni salon PRL-u. Rzecz o Franciszku Xawerym hrabim 
Pusłowskim
Andrzej Chwalba
Wyd. 1, s. 272, opr. miękka, 2015
Cena 39 zł

Opowieść o ekscentrycznym dyplomacie, tłumaczu, poecie, kolekcjonerze dzieł sztuk 
– hrabim Franciszku Xawerym Pusłowskim, który przed i po wojnie prowadził w Krakowie 
salon chętnie odwiedzany przez arystokrację, artystów, sportowców, czołowych polityków 
polskich i zagranicznych (np. prezydenta Stanów Zjednoczonych – Herbert Hoover).
Autor w lekki i anegdotyczny sposób przedstawia zarówno wątki biograficzne, jak 
i ówczesne obyczaje. Całość uzupełniona jest ciekawymi zdjęciami i nieznanymi dotych-
czas dokumentami.

http://ksiegarnia.pwn.pl/Ostatni-salon-PRL,84906810,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Ostatni-salon-PRL,84906810,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Ostatni-salon-PRL,84906810,p.html


65

Historia

zapowiedź

Październik 2016

Nieznane polsko-żydowskie dziedzictwo. Antony Polonsky 
w rozmowie z Anną Jarmusiewicz
Anna Jarmusiewicz
Wyd. 1, s. 224, opr. miękka, 2016
Cena 39 zł
Książka stanowi zapis wywiadu-rzeki z prof. Antonym Polonskym, znanym badaczem dzie-
jów Żydów w Europie Środkowowschodniej, odznaczonym Krzyżem Kawalerskim Orderu 
Zasługi Rzeczypospolitej oraz tytułem doctora honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego. 
W toku rozmowy poruszone są m.in. wątki: wspólnego dziedzictwa polsko-żydowskiego, 
tożsamości żydowskiej w Polsce na przestrzeni wieków, religijności i jej przemianom, poli-
tyki rządów państwowych wobec ludności żydowskiej.

Dzieje Żydów w Polsce 
i Rosji 
Antony Polonsky
54,90 zł

Listy 1959–2003 
Jan Nowak-Jeziorański, 
Zbigniew Brzeziński
Oprac. Dobrosława Platt
49,90 zł

nowość

Rozbijanie monolitu
Polityka Stanów Zjednoczonych wobec Polski 1945–1988
Jakub Tyszkiewicz
Wyd. 1, s. 554, opr. miękka, 2015
Cena 59,90 zł

Praca, w której przedstawiono całościową politykę Stanów Zjednoczonych wobec Polski 
zdominowanej przez komunistów. Autor prezentuje wiele nowych informacji dotyczących 
koncepcji i mechanizmów podejmowania decyzji przez poszczególne administracje prezy-
denckie wobec Polski Ludowej i dyskusji prowadzonych przez gremia realizujące politykę 
zagraniczną, w tym także opinie wywiadowcze, w całym okresie zimnowojennego starcia 
między Wschodem a Zachodem.

http://ksiegarnia.pwn.pl/Dzieje-Zydow-w-Polsce-i-Rosji,68585701,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Dzieje-Zydow-w-Polsce-i-Rosji,68585701,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Jan-Nowak-Jezioranski-Zbigniew-Brzezinski-Listy-1959-2003,68585698,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Rozbijanie-monolitu,223183069,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Rozbijanie-monolitu,223183069,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Rozbijanie-monolitu,223183069,p.html
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nowość

Sagi islandzkie. Zarys dziejów literatury staronordyckiej
red. Jakub Morawiec, Łukasz Neubauer 
Wyd. 1, s. 233, opr. miękka, 2015
Cena 39,90 zł

Propozycja nie tylko dla miłośników średniowiecznych sag islandzkich. Autorzy w zwięzły 
i przystępny sposób przybliżają polskiemu czytelnikowi ten gatunek literacki, omawiając 
m.in. genezę, rozwój czy styl kompozycji. Całość uzupełniają badania na temat sag w Pol-
sce i zagranicą. 

nowe wydanie

Ostatnia wojna z Zakonem Krzyżackim 1519–1521
Jan Tyszkiewicz
Wyd. 2, s. 200, opr. miękka, 2015
Cena 39,90 zł

Publikacja poświęcona ostatniej wojnie Rzeczypospolitej z  Zakonem Krzyżackim. Autor 
przedstawia zarówno ówczesne tło polityczne, gospodarcze i  społeczne konfliktu, jak 
i skutki wygranej m.in. duże trudności finansowe Polski czy narodziny pruskiej państwo-
wości. Nowe wydanie zostało wzbogacone o posłowie, zaktualizowaną bibliografię i zmie-
nione ilustracje.

http://ksiegarnia.pwn.pl/Sagi-islandzkie,114592559,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Sagi-islandzkie,114592559,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Ostatnia-wojna-z-Zakonem-Krzyzackim-1519-1521,84887174,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Ostatnia-wojna-z-Zakonem-Krzyzackim-1519-1521,84887174,p.html
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nowość

Pani Birmy. Biografia polityczna Aung San Suu Kyi
Michał Lubina
Wyd. 1, s. 706 , opr. miękka, 2015
Cena 59 zł

Pani Birmy to pierwsza biografia Suu Kyi w języku polskim. Opierając się na dwóch rozmo-
wach przeprowadzonych z działaczką oraz na bogatym materiale źródłowym, Autor poka-
zuje, że Suu Kyi zawsze była politykiem, i udowadnia, że właśnie przez pryzmat polityczny 
należy ją oceniać. Jego tezy idą w poprzek dominującej narracji o Suu Kyi na świecie.

Iran 1925–2014
Od Pahlawich 
do Rouhaniego
Robert Czulda 
39,90 zł

Indie. Od kolonii do 
mocarstwa 1857–2013
Krzysztof Iwanek, 
Adam Burakowski 
59 zł

Konflikty w Sudanie 
Robert Łoś 
49 zł

Konflikt cypryjski 
Przemysław Osiewicz 
44,90 zł

Konflikt o Kanał 
Panamski 
Jan Iwanek 
49 zł

nowość

Zrozumieć Pakistan. Radykalizacja, terroryzm i inne 
wyzwania
Agnieszka Kuszewska 
Wyd. 1, s. 348, opr. miękka, 2015
Cena 34,90 zł

Pakistan kojarzony jest głównie z terroryzmem i fundamentalizmem. Autorka, prezentu-
jąc analizę geopolitycznych, społecznych, ekonomicznych i  kulturowych uwarunkowań, 
ułatwia czytelnikowi poznanie i  zrozumienie tego kraju. Przybliża między innymi przy-
czyny i skutki procesów radykalizacji, wewnętrzne konflikty o podłożu religijnym, politykę 
wewnętrzną i zagraniczną. 

http://ksiegarnia.pwn.pl/Pani-Birmy,129302664,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Pani-Birmy,129302664,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Iran-1925-2014,68450631,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Iran-1925-2014,68450631,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Iran-1925-2014,68450631,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Indie,68469283,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Indie,68469283,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Konflikty-w-Sudanie,68467194,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Konflikt-cypryjski,68465434,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Konflikt-o-Kanal-Panamski,68467197,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Konflikt-o-Kanal-Panamski,68467197,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Zrozumiec-Pakistan,84915899,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Zrozumiec-Pakistan,84915899,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Zrozumiec-Pakistan,84915899,p.html
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Czerwiec 2016

Chazarowie. Polityka, kultura, religia. VII–XI wiek
Jarosław Dudek
Wyd. 1, s. 368, opr. twarda, 2016
Cena 59 zł

Książka w serii Korzenie Europy, skupiająca się na dziejach Państwa Chazarów – proto-
tureckiego ludu, który w VII–XI wieku panował na terenach obecnej wschodniej Ukrainy 
i Kaukazu. Autor przedstawia dzieje polityczne, gospodarcze, społeczne, ustrojowe i reli-
gijne Chazarii. Pokazuje przyczyny upadku tego państwa oraz niezwykle ciekawą i złożoną 
kwestię konwersji elit chazarskich na judaizm, a także relacje z głównymi sąsiadami: Bizan-
cjum i kalifatem.

Król bez korony
Władysław i Herman, 
książę polski
Adam Krawiec 
39,99 zł

W kręgu Wazów
Bożena Fabiani
39,90 zł

W kręgu Wazów. 
Audiobook
Bożena Fabiani 
39,90 

Longobardowie
Ostatni z wielkiej wędrówki 
ludów. V–VIII wiek
Jerzy Strzelczyk 
49,90 zł

Moda w okupowanej Francji i jej polskie echa
Krzysztof Trojanowski
Wyd. 1, s. 452, opr. twarda, 2014
Cena 89 zł

Pierwsza książka o modzie w okupowanej Francji i jej wpływie na modę w ówczesnej Pol-
sce. Autor przystępnie ukazuje zapomniany świat mody i elegancji funkcjonujący we Francji 
mimo trwającej wojny i okupacji – ówczesne kolekcje mody i lansowane kreacje, aktywność 
domów mody, prasę i reklamę, katalogi i pokazy mody, modę różnych grup społecznych, 
używane perfumy i kosmetyki. W barwnej narracji nie pomija także tła społecznego, życia 
kulturalno-towarzyskiego prowadzonego w czasie wojny, a później okupacji niemieckiej. 
Atrakcyjną i integralną częścią publikacji jest estetyczne wnętrze oraz ponad 350 kolorowych 
ilustracji m.in. z ówczesnej prasy, katalogów, zbiorów muzealnych i prywatnych, bezpośred-
nio powiązanych z omawianymi kolekcjami, kreacjami czy projektantami.

http://ksiegarnia.pwn.pl/Chazarowie-Polityka-kultura-religia-VII-XI-wiek,479789250,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Chazarowie-Polityka-kultura-religia-VII-XI-wiek,479789250,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Krol-bez-korony,68474422,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Krol-bez-korony,68474422,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Krol-bez-korony,68474422,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/W-kregu-Wazow,68474416,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/W-kregu-Wazow,68482989,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/W-kregu-Wazow,68482989,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Longobardowie,68450817,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Longobardowie,68450817,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Longobardowie,68450817,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Moda-w-okupowanej-Francji-i-jej-polskie-echa,68585690,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Moda-w-okupowanej-Francji-i-jej-polskie-echa,68585690,p.html
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Sztuka

nowość

Gawędy o sztuce sakralnej
Bożena Fabiani 
Wyd. 1, s. 380, opr. miękka, 2015
Cena 44,90 zł 

W kolejnej fascynującej gawędzie Bożena Fabiani przybliża i objaśnia malarstwo, którego 
źródłem stała się Ewangelia. Badając czas i  okoliczności powstania danego dzieła, jego 
cechy charakterystyczne, styl artysty i  ducha epoki, nie wchodzi jednak w  zagadnienia 
teologiczne czy biblijne. Wśród wielu ciekawych historii znalazła się również niezwykła 
opowieść o największym fałszerzu sztuki XX wieku – Hanie van Meegerenie. Całość uzupeł-
niona jest ponad 100 barwnych ilustracji. 

nowość

W kręgu sztuki
Wybór gawęd
Album
Bożena Fabiani
Wyd. 1, s. 368, opr. twarda, 2015
Cena 79 zł
Ekskluzywne wydanie wybranych gawęd Bożeny Fabiani w formie albumowej, luksuso-
wej i bibliofilskiej. Album stanowi kompilację najciekawszych wątków z tomów dotych-
czas napisanych przez autorkę oraz kilku dodatkowych tekstów. Autorka wprowadza 
nas w czasy i świat ludzi sztuki od mistrzów mozaiki bizantyńskiej do Salvadora Dali. 
Książka, ozdobiona barwnymi reprodukcjami, wydana na wysokim jakościowo papie-
rze, w twardej oprawie.

http://ksiegarnia.pwn.pl/Gawedy-o-sztuce-sakralnej,129302771,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/W-kregu-sztuki,133202042,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/W-kregu-sztuki,133202042,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/W-kregu-sztuki,133202042,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Gawedy-o-sztuce-sakralnej,129302771,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/W-kregu-sztuki,133202042,p.html
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Październik 2016

Wędrówki po sztuce
Stary Testament i antyk w malarstwie
Bożena Fabiani
Wyd. 1, s. 224, opr. miękka, 2016
Cena 39 zł
Po czterech tomach Gawęd o sztuce, komplementarnym wobec nich tomie Gawędy o sztuce 
sakralnej oraz albumie W kręgu sztuki Bożena Fabiani skupia się na tradycjach antycznych 
oraz starotestamentowych w sztuce europejskiej. Pokazuje trwałość tradycji, ciągłość tych 
wątków w sztuce, które przewijają się przez malarstwo, rzeźbę i muzykę od starożytności 
do początku XX wieku, a czasem nawet sięgają współczesności. Opisuje wybrane tematy 
zaczerpnięte ze starożytnej literatury, mitologii, Biblii, skupiając się nie tylko na objaśnie-
niu tego, co przedstawiają dzieła, lecz także na życiu tych, którzy je tworzyli.

nowość

Narracja w powieści graficznej
Kamila Tuszyńska
Wyd. 1, s. 450, opr. miękka, 2016
Cena 89,90 zł

Pierwsza książka poświęcona w całości narracji w powieści graficznej. Najbardziej aktualne 
i szczegółowe omówienie opracowań oraz teorii. Oryginalne teksty źródłowe z obszarów 
badawczych USA, Europy Zachodniej, Środkowej i Wschodniej opatrzone komentarzem. 
Propozycje nowych narzędzi badawczych, terminów i koncepcji. Publikacja zawiera 
371 pozycji bibliografii.

Gawędy o sztuce.  
XIII–XV wiek
Bożena Fabiani 
39,90 zł

Dalsze gawędy 
o sztuce. VI–XX wiek 
Bożena Fabiani 
39,90 zł

Dalsze gawędy 
o sztuce. XVII wiek
Bożena Fabiani 
39,90 zł

Gawędy o sztuce.  
XIII–XV wiek. 
Audiobook
Bożena Fabiani 
39,90 zł

http://ksiegarnia.pwn.pl/Narracja-w-powiesci-graficznej,391906503,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Narracja-w-powiesci-graficznej,391906503,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Gawedy-o-sztuce-XIII-XV-wiek,68436447,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Gawedy-o-sztuce-XIII-XV-wiek,68436447,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Dalsze-gawedy-o-sztuce-VI-XX-wiek,68707197,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Dalsze-gawedy-o-sztuce-VI-XX-wiek,68707197,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Dalsze-gawedy-o-sztuce-XVII-wiek,68707221,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Dalsze-gawedy-o-sztuce-XVII-wiek,68707221,p.html


71

Sztuka

nowość

Arcydzieła do kolorowania
Marty Noble
Wyd. 1, s. 240, opr. miękka, 2015
Cena 39,90 zł

Kolorowanka przedstawiająca 60 dzieł sztuki światowej: od Michała Anioła do Henriego de 
Toulouse-Lautreca. W prezentowanym wyborze artystów znaleźli się również tacy twórcy, 
jak: Rafael, Winslow Homer, Edward Hopper, Pierre-Auguste Renoir, Edgar Degas, Mary 
Cassatt, Paul Cézanne, Paul Gaugin, Edward Burne-Jones, Claude Monet, John Singer Sar-
gent, Vincent van Gogh oraz 45 innych wielkich malarzy.
Publikacja składa się z 2 elementów:
• książki z 60 reprodukcjami dzieł opatrzonymi notami biograficznymi artystów,
• kolorowanki opracowanej na podstawie tych dzieł, przeznaczonej do samodzielnej pracy.

zapowiedź

Maj 2016

Hirameki
Peng + Hu
Wyd. 1, s. 192, opr. miękka, 2016
Cena 39 zł
Nowa odsłona tradycyjnych zabaw kolorowankowych, doskonała zarówno dla dzieci, jak 
i dla dorosłych. Jedyna w swoim rodzaju publikacja przeznaczona dla tych, którzy kochają 
rysować i bawić się tą formą sztuki. Dzięki tej wyjątkowej książce miłośnicy barw i kontu-
rów mogą eksperymentować i improwizować według własnej fantazji. Punktem – dosłow-
nie! – wyjścia jest tu barwna plama, kleks farby, który stanowi inspirację do stworzenia 
własnego rysunku. Jak piszą autorzy książki, w każdej plamce ukryte są figury, które można 
zadziwiająco łatwo ożywić za pomocą kilku kropek i kresek. 

Dalsze gawędy 
o sztuce. XVII wiek. 
Audiobook
Bożena Fabiani 
39,90 zł

Dalsze gawędy 
o sztuce. VI–XX wiek. 
Audiobook
Bożena Fabiani 
39,90 zł

Socrealizm 
w malarstwie polskim
Jolanta Studzińska
89,90 zł

http://ksiegarnia.pwn.pl/Arcydziela-do-kolorowania,142344674,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Hirameki,394363050,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Hirameki,394363050,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Arcydziela-do-kolorowania,142344674,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Arcydziela-do-kolorowania,142344674,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Dalsze-gawedy-o-sztuce-XVII-wiek,68707194,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Dalsze-gawedy-o-sztuce-XVII-wiek,68707194,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Dalsze-gawedy-o-sztuce-XVII-wiek,68707194,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Dalsze-gawedy-o-sztuce-VI-XX-wiek,68707218,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Dalsze-gawedy-o-sztuce-VI-XX-wiek,68707218,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Dalsze-gawedy-o-sztuce-VI-XX-wiek,68707218,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Socrealizm-w-malarstwie-polskim,68443830,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Socrealizm-w-malarstwie-polskim,68443830,p.html
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nowość

Sztuka komunikacji według Franciszka
Małgorzata Laskowska, Krzysztof Marcyński SAC
Wyd. 1, s. 314, opr. miękka, 2016
Cena 34 zł

Książka stanowi zbiór wypowiedzi papieża Franciszka, dzięki którym można poddać anali-
zie jego język − znak firmowy pontyfikatu papieża. Autorzy badają te elementy jego prze-
kazu, które powodują, że w mediach świeckich pisze się, iż zmienił on „język Kościoła”, jego 
sposób nauczania i komunikowania się ze światem. Na zbiór dokumentów zamieszczo-
nych w tej książce składają się coroczne orędzia na Dzień Środków Społecznego Przekazu, 
przemówienia i spotkania ze środowiskiem dziennikarzy, także z okazji pielgrzymek, frag-
menty orędzi, encyklik i adhortacji. Treść przesłania jest oczywiście zgodna z Magisterium 
Kościoła, ale eksponowane są wątki uznane przez Franciszka za szczególnie aktualne.

nowość

Retoryka debaty
Agnieszka Budzyńska-Daca 
Redaktor naukowy: Tomasz Goban-Klas
Wyd. 1, s. 380 oraz płyta CD, opr. miękka, 2015
Cena 44,90 zł 

Agnieszka Budzyńska-Daca z  perspektywy socjologii, retoryki oraz nauk o  komunikacji 
przedstawia, czym jest współczesna debata jako gatunek oraz jakim prawom podlegają 
uczestnicy debat przedwyborczych. Odnosząc się do kultury, tradycji, historii, poszukuje 
uzasadnienia dla retorycznej genologii debaty, by dokonać jej opisu jako gatunku. Całość 
uzupełniają liczne przykłady, w tym znane telewizyjne debaty przedwyborcze. 

http://ksiegarnia.pwn.pl/Sztuka-komunikacji-wedlug-Franciszka,309854395,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Retoryka-debaty,84880288,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Sztuka-komunikacji-wedlug-Franciszka,309854395,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Retoryka-debaty,84880288,p.html
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Wrzesień 2016

Faktura oryginału i przekładu
Joanna Kubaszczyk
Wyd. 1, s. 304, opr. miękka, 2016
Cena 49 zł

Książka poświęcona problemom przekładu formy graficznej i warstwy brzmieniowej tek-
stów literackich. Autorka stawia sobie za cel systematyczne omówienie warstwy zewnętrz-
nej utworów literackich, „tego, co na powierzchni” tekstu, czyli brzmienia i  pisowni. 
Przeanalizowany materiał językowy stanowią różnorakie teksty autorów polskich i  nie-
mieckojęzycznych. 

nowe wydanie

Dzieje kultury niemieckiej
Czesław Karolak, Wojciech Kunicki, Hubert Orłowski
Wyd. 2, s. 606, opr. miękka, 2015
Cena 59,90 zł

Drugie wydanie zawiera nieznaczne poprawki w tekście głównym oraz dopisany rozdział 
pt. Pejzaż kulturowy zjednoczonych Niemiec, który odnosi się głównie do rekonstruowania 
niemieckiego krajobrazu po zjednoczeniu. Ponadto uaktualniono zdjęcia.

Krótka historia 
przestrzeni 
teatralnych 
David Wiles 
49,90 zł

Ciało widowiskowe
Etnoscenologia sztuk 
widowiskowych
Jean-Marie Pradier 
49,90 zł

Proces 
dramatopisarstwa
Jak myśleć i pisać teatralnie 
Michael Wright
39,90 zł 

Podręcznik 
dramatopisarza
Rozwój bohaterów, 
budowanie scen i historii
Will Dunne
44,90 zł

http://ksiegarnia.pwn.pl/Dzieje-kultury-niemieckiej,129303404,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Dzieje-kultury-niemieckiej,129303404,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Krotka-historia-przestrzeni-teatralnych,68452883,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Krotka-historia-przestrzeni-teatralnych,68452883,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Krotka-historia-przestrzeni-teatralnych,68452883,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Cialo-widowiskowe,68729072,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Cialo-widowiskowe,68729072,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Cialo-widowiskowe,68729072,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Proces-dramatopisarstwa,68585575,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Proces-dramatopisarstwa,68585575,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Proces-dramatopisarstwa,68585575,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Podrecznik-dramatopisarza,68585577,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Podrecznik-dramatopisarza,68585577,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Podrecznik-dramatopisarza,68585577,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Podrecznik-dramatopisarza,68585577,p.html
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nowość

Historia literatury austriackiej
Maciej Ganczar
Wyd. 1, s. 440, opr. miękka, 2016
Cena 44 zł

Pierwsza tak obszerna w  języku polskim próba opisu dziejów literatury austriackiej, jej 
kierunków i osobowości, obejmująca całość piśmiennictwa od czasów średniowiecza do 
współczesności, z literaturą najnowszą włącznie. Przystępnie opisuje rozwój liryki, powie-
ści i dramatu, szczegółowo charakteryzuje przełomy literackie, odwołuje się również do 
polskiej recepcji.

nowość

Zasady pisania tekstów naukowych
Prace doktorskie i artykuły
Beata Stępień
Wyd. 1, s. ok. 140, oprawa miękka, 2016
Cena 39 zł

W publikacji omówiono podstawowe zasady pisania opracowań naukowych, najważniej-
sze cechy tekstów oraz reguły zapewniające zastosowanie poprawnej, atrakcyjnej dla 
Czytelnika formy tekstu. W klarowny sposób zostały omówione także kwestie metodolo-
giczne. Książka zawiera wiele praktycznych wskazówek dla autorów rozpraw doktorskich 
i artykułów naukowych, w tym przykłady ilustrujące typowe błędy warsztatowe – meto-
dologiczne i formalne – popełniane przez autorów tekstów naukowych. Autorka inspiruje 
do dalszych poszukiwań rozwiązań rozwijających kompetencje badawcze lub usprawnia-
jących warsztat naukowy.

Historia literatury 
japońskiej 
Mikołaj Melanowicz 
49,90 zł

Historia literatury 
arabskiej 
Wiebke Walther 
39,90 zł

Historia literatury 
starożytnej
Maria Cytowska, Hanna 
Szelest
44,90 zł 

Historia literatury 
włoskiej
Krzysztof Żaboklicki
39,90 zł

Historia literatury 
hiszpańskiej
Beata Baczyńska
69,90 zł 

http://ksiegarnia.pwn.pl/Historia-literatury-austriackiej,331284533,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Zasady-pisania-tekstow-naukowych,391906157,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Zasady-pisania-tekstow-naukowych,391906157,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Historia-literatury-austriackiej,331284533,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Zasady-pisania-tekstow-naukowych,391906157,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Historia-literatury-arabskiej,68422787,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Historia-literatury-arabskiej,68422787,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Historia-literatury-starozytnej,68421487,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Historia-literatury-starozytnej,68421487,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Historia-literatury-hiszpanskiej,68451739,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Historia-literatury-hiszpanskiej,68451739,p.html
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nowość

Wielki słownik ortograficzny PWN z zasadami pisowni 
i interpunkcji
Wydanie zaktualizowane, s. 1340, oprawa twarda, 2016
Cena 89 zł

Słownik w postaci multimedialnej dostępny na pendrive’ach i w formie pliku do pobrania 
www.ksiegarnia.pwn.pl

Największy słownik ortograficzny PWN, obejmujący ponad 140 000 haseł. Zgodny z naj-
nowszymi zmianami w ortografii.
• najnowsze wyrazy, np. afterparty, Android, brafitterka, buspas, cyberprzemoc, dissować, 

dron, elektrośmieć, Euroland, Fejs, helpdesk, hipster, kamper, lajkować, lanserka, mem, nie-
kapek, odstresowywać, paczkomat, parabank, samozatrudnienie, stalker, surogatka, ściema, 
tweetować, wiral

• szeroki wybór nazw własnych: imion, nazwisk, nazw miejscowych i in.
• obszerny wykład zasad pisowni i interpunkcji, wyjaśniający wiele kwestii dotychczas wąt-

pliwych
• formy odmiany wyrazów i oznaczenia ich podziałów na granicy wierszy
• liczne odesłania od haseł do zasad pisowni
• aneks z najnowszymi zmianami w ortografii
• spis wyrazów równobrzmiących o różnej pisowni

Pozytywnie zaopiniowany przez Prezydium Rady Języka Polskiego PAN.

Wielki słownik 
frazeologiczny PWN 
z przysłowiami
red. nauk. Anna 
Stankiewicz, Elżbieta Sobol, 
Anna Kłosińska
84,90 zł

Wielki słownik 
wyrazów 
bliskoznacznych PWN
red. nauk. Mirosław Bańko
84,90 zł

Wielki słownik 
poprawnej polszczyzny 
PWN
red. nauk. Andrzej 
Markowski
84,90 zł

Wielki słownik 
wyrazów obcych PWN
84,90 zł 

http://ksiegarnia.pwn.pl/Wielki-slownik-ortograficzny-PWN-z-zasadami-pisowni-i-interpunkcji.,319291427,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Wielki-slownik-ortograficzny-PWN-z-zasadami-pisowni-i-interpunkcji.,319291427,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Wielki-slownik-ortograficzny-PWN-z-zasadami-pisowni-i-interpunkcji.,319291427,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Wielki-slownik-frazeologiczny-PWN-z-przyslowiami,68696652,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Wielki-slownik-frazeologiczny-PWN-z-przyslowiami,68696652,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Wielki-slownik-frazeologiczny-PWN-z-przyslowiami,68696652,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Wielki-slownik-wyrazow-bliskoznacznych-PWN,68699536,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Wielki-slownik-wyrazow-bliskoznacznych-PWN,68699536,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Wielki-slownik-wyrazow-bliskoznacznych-PWN,68699536,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Wielki-slownik-poprawnej-polszczyzny-PWN,68429016,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Wielki-slownik-poprawnej-polszczyzny-PWN,68429016,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Wielki-slownik-poprawnej-polszczyzny-PWN,68429016,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Wielki-slownik-wyrazow-obcych-PWN,68737992,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Wielki-slownik-wyrazow-obcych-PWN,68737992,p.html
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333 pułapki języka niemieckiego… i jak ich uniknąć
Daniel Berg
Wyd. 1, s. 288, opr. miękka, 2015
Cena 29,90 zł

Pierwszy w Polsce tak kompletny i obszerny zbiór polsko-niemieckich „fałszywych przyja-
ciół”. Książka, będąca owocem 15-letnich doświadczeń autora jako lektora języka niemiec-
kiego, stanowi solidne opracowanie zagadnienia pułapek języka niemieckiego. Przejrzysta, 
hasłowa kompozycja tekstu ułatwia znalezienie niezbędnych informacji.
Książka:
• kompleksowo omawia typowe błędy leksykalne, które popełniają Polacy uczący się ję-

zyka niemieckiego,
• daje konkretną pomoc w poprawnym tłumaczeniu problematycznych niemieckich słów 

na język polski i z polskiego na niemiecki,
• odwołuje się do przykładów autentycznych wypowiedzi,
• zawiera jasne definicje ułatwiające naukę i porządkujące zdobytą wiedzę,
• uczy, jak nie popełnić faux pas.

zapowiedź

Wrzesień 2016

300 idiomów języka niemieckiego
Daniel Berg
Wyd. 1, s. 320, opr. miękka, 2016
Cena 39 zł

Autor 333 pułapek języka niemieckiego wyselekcjonował 350 idiomów powszechnych 
w  języku niemieckim. Poza częścią opisową podręcznik zawiera także ćwiczenia podzie-
lone na cztery części według stopnia trudności. Publikacja ma dużą wartość praktyczną, 
prezentuje kombinację aktualnie używanych zwrotów idiomatycznych oraz dobranych do 
nich ćwiczeń. Grupa docelowa – od poziomu B1 do C2.

http://ksiegarnia.pwn.pl/333-pulapki-jezyka-niemieckiego...-i-jak-ich-uniknac,114589836,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/300-idiomow-jezyka-niemieckiego,479789147,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/333-pulapki-jezyka-niemieckiego...-i-jak-ich-uniknac,114589836,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/300-idiomow-jezyka-niemieckiego,479789147,p.html
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zapowiedź

Październik 2016

Słownik ekonomiczny polsko-włoski
Iwona Stochel
Wyd. 1, s. 608, opr. miękka, 2016
Cena 69 zł

Słownik jest owocem długoletnich doświadczeń autorki jako tłumaczki języka włoskiego, 
wyspecjalizowanej w  terminologii Unii Europejskiej, ekonomii i  prawa gospodarczego. 
Przez ponad 20 lat Iwona Stochel zajmowała się tłumaczeniami z  języka włoskiego dla 
wielu instytucji, takich jak: sądy, prokuratura, policja, uczelnie wyższe, przemysł, świat biz-
nesu i osób indywidualnych. Słownik będzie zawierał ok. 50 tysięcy haseł.

nowość

Achim Godej
Ślónsko godka dla Hanysów i Goroli
Joanna Furgalińska
Wyd. 1, s. 236, opr. twarda, 2015
Cena 49,90 zł

Achim godej. Ślónsko godka dla Hanysów i  Goroli to śląsko-polskie rozmówki w  formie 
komiksu. Ten dialog Hanysów i Goroli prowadzą Achim, i jego rodzina, z sąsiadami – pań-
stwem Szczebrzeszyńskimi. I choć rozmawiają o codziennych sprawach: warzeniu, babach 
czy chopach, trudno się im porozumieć, bo Achim godo, a sąsiedzi mówią. Używają słów, 
które choć brzmią lub wyglądają tak samo, znaczą co innego. Humor tych pogawędek 
doskonale oddają barwne, dowcipne rysunki Autorki. 

http://ksiegarnia.pwn.pl/Achim-Godej,68585708,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Achim-Godej,68585708,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Achim-Godej,68585708,p.html
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Język chiński
Pomocnik handlowy
Lin Kai-yu, Katarzyna Pawlak
Wyd. 1, s. 200, opr. miękka, 2015
Cena 49,90 zł

Książka zawiera podstawowe wiadomości i praktyczne wskazówki dla osób zainteresowa-
nych współpracą handlową z Chinami. Przedstawia powszechnie spotykane etapy transak-
cji handlowych ze stroną chińską – od zapytania o dostępność i cenę, negocjacje cenowe, 
zamówienie i  konstruowanie kontraktu, odprawę i  spedycję towaru aż po jego odbiór. 
Dodatkowo prezentuje: schemat organizacji przedsiębiorstwa, listę najczęściej spotyka-
nych pozycji zawodowych i słowniczki (polsko-chiński, chińsko-polski), gromadzące przed-
stawione w książce słownictwo. Książka jest wzbogacona o płytę CD z wymową.

nowość

Chineasy 
Nowy sposób czytania po chińsku 
ShaoLan 
Wyd. 1, s. 200, opr. twarda, 2015
Cena 59,90 zł
Chiński jest jednym z najstarszych języków pisanych, równocześnie jest jednym z naj-
trudniejszych do opanowania, szczególnie dla ludzi Zachodu. Z Chineasy, uczenie się 
języka chińskiego okaże się prostsze i bardziej zabawne. Chineasy to rewolucyjna wizu-
alna metoda przekształcania kluczowych znaków chińskich w piktogramy, które łatwo 
zapamiętać. W trakcie lektury poznasz najczęściej wykorzystywane zwroty i wyrażenia, 
a nawet proste zdania. Każdy znak posiada tłumaczenie i  zapis pin yin. Ciekawe ilu-
stracje i opracowany system stopniowego rozbudowania znaków pomagają odczaro-
wać chińskie krzaczki, a także poznać nieco kulturę dalekich Chin. Dzięki Chineasy bez 
problemu będziesz mógł zrozumieć menu w chińskiej restauracji oraz sens większości 
artykułów w chińskiej gazecie.

http://ksiegarnia.pwn.pl/Jezyk-chinski-Pomocnik-handlowy,84877167,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Jezyk-chinski-Pomocnik-handlowy,84877167,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Chineasy,84907618,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Chineasy,84907618,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Jezyk-chinski-Pomocnik-handlowy,84877167,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Chineasy,84907618,p.html
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Kobiety Kossaków
Joanna Jurgała-Jureczka
Wyd. 1, s. 320, opr. twarda, 2015
Cena 49,90 zł 

Piękne, ambitne, nieodgadnione. Kobiety Kossaków żyły w  cieniu artystów malarzy, 
chociaż to one były majętne i dobrze urodzone i to za ich posag Kossakowie kupowali 
swoje siedziby. Dostojne matrony i matki, które same siebie nazywały kurami domo-
wymi; buntowniczki, malarki i literatki, chcące za wszelką cenę wyjść z cienia, by poka-
zać własny talent.
Głównymi bohaterkami opowieści są kobiety związane z Kossakami.

nowość

Kryptonim „Bonza”
Życie jednoznacznie podwójne
Władysław Bartoszewski, Michał Komar
Wyd. 1, s. 272, opr. twarda, 2015
Cena 59 zł 

W kolejnym tomie wspomnień Władysław Bartoszewski sięga pamięcią do czasów, gdy 
stał się, jak sam to określa, „tajnym i  dobrowolnym” współpracownikiem Radia Wolna 
Europa. O  jego życiu jednoznacznie podwójnym wiedzieli wtedy Jan Nowak-Jeziorański 
i ksiądz Kirschke – obaj przypomniani w tym tomie wśród innych, czynnych na emigracji 
czy w opozycji krajowej, duchowo niezależnych. To między innymi Gustaw Herling-Gru-
dziński, Kazimierz Wierzyński, Andrzej Pomian, Bolesław Wierzbiański, Leszek Kołakow-
ski czy Zbigniew Raszewski, Jan Józef Szczepański, Artur Międzyrzecki i Marek Skwarnicki. 
Kryptonim „Bonza” to nazwa operacji rozpoznawczej Służby Bezpieczeństwa, wymierzonej 
we Władysława Bartoszewskiego i opozycję. 

http://ksiegarnia.pwn.pl/Kobiety-Kossakow,84873628,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Kryptonim-Bonza,84876887,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Kryptonim-Bonza,84876887,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Kobiety-Kossakow,84873628,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Kryptonim-Bonza,84876887,p.html
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Prawda leży tam, gdzie leży 
Władysław Bartoszewski, Michał Komar
Wyd. 1, s. 272, oprawa twarda, 2016
Cena 59 zł

To ostatni tom naszych rozmów… We wszystkich książkach z serii „Na Dwa Głosy” Władysław 
Bartoszewski, wspominając ludzi, z którymi zetknął go los, przedstawił niezły kawał historii. I to 
historii opowiedzianej nieco inaczej niż w podręcznikach. Zawsze prawdziwie, bo – jak powta-
rzał – prawda nie leży pośrodku, prawda leży tam, gdzie leży.

Michał Komar

Bohaterami ostatniego tomu wspomnień Władysława Bartoszewskiego są: Stanisław Lem, 
Jerzy Lerski, Wacław i Jerzy Zagórscy, Jerzy Giedroyc, Tadeusz Mazowiecki, abp Józef Życiń-
ski, Krzysztof Skubiszewski, Stefan Meller i Bronisław Geremek.

nowość

Koleżanka 
Wspomnienia o Agnieszce Osieckiej
Karolina Felberg-Sendecka
Wyd. 1, s. 608, opr. twarda, 2015
Cena 44,90 zł 

Umiała przyciągać do siebie ludzi. Wielu z nich do dziś nie potrafi – i wcale nie chce – poże-
gnać się z nią na zawsze. Choć minęło osiemnaście lat od jej śmierci, poetka pozostaje 
w sercach i na językach bliskich oraz znajomych; niezmiennie ich fascynuje, intryguje, skła-
nia do zadawania pytań i snucia na jej temat rozmaitych opowieści.
Ponoć każdy znał inną Osiecką. Nie była ideałem. Nie była wyrozumiałą córką, wierną 
dziewczyną, lojalną żoną, oddaną kochanką i skorą do wyrzeczeń oraz poświęceń matką, 
nie była także doskonałą poetką i pisarką; z pewnością jednak była fenomenalnym, wyjąt-
kowym, a przez to i trudnym do uchwycenia człowiekiem. 

http://ksiegarnia.pwn.pl/Prawda-lezy-tam-gdzie-lezy,282198059,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Kolezanka,84907649,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Kolezanka,84907649,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Prawda-lezy-tam-gdzie-lezy,282198059,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Kolezanka,84907649,p.html
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Wojciech Kossak. Opowieść biograficzna 
Maja i Jan Łozińscy
Wyd. 1, s. 236, opr. twarda, 2016
Cena 44 zł

Wojciech Kossak, słynny malarz batalista, zdobył popularność, jakiej rzadko doświad-
czają mistrzowie pędzla. Syn Juliusza Kossaka, ojciec Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej 
i Magdaleny Samozwaniec, żył i malował z niekłamaną pasją. Pracował na dworze cesarzy: 
Wilhelma II i Franciszka Józefa, a w II Rzeczypospolitej portretował Józefa Piłsudskiego, pol-
skich kawalerzystów i polityków. Jego Olszynka Grochowska, Panorama Racławicka, Szarża 
pod Rokitną weszły do kanonu polskiego malarstwa historycznego. Podziwiano jego efek-
towne portrety dam z towarzystwa i obrazy koni. 

zapowiedź

Londyn w czasach Sherlocka Holmesa
Krystyna Kaplan 
Wyd. 1, s. 304, opr. kartonowa foliowana, 2016
Cena 89 zł

Na przełomie XIX i XX wieku Londyn był stolicą największego i najbogatszego imperium 
w  dziejach świata. Za czasów królowej Wiktorii i  jej syna Edwarda VII miasto stało się 
widownią wielkich przemian życia codziennego i szybkiego postępu materialnego, intelek-
tualnego i moralnego. Pojawiły się fotografia i „ruchome obrazki”, telegraf, który pozwolił 
na złapanie pierwszego mordercy, „bezkonne powozy” i metro napędzane na parę, która 
„śmierdzi jak oddech krokodyla”. 

http://ksiegarnia.pwn.pl/Wojciech-Kossak,426999910,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Londyn-w-czasach-Sherlocka-Holmesa,462225587,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Wojciech-Kossak,426999910,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Londyn-w-czasach-Sherlocka-Holmesa,462225587,p.html
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Artyści w okupowanej Polsce
Zdrady, triumfy, dramaty
Remigiusz Piotrowski
Wyd. 1, s. , opr. twarda, 2015
Cena 44,90 zł

To historia zapomnianego, a przecież słynnego przed wojną aktora uwięzionego 
w Auschwitz. Znanej pisarki, która – by związać koniec z końcem – otworzyła sklep z tyto-
niem. Artystów usługujących w kawiarniach lub występujących na jawnych, licencjonowa-
nych przez Niemców scenach. Reżysera zaangażowanego w pracę wywiadowczą dla Armii 
Krajowej i piosenkarza śpiewającego na powstańczych barykadach.
Książka przybliża wojenne losy Eugeniusza Bodo, Adolfa Dymszy, Czesława Miłosza, 
Jerzego Andrzejewskiego, Zofii Nałkowskiej, Jarosława Iwaszkiewicza, Tadeusza Gajcego, 
czy Mieczysława Fogga. Postawa wielu z nich do dziś budzi kontrowersje…

zapowiedź

Randka z wrogiem
Ludwika Zachariasiewicz 
Wyd. 1, 2016, s. ok. 320, opr. miękka
Cena 39 zł

Książka jest zapisem wspomnień kobiety, która podczas wojny była damą do towarzystwa 
dla Niemców, a później Rosjan. Ona sama chce pamiętać, że działała z  ramienia Armii 
Krajowej, a po zakończeniu wojny mimo aresztowania i  składanych w śledztwie zeznań 
nikomu nie zrobiła krzywdy. Prawda jest jednak bardziej skomplikowana. 
Ciekawe świadectwo dotyczące zarówno walki podziemnej podczas II wojny, jak i czasów 
tuż po jej zakończeniu ukazujące niejednoznaczne postawy oraz trudności w odnalezieniu 
się w nowej Polsce.

http://ksiegarnia.pwn.pl/Artysci-w-okupowanej-Polsce,114591145,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Artysci-w-okupowanej-Polsce,114591145,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Artysci-w-okupowanej-Polsce,114591145,p.html
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zapowiedź

W oparach absurdu
Remigiusz Piotrowski
Wyd. 1, s. ok. 400, opr. twarda, 2016
Cena 89 zł

Pełna humoru, anegdotyczna rzecz o najbardziej absurdalnych historiach z życia codzien-
nego przedwojennej Polski. Historie i przypadki anonimowych i znanych ludzi, anonse pra-
sowe, dziwaczne ogłoszenia, zaskakujące wydarzenia i sytuacje ukazane na tle ówczesnej 
obyczajowości, realiów społecznych, sytuacji politycznej i gospodarczej kraju. Tekst został 
oparty przede wszystkim na tym, co do dziś w niewielkim stopniu zostało zgłębione przez 
badaczy, a zatem na prasie z lat 20. i 30. oraz mniej znanych wspomnieniach z tamtych lat. 

nowość

Niespokojni 
Alina Kietrys
Wyd. 1, s. 296, opr. twarda, 2015
Cena 44,90 zł 

Sześć życiorysów z jednego pokolenia, ale każdy inny, choć zdarzało się, że ich losy przeci-
nały się i plotły jak nić Ariadny. Historia traktowała ich bez taryfy ulgowej. 
Niespokojni: Lech Bądkowski, Jan Karski, Stefan Kisielewski, Marian Kołodziej, Jacek Kuroń 
i Kazimierz Moczarski. 

http://ksiegarnia.pwn.pl/Niespokojni,84905654,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Niespokojni,84905654,p.html
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Losy skoczka
Wspomnienia oficera Wojska Polskiego, szkoleniowca cichociemnych, 
uczestnika Powstania Warszawskiego
Feliks Jerzy Szymański 
Wyd. 1, s. 480, oprawa miękka ze skrzydełkami, 2015
Cena 59 zł
Postać Jerzego Feliksa Szymańskiego pojawiała się w  historiografii niemal od początku 
badań nad polskim podziemiem zbrojnym w czasie II wojny św. Wiązało się to oczywiście 
z jego trzema misjami jako kuriera rządu RP do kraju w 1939 i 1940 r., które miały wpływ 
na kształtowanie się Polskiego Państwa Podziemnego. Nieco później pojawiły się wzmianki 
o  jego roli jako instruktora cichociemnych i skoczka do okupowanej Polski. Co ciekawe, 
mimo coraz większej ilości informacji na temat Szymańskiego oraz tego, że on sam dożył 
aktywnie 80 lat, wciąż niewiele wiadomo o jego działalności, a publikowane prace, w tym 
obszerny biogram pióra Krzysztofa A. Tochmana, zawierają wiele nieścisłości.

nowość

Polska Niemcy 1:0, czyli 1000 lat sąsiedzkich potyczek
Andrzej Klim
Wyd. 1, s. 280, opr. miękka, 2015
Cena 44,90 zł 

Jak świat światem, nie będzie Niemiec Polakowi bratem – tym ludowym przysłowiem 
zaczyna się książka. 
A dlaczego 1:0? Żeby nie drażnić Niemców dwucyfrowym wynikiem − żartuje autor. Książka 
nie jest jednowymiarowa, tylko z  przymrużeniem oka. To zupełnie nowe spojrzenie na 
polsko-niemiecką historię: z humorem i bez obawy o to, że dosadne określenia czy niewy-
godne sądy zaszkodzą dobrosąsiedzkim relacjom. 

http://ksiegarnia.pwn.pl/Losy-skoczka,114590234,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Losy-skoczka,114590234,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Losy-skoczka,114590234,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Polska-Niemcy-1-0-czyli-1000-lat-sasiedzkich-potyczek,84907645,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Losy-skoczka,114590234,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Polska-Niemcy-1-0-czyli-1000-lat-sasiedzkich-potyczek,84907645,p.html
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zapowiedź

Lato 2016

Jak w kabarecie. Obrazki z czasów PRL
Andrzej Klim 
Wyd. 1, s. ok. 296, opr. twarda, 2016
Cena 39 zł

Jak w kabarecie. Obrazki z życia PRL to opowieść o wydarzeniach i ludziach nie zawsze naj-
ważniejszych dla życia Polski w  latach 1945–1989, ale z pewnością najbarwniejszych. To 
dzięki nim w szarym PRL-u było o kim i o czym plotkować.
Życie w PRL-u nosiło na sobie pewne piętno paranoi. Bo co prawda dało się kupić samo-
chód, ale najpierw trzeba było dostać na niego przydział. Można było mieć najmodniejsze 
sukienki, za którymi szalały elegantki na zachodzie Europy, ale trzeba było znać kierownika 
sklepu z odrzutami z eksportu. Artyści mogli przygotowywać najzabawniejsze numery do 
kabaretu czy na estradę, ale i tak wiedzieli, że wytnie je cenzura, która oficjalnie nie ist-
niała. Można było przyznawać wybitnym twórcom wysokie nagrody państwowe, a chwilę 
później odbierać im to, za co zostali nagrodzeni.
O tych i wielu innych niedorzecznościach opowiada ta książka. 

zapowiedź

Jesień 2016

Tak się kręciło
Andrzej Klim 
Wyd. 1, s. ok. 292, opr. twarda, 2016
Cena 39 zł

Książka opisuje 30 wybranych filmów, powstałych w czasach PRL-u, które zyskały miano 
kultowych. Poza przypomnieniem treści filmu i  przedstawieniem informacji związanych 
z jego produkcją Andrzej Klim ubarwia tekst licznymi anegdotami, wspomnieniami i opi-
sami perypetii filmowców. Przypomina zarówno zabawne, jak i  tragiczne wydarzenia na 
planie, przebieg kolaudacji i kłopoty ze skierowaniem filmu do produkcji. 

http://ksiegarnia.pwn.pl/Jak-w-kabarecie,434831459,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Jak-w-kabarecie,434831459,p.html
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zapowiedź

Władimir Putin – wywiad, którego nie było
Arleta Bojke
Wyd. 1, s. 280, opr. miękka ze skrzydełkami, 2016
Cena 34 zł

Jak Panu wierzyć po tym, jak skłamał Pan w oczy całego świata, mówiąc, że „zielone ludziki” na 
Krymie to nie rosyjscy żołnierze, a potem Pan to odwołał?, Czy nie czuje Pan, że zawiódł nadzieje 
mieszkańców wschodu Ukrainy? Czy ma Pan przycisk „koniec wojny”? Może Pan powiedzieć 
„Rosja to ja”, a co będzie, jak Pana zabraknie? 
To tylko niektóre z pytań, których żaden polski dziennikarz nie miał okazji zadać Putinowi. 
Stanowią one poszczególne rozdziały książki. W odpowiedzi zawarte są możliwe wyjaśnie-
nia Putina oraz refleksje i opowieści z pracy reportera. Autorka przedstawia tło wydarzeń 
na Krymie i w Donbasie, a także sposób postrzegania Putina w Rosji zarówno przez zwy-
kłych ludzi i polityków, jak i przez niego samego.

nowość

Poza kontrolą
Eric Schlosser
Wyd. 1, s. 752, opr. miękka ze skrzydełkami, 2015 
Cena 49,90 zł 

Książka przedstawia przełomowe relacje z wypadków, kiedy o włos uniknięto katastrofy, 
pokazuje nadzwyczajne bohaterstwo i punkty zwrotne, bada dylematy, które istnieją nie-
mal od zarania epoki jądrowej: jak rozmieścić broń masowego zniszczenia i  nie zostać 
przez nią zniszczonym? Tej kwestii nigdy nie rozwiązano – a Schlosser wskazuje, że połą-
czenie ludzkiej omylności i skomplikowanej technologii nadal stanowi ogromne zagroże-
nie dla ludzkości.
Opierając się na niedawno odtajnionych dokumentach i wywiadach z ludźmi, którzy pro-
jektowali broń jądrową i się nią zajmowali, Poza kontrolą przenosi czytelnika w przeraża-
jący, a jednocześnie fascynujący świat, który dotąd był ukrywany. 

http://ksiegarnia.pwn.pl/Poza-kontrola,84897396,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Poza-kontrola,84897396,p.html
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nowość

Poza mapą
Utracone przestrzenie, niewidzialne miasta, zapomniane wyspy, 
dzikie miejsca
Alaistar Bonnett
Wyd. 1, s. 344, opr. miękka, 2015
Cena 34,90 zł 

W tej historii nie chodzi o rozbieżności w danych geograficznych. To książka o miejscach, 
których już nie ma, albo takich, które istnieją, znikają i pojawiają się ponownie. O miastach, 
które bezpowrotnie utraciły pierwotny charakter. O pływających wyspach, przebudowa-
nych przestrzeniach, ziemiach między granicami, zapomnianych rejonach.
Alastair Bonnett udowadnia, że świat obfituje w zaskakujące miejsca, które prowokują nas 
i zmuszają do zastanowienia nad niedocenianą rolą przestrzeni w naszym życiu. Pokazują, 
kim naprawdę jesteśmy: gatunkiem tworzącym i kochającym miejsca.

nowość

W powojennej Polsce. 1946−1948
Maja i Jan Łozińscy 
Wyd. 1, s. 184, opr. twarda, 2015
Cena 44,90 zł 

W powojennej Polsce to opowieść o życiu codziennym w niezwykłym okresie historii naszego 
kraju, jakim były pierwsze lata po zakończeniu drugiej wojny światowej. Pomimo wielkich 
zniszczeń, bolesnych zmian ustrojowych, jakie nastąpiły wraz z dostaniem się Polski pod 
bezpośredni wpływ ZSRR, radość z końca wojny była powszechna. Naród polski, choć stop-
niowo przegrywał walkę o polityczną niezależność, przejawiał niezwykłą wolę życia, pra-
gnienie normalności, zdumiewającą przedsiębiorczość. 

http://ksiegarnia.pwn.pl/Poza-mapa,84885451,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Poza-mapa,84885451,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Poza-mapa,84885451,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Poza-mapa,84885451,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/W-powojennej-Polsce-1945-1948,84881007,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Poza-mapa,84885451,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/W-powojennej-Polsce-1945-1948,84881007,p.html
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nowość

Rok zerowy. Historia roku 1945
Ian Buruma 
Wyd. 1, s. 432, opr. twarda, 2015
Cena 49,90 zł 

Choć o drugiej wojnie światowej napisano wiele książek, niewiele traktuje o wydarzeniach, 
które miały miejsce, gdy jej dramat dobiegł końca. Autor pokazuje, że rok 1945 to nie tylko 
triumf nad Hitlerem i osądzanie zbrodniarzy. To także czas zgliszcz i niepojętego wprost 
okrucieństwa: masowych gwałtów i dalszej śmierci, chaosu przesiedleń, zemsty, wszech-
obecnego czarnego rynku. Wciągająca relacja, która skupia się nie tyle na historii państw, 
ile na losach ludzi.

zapowiedź

Jesień 2016

Naukowcy spod czerwonej gwiazdy
Andrzej i Marta Goworscy 
Wyd. 1, s. ok. 368, opr. miękka, 2016
Cena 39 zł

Reportaż z historią w tle – o naukowcach za czasów Stalina. Jak wyglądał świat radziec-
kiej nauki? Kto go tworzył, jakie możliwości i ograniczenia mieli radzieccy naukowcy, co 
im się udało, czego im brakowało? Autorzy prezentują dokonania naukowe bohaterów 
oraz ich stosunek do czerwonej gwiazdy, różne podejścia do władzy komunistycznej, nie 
pomijają także roli prowincji w „dostarczaniu” ZSRR genialnych badaczy. Opowiadają o nie-
typowych sposobach odkryć, niezwykłych warunkach pracy naukowców (np. w okopach 
bądź w schronisku dla zwierząt), ich związkach z polskimi badaczami oraz niedocenianej 
roli ich badań dla światowej nauki. O szaleństwach radzieckich naukowców, o fenomenie 
radzieckiej nauki, uwikłaniu w stalinizm, ludzkich wyborach, o dążeniu do sukcesu, wierze 
w naukę i wartości ogólne, ale też sprzedajności czy brudnym zaangażowaniu w politykę.

http://ksiegarnia.pwn.pl/Rok-zerowy,84913308,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Rok-zerowy,84913308,p.html
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nowość

Milion lat w jeden dzień
Fascynująca historia życia codziennego od jaskini do globalnej wioski
Greg Jenner
Wyd. 1, s. 390, oprawa miękka ze skrzydełkami, 2016
Cena 44,90 zł 

Każdego dnia, od chwili, gdy zadzwoni budzik, po przykrycie się kołdrą na dobranoc, bie-
rzemy udział w  rytuałach, które trwają od milionów lat. Skupiająca się na codziennych 
czynnościach książka Milion lat w  jeden dzień odkrywa fascynującą historię zwyczajów, 
które bierzemy dziś za pewnik. Greg Jenner zabiera nas na radosną przejażdżkę po dzie-
jach ludzkości, badając stopniową – i często nieoczekiwaną – ewolucję naszych nawyków.
Autor zagląda do rzymskich śmietników, egipskich mumii i wiktoriańskich ścieków, wyciąga-
jąc niezwykłe, zaskakujące, a czasem wręcz niedorzeczne ciekawostki o naszej przeszłości.
To historia naszego życia, sięgająca milion lat wstecz.

nowość

Bez ograniczeń
Jak rządzi nami mózg
Jerzy Vetulani, Maria Mazurek
seria: BEZ TAJEMNIC
Wyd. 1, s. 192, opr. twarda, 2015
Cena 39,90 zł
 
Gdyby ludzki mózg był tak prosty, że moglibyśmy go zrozumieć, bylibyśmy tak głupi, że nie 
zrozumielibyśmy go i tak.
Wybitny psychofarmakolog Jerzy Vetulani w rozmowie z Marią Mazurek opowiada o tajem-
nicach skomplikowanego i  wciąż nie do końca poznanego organu: ludzkiego mózgu. 
Podejmuje niełatwe i  często kontrowersyjne kwestie, takie jak: narkotyki i uzależnienia, 
płeć mózgu, neurobiologia polityki i  religii. Wyjaśnia działanie naszego wewnętrznego 
kompasu, zastanawia się nad rolą sztuki w kształtowaniu mózgu, mówi o konsekwencjach 
zdrowotnych stresu i metodach walki z nim, a także o wielu innych zjawiskach.

http://ksiegarnia.pwn.pl/Milion-lat-w-jeden-dzien,256934042,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Milion-lat-w-jeden-dzien,256934042,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Bez-ograniczen,84908466,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Bez-ograniczen,84908466,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Milion-lat-w-jeden-dzien,256934042,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Bez-ograniczen,84908466,p.html
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nowość

A w konopiach strach
Maria Mazurek, Jerzy Vetulani
seria: BEZ TAJEMNIC 
Wyd. 1, s. 192, opr. twarda, 2016
Cena 39,90 zł

Wybitny psychofarmakolog Jerzy Vetulani w  rozmowie z  dziennikarką Marią Mazurek 
w rzeczowy, a zarazem barwny sposób opowiada o badaniach nad leczniczym zastosowa-
niem marihuany, o jej wpływie nie tylko na mózg, ale i na cały organizm człowieka. Mówiąc 
o legalnych w Polsce substancjach uzależniających, takich jak kofeina i alkohol, profesor 
wyjaśnia podstawy biochemii naszego mózgu i działania narkotyków oraz stymulantów. 
Odwołuje się do historii marihuany i tradycji stosowania substancji psychoaktywnych opi-
sanych w Biblii.
Analizuje fobie i masowe histerie związane z marihuaną, rozpatrując przy tym kontrower-
syjne aspekty prawne i  społeczne. Do rozmowy dołącza doktor Marek Bachański, opo-
wiadając o nadziejach związanych z leczeniem ciężkich chorób, między innymi padaczek 
lekoopornych u dzieci.

nowość

Bez pruderii
Czyli 50 twarzy Polaka w łóżku
Andrzej Depko
seria: BEZ TAJEMNIC
Wyd. 1, s. 200, opr. twarda, 2015
Cena 39,90 zł 
O fenomenie seksualności, mężczyznach, którzy nienawidzą orgazmu łechtaczkowego, 
masażach erotycznych dla seniorów i wielu innych sprawach z życia intymnego Polaków. 
Co decyduje o orientacji seksualnej? Czy grzeczne dziewczynki się nie masturbują? Po co 
udawać orgazm? Czym się różni seks z prostytutką od seksu z partnerką? Jak uprawiamy 
seks na starość?
Doktor Andrzej Depko, specjalista seksuolog i neurolog, w rozmowie z Edytą Hetmanow-
ską i Igą Przybyszewską opowiada o tajemnicach skomplikowanego i wciąż nie do końca 
poznanego zagadnienia, jakim jest nasze życie seksualne. Odpowiada na pytania doty-
czące zwyczajów i preferencji Polaków, tego, co uznaje się za normę, a co za dewiację. Nie 
unika kontrowersyjnych zagadnień, otwarcie mówi o seksie z wszelkimi urozmaiceniami, 
pornografii, prostytucji, klubach swingersów czy przestępczości seksualnej.

http://ksiegarnia.pwn.pl/A-w-konopiach-strach,326762555,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Bez-pruderii,84899464,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Bez-pruderii,84899464,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/A-w-konopiach-strach,326762555,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Bez-pruderii,84899464,p.html
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nowość

Bez strachu 
Jak umiera człowiek
Magdalena Rigamonti, Adam Ragiel
seria: BEZ TAJEMNIC
Wyd. 1, s. 176, opr. twarda, 2015
Cena 39,90 zł 
Magdalena Rigamonti odsłania fizyczność i metafizykę śmierci w rozmowie z mistrzem bal-
samacji zwłok Adamem Raglem i jego uczniami. 
Na co dzień nie przyjaźnimy się ze śmiercią, nie chcemy oglądać wypadków, chorób, zmar-
łych… To wszystko zmienia się w  chwili, kiedy odchodzą najbliżsi. Wtedy zaczynają się 
trudne rozmowy i decyzje. Bliscy przychodzą do prosektorium pełni bólu, żalu, w rozpa-
czy i z poczuciem straty. A balsamista?... Ma ich zrozumieć, opanować emocje, przyjąć na 
siebie pierwsze uderzenie. Zapytać, czy mama chciałaby trzymać w rękach książeczkę do 
nabożeństwa, jakiego koloru ma być szminka, jakie rajstopy, jakie uczesanie.
Wbrew pozorom jest to też opowieść o szanowaniu życia i cieszeniu się każdym dniem.

nowość

Bez znieczulenia
Jak powstaje człowiek
Marzena Dębska, Romuald Dębski, Magdalena Rigamonti
seria: BEZ TAJEMNIC
Wyd. 1, s. 184, opr. twarda, 2014
Cena 39,90 zł
Wyjątkowa rozmowa o  życiu! Małżeństwo ginekologów – dr n. med. Marzena Dębska 
i prof. dr hab. med. Romuald Dębski ze Szpitala Bielańskiego w Warszawie – opowiadają 
o tajemnicach życia płodowego, kobietach i ich nienarodzonych dzieciach, a także o naj-
trudniejszych wyborach. Ogromne doświadczenie tych dwojga, poruszające, niekiedy 
wręcz wstrząsające historie kobiet pokazują, że nic w życiu nie jest oczywiste.

http://ksiegarnia.pwn.pl/Bez-strachu,68585904,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Bez-strachu,68585904,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Bez-znieczulenia,68447782,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Bez-znieczulenia,68447782,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Bez-strachu,68585904,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Bez-znieczulenia,68447782,p.html
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nowość

Zbrodnia prawie doskonała 
Monika Całkiewicz, Iwona Schymalla
seria: BEZ TAJEMNIC
Wyd. 1, s. 224, opr. twarda, 2016
Cena 39,90 zł

Przestępstwo towarzyszy ludzkości od niepamiętnych czasów. Ludzi fascynuje zbrodnia 
zabójstwa, oglądają filmy kryminalne, czytają książki o mordercach. To temat, który nie-
zmiennie budzi zainteresowanie. W kolejnym tytule z serii „Bez tajemnic” Iwona Schymalla 
rozmawia z prof. Moniką Całkiewicz, która przez lata jako prokurator zajmowała się bada-
niem miejsc zbrodni. O zabójstwie i różnych aspektach z nim związanych. O tym, że każdy 
sprawca przestępstwa może być wykryty, czasem po wielu latach, i ukarany. O tym, jakie 
prawa w procesie karnym ma pokrzywdzony i oskarżony, o metodach wykrywania i dowo-
dzenia przestępstw, o tym, kiedy warto skorzystać z pomocy prawnika. 
Książka z  dziedziny kryminologii, przeznaczona dla osób zainteresowanych kryminalną 
historią współczesnej Polski. Książka ma charakter interdyscyplinarny, zawiera informacje 
z zakresu prawa karnego materialnego, procesowego, kryminalistyki, medycyny i psycho-
logii sądowej.

nowość

Seksolatki. Jak rozmawiać z młodzieżą o seksie? 
Izabela Jąderek
Wyd. 1, s. 184, opr. miękka, 2016
Cena 34,90 zł

Wielu rodziców skarży się, że nie umie rozmawiać z  młodzieżą na temat seksu, ponie-
waż nikt ich tego wcześniej nie nauczył. Są zakłopotani, zawstydzeni i zagubieni. Nauczy-
ciele rozkładają ręce ograniczeni programem nauczania, który nie uwzględnia większości 
tematów związanych z seksualnością. Ta książka to odpowiedź na ich potrzeby. Rzetelnie, 
otwarcie i bez pruderii przekazuje wiedzę o dojrzewaniu psychoseksualnym, pokazuje, jak 
prawidłowo wspierać rozwój seksualny młodzieży, uświadamia, że seksualność jest nieod-
łącznym atrybutem każdego z nas.
Praktyczne rozwiązania, życiowe sytuacje, przydatne rady, scenariusze rozmów.

http://ksiegarnia.pwn.pl/Zbrodnia-prawie-doskonala,309854326,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Seksolatki,354943110,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Zbrodnia-prawie-doskonala,309854326,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Seksolatki,354943110,p.html
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nowość

Siła serca
Baptist de Pape
Wyd. 1, s. 232, opr. twarda, 2015
Cena 39,90 zł 

Czego właściwie oczekuję od życia? Co jest moim celem? Jakie jest moje nastawienie wobec 
wartości takich jak zdrowie i relacje międzyludzkie? Jakie są moje ukryte talenty i możliwo-
ści? Czym są dla mnie pieniądze?
Książka podejmuje te i inne pytania odnoszące się zarówno do naszych codziennych wybo-
rów, jak i rozwoju trwającego całe życie. W ciągu rocznej podróży po świecie autor książki 
przeprowadził rozmowy z 18 osobami − przywódcami duchowymi, naukowcami i myślicie-
lami reprezentującymi różne kultury i środowiska. 

nowość

Siła innych
Michael Bond
Wyd. 1, s. 320, opr. miękka, 2015
Cena 44,90 zł 

Siła innych prezentuje najnowsze odkrycia z zakresu psychologii społecznej. Uczy, jak nie 
wpaść w  pułapkę syndromu grupowego myślenia, a także jak stworzyć zgrany zespół, 
wyznaczać wspólne cele, postępować etycznie i przetrwać w samotności. Jest to fascynu-
jące zestawienie teorii ewolucji, nauk o zachowaniu oraz intrygujących studiów przypadku. 
Michael Bond pokazuje, w jaki sposób człowiek może ujarzmić wewnętrzny głos instynktu 
społecznego.

http://ksiegarnia.pwn.pl/Sila-serca,84902818,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Sila-innych,84876722,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Sila-serca,84902818,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Sila-innych,84876722,p.html
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Jesień 2016

Sztuka efektywności 
Jak być lepszym, zdolniejszym i skuteczniejszym w życiu osobistym 
i zawodowym
Charles, Duhigg
Wyd. 1, s. ok. 424, opr. miękka, 2016
Sztuka efektywności traktuje o ośmiu kluczowych obszarach – od motywacji i umiejętności 
wyznaczania celów aż po zagadnienie koncentracji i dokonywanie wyborów – które tłuma-
czą, jak to się dzieje, że niektórzy ludzie i firmy potrafią zrobić znacznie więcej niż pozostali. 
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, ta wybitnie naukowa książka udowadnia, że najbardziej pro-
duktywni ludzie, firmy i  organizacje faktycznie działają inaczej, ale to nie wszystko. Oni 
zupełnie inaczej widzą świat i podejmowanie decyzji. 

Polecamy również inną książkę tego autora:

Siła nawyku
Dlaczego robimy to, co robimy i jak można to zmienić  
w życiu i biznesie

nowość

Siła małych celów
Zasada 1%, czyli jak osiągnąć sukces dzięki drobnym zmianom
Tom O’neil
Wyd. 1, s. 196, opr. miękka ze skrzydełkami, 2015
Cena 34,90 zł 

Jeżeli nienawidzicie swojej pracy, tkwicie w związku, z którego uleciała już dawna magia, 
albo walczycie ze zbędnymi kilogramami, Tom O’Neil podpowiada, co zrobić, aby odnieść 
sukces za pomocą Zasady Jednego Procenta. 
Tom O’Neil jest znanym pisarzem i nagradzanym prelegentem. Jego artykuły o rozwoju 
osobistym i zawodowym ukazywały się w „The Economist” i „Harvard Business Review”. 

http://ksiegarnia.pwn.pl/Sila-nawyku,68732925,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Sila-nawyku,68732925,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Sila-nawyku,68732925,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Sila-malych-celow,84925275,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Sila-malych-celow,84925275,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Sila-malych-celow,84925275,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Sila-nawyku,68732925,p.html
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nowość

Straty
Żołnierze z Afganistanu
Magdalena Rigamonti, Maksymilian Rigamonti
Cena 39,90 zł

Magdalena i  Maksymilian Rigamonti, dziennikarka i  fotograf, spróbowali opowiedzieć 
o  wojnie poprzez historie tych, którzy tam, w  Afganistanie stracili ręce, nogi, kolegów, 
synów, mężów, ojców, spokój ducha. Mają za sobą dwanaście długich rozmów o stracie, 
rozmów o wojnie, uzależnieniu od niej, tęsknocie i miłości. Raz w miesiącu spotykali się 
z jednym bohaterem tej książki, prawie zawsze w jego domu.

nowość

Państwo Islamskie
Patrick Cockburn
Wyd. 1, s. 208, opr. miękka, 2015
Cena 34,90 zł 

W ciągu zaledwie stu dni lata 2014 roku Islamskie Państwo w Iraku i Lewancie przekształ-
ciło sytuację polityczną na Bliskim Wschodzie. Punktem wyjścia jest 11 września 2001 roku, 
następnie interwencje Zachodu w  Iraku, Afganistanie, Libii, arabska wiosna, wydarzenia 
w Syrii i wreszcie powstanie ISIS (Islamic State of Iraq and Sham). Książka porządkuje fakty, 
ale także pokazuje, czego możemy się spodziewać w przyszłości. Reporter opisuje wzrasta-
jące znaczenie ugrupowań ekstremistycznych zbliżonych do Al-Kaidy. Przedstawia czyn-
niki, które złożyły się na gwałtowny rozwój Państwa Islamskiego i nieskuteczność władz 
w zwalczaniu nowej rewolucji. 

http://ksiegarnia.pwn.pl/Straty,84876720,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Straty,84876720,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Panstwo-Islamskie,84907665,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Straty,84876720,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Panstwo-Islamskie,84907665,p.html
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nowość

Genialni
W pogoni za tajemnicą geniuszu
Eric Weiner
seria: Bieguny
Wyd 1, s. 416, oprawa miękka, 2016
Cena 39,90 zł

Eric Weiner wyrusza w  podróż śladami geniuszu, przybywa tam, gdzie żyło wyjątkowo 
dużo ludzi genialnych, utalentowanych i kreatywnych, i zastanawia się, dlaczego skupiska 
geniuszu pojawiały się tylko w niektórych miejscach i w konkretnym czasie określanym 
później mianem „złotego wieku”. Weinera dręczy pytanie „Co wisiało wtedy w powietrzu 
– i czy da się to zabutelkować?”. Odpowiedzi szuka w przeszłości i w teraźniejszości, w sta-
rożytnych Atenach i w Dolinie Krzemowej, w Chinach za czasów panowania dynastii Song 
i w renesansowej Florencji, w Wiedniu za czasów Mozarta i Freuda, w Edynburgu z okresu 
oświecenia i w Kalkucie przełomu wieków.

Polecamy również książki tego autora:

Geografia szczęścia
Poznam sympatycznego Boga

 zobacz film!

nowość

O jeden ląd za daleko
Jarosław Fischbach 
Wyd 1, s. 368, oprawa miękka ze skrzydełkami, 2015
Cena 39,90 zł

Jarosław Fischbach zaprasza do podróży przez pustynie, puszcze, góry, morza i  rzeki. 
W ciągu trzydziestu czterech lat wędrówek razem z rodziną i znajomymi przemierzał szlaki 
Ameryki Południowej, Afryki, Azji i  Europy. Nierzadko odwiedzał miejsca nieznane, nie-
atrakcyjne dla innych podróżników albo takie, do których trudno dotrzeć. W książce opi-
suje między innymi swoje przygody w Andach, Himalajach, na Kilimandżaro, w Pantanalu, 
na Ziemi Ognistej, jeziorze Titicaca, a także na nieistniejących już rozlewiskach Tygrysu 
i  Eufratu. Jedną z  najbardziej fascynujących historii przeżył jednak tuż obok własnego 
domu, płynąc Skrwą Lewą, rzeką, która oddziela Mazowsze od Kujaw.

http://ksiegarnia.pwn.pl/Genialni,289341550,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Genialni,289341550,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Geografia-szczescia,322961535,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Poznam-sympatycznego-Boga,322961418,p.html
https://www.youtube.com/watch?v=2KXUufQuGGM
http://ksiegarnia.pwn.pl/O-jeden-lad-za-daleko,84924385,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/O-jeden-lad-za-daleko,84924385,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Poznam-sympatycznego-Boga,322961418,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Geografia-szczescia,322961535,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Genialni,289341550,p.html
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nowość

Zwyczajne pakistańskie życie 
Joanna Kusy 
Wyd. 1, oprawa miękka, 384 s. + wklejka ze zdjęciami, 2015
Cena 34,90 zł

Joanna Kusy – Polka w  środku muzułmańskiego świata – etnolożka, szczęśliwa żona 
Pakistańczyka, mama małego chłopca. To książka o  jej życiu w  Karaczi – największym 
mieście Pakistanu. Nie ma w niej doniosłych wydarzeń, orientalnych dramatów, wstrzą-
sających historii z kałasznikowem w roli głównej. Jest garść wrażeń z kilku lat, gdy ślubne 
błyszczące ciuchy zawisły w szafie, a henna na rękach wyblakła. „Moja decyzja – o ślubie 
z Wasimem i wyjeździe z Polski – przestała już być tematem rozmów dla rodziny i znajo-
mych. Z egzotycznych rekwizytów najczęściej używam dupatty i wałka do roti, choć broń 
palna, z którą Pakistan często się kojarzy, to ważny kontekst życia wszystkich karacziwali 
– mieszkańców Karaczi. 
Karaczi fascynuje, przeraża, męczy. Mówi się czasem, że jest nieludzkie. Dla mnie jest 
przejmująco prawdziwe. I uzależnia. Gdy opuszczam to miasto, tęsknię okrutnie.“

nowość

Zaduch. Reportaże o obcości
Cykl reportaży o trzydziestolatkach z małych miejscowości w mieście
Marta Szarejko
Wyd. 1, s. 184, oprawa miękka ze skrzydełkami, 2015
Cena 34,90 zł

To książka o osobach, które wiedzą, że nie wrócą już na wieś, a jednocześnie zawsze będą 
miały świadomość, że nie pochodzą z miasta. Że nigdzie nie są u siebie. 
Czego wstydzą się ludzie pochodzący ze wsi? I czy rzeczywiście się wstydzą? W tej książce 
znajduje się piętnaście odpowiedzi na te pytania. Marta Szarejko rozmawia ze swoimi 
rówieśnikami – trzydziestolatkami, którzy przyjechali z małych miejscowości do Warszawy. 
Opowiadają jej o swoich kompleksach, wątpliwościach, tęsknotach. O tym, czego najbar-
dziej im brak w mieście i  czego najbardziej nie znosili na wsi. O  tym, co niosą w sobie, 
chociaż na wieś wracają coraz rzadziej. O tym, że nigdzie nie czują się u siebie. Warto im 
się przyjrzeć i zastanowić – więcej w nich wstydu czy tęsknoty? 

http://ksiegarnia.pwn.pl/Zwyczajne-pakistanskie-zycie,84920886,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Zaduch,84892674,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Zaduch,84892674,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Zwyczajne-pakistanskie-zycie,84920886,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Zaduch,84892674,p.html
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Poddaję się
Życie muzułmanek w Polsce
Anna Dudek 
Wyd. 1, s. ok. 224, opr. miękka, 2016
Cena 34 zł

Książka opowiadająca o muzułmankach mieszkających w Polsce. Kim są, jak żyją, pracują, 
podróżują, jak kochają, chorują, wychowują dzieci czy realizują pasje? Czy zdarza się, że 
piją alkohol? Grają w piłkę nożną? Odwiedzają puby? Chodzą na randki? Jak się ubierają? 
Czy słuchają ojców i mężów, czy się z nimi kłócą? Kto rządzi w domu? Odpowiedzi na te 
pytania są tak różne, jak różne są kobiety, których historie poznajemy w książce. Inaczej 
odpowie szyitka, inaczej sunnitka, inaczej kobieta z odłamu wahabickiego czy salafickiego. 
Inaczej Saudyjka, inaczej Tunezyjka, inaczej Palestynka. Inna będzie odpowiedź prawniczki, 
a inna − pracującej w domu matki.

nowość

Lex bez łez. Apteczka prawna
Krystian Markiewicz, Marta Szczocarz-Krysiak 
Wyd. 1, s. 224, opr. miękka, 2015
Cena 29,90 zł

Lex bez łez. Apteczka prawna to pełen przykładów z  życia wziętych poradnik, który uczy 
i  przestrzega przed wieloma zagrożeniami czyhającymi współcześnie na młodych ludzi. 
Na ponad dwustu stronach sędziowie ze Śląskiego Oddziału Stowarzyszenia Sędziów Pol-
skich „Iustitia” uczulają nastolatków: jak zgodnie z prawem ściągać muzykę z internetu, jak 
postępować ze swoimi zdjęciami na portalu społecznościowym czy dostać zaległe alimenty 
od rodzica.

http://ksiegarnia.pwn.pl/Poddaje-sie,552665124,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Poddaje-sie,552665124,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Poddaje-sie,552665124,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Lex-bez-lez-Apteczka-prawna,114592448,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Lex-bez-lez-Apteczka-prawna,114592448,p.html
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Motywacja do zmiany zachowań 
ryzykownych w chorobie  30

Myśl ekonomiczna
Rozmowy z polskimi ekonomistami  

44

N
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