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Uwagi wstępne

W 2011 roku oficyna uniwersytecka wydała 99 tytułów 
(w  tym 3 informacyjne) o  łącznej objętości ponad 1800 
arkuszy wydawniczych.

Publikacje uniwersyteckie – prace naukowe oraz pod-
ręczniki i skrypty – charakteryzuje różnorodność tema-
tyczna, wynikająca z  wielości dyscyplin naukowych 
uprawianych w  naszej wszechnicy. Znajduje to odbicie 
w ukazujących się nakładem oficyny seriach. Są to: Filo-
zofia; Historia; Nauki Polityczne; Socjologia; Biblioteko-
znawstwo i Informacja Naukowa; Historia Literatury Pol-
skiej; Historia Literatur Słowiańskich; Historia Literatur 
Obcych; Językoznawstwo Polonistyczne; Językoznawstwo 
Neofilologiczne; Językoznawstwo Słowiańskie; Dydakty-
ka Języka i Literatury Polskiej; Filologia Klasyczna; Kul-
tura i Język Polski dla Cudzoziemców; Język Artystyczny; 
Studia o Kulturze; Komparatystyka Literacka i Kulturowa; 
Studia i Materiały Wydziału Teologicznego Uniwersytetu 
Śląskiego; Pedagogika; Psychologia; Zarządzanie i Techno-
logie Informacyjne; Prawo; Telewizja, Radio, Film; Sztuka 
i Dydaktyka; Matematyka; Fizyka; Chemia; Biologia; Nauki 
o Ziemi; Fizyka i Chemia Materiałów; Informacja Nauko-
wo-Techniczna; Technika. 

Katalog… obejmuje publikacje Uniwersytetu Śląskie-
go, które ukazały się w roku 2011, uszeregowane według 
następujących działów: Nauki społeczne i humanistyczne, 
Bibliotheca: Alia Universa, Nauki matematyczno-przyrod-
nicze i techniczne. 

W ramach tych grup dokonano podziału na poszczególne 
dyscypliny wiedzy, a w ich obrębie podano najpierw opra-
cowania monograficzne, prace zbiorowe, wydawnictwa 
ciągłe, a następnie podręczniki i skrypty uczelniane prze-
znaczone dla studentów. 

Krótkie notki o poszczególnych tytułach pozwolą zorien-
tować się w treści każdej publikacji. Podane ceny zawierają 
podatek VAT. 
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Sędziowie w II Rzeczypospolitej 
Okręgi apelacyjne: krakowski i katowicki

Lech Krzyżanowski

Rozprawa dotyczy środowiska sędziów z okręgów apela-
cyjnych krakowskiego i katowickiego, należących do naj-
mniejszych jednostek administracji sądowej w II Rzeczy-
pospolitej – okręg z siedzibą w Krakowie obejmował obszar 
niespełna 30 tys. km2 w zachodniej Małopolsce (wojewódz-
two krakowskie i część województwa lwowskiego), wiel-
kość okręgu katowickiego wynosiła zaledwie 4230 km2. 
Autor – konstruując, w ogólnym zarysie, swoistą zbiorową 
biografię sędziów katowickich i krakowskich – posłużył 
się, oprócz metody komparatystycznej, także elementami 
analizy opisowej. Przedstawił całość materiału w ujęciu 
problemowym. Najpierw zatem ukazane zostały różnice 
prawniczej tradycji niemieckiej i  austriackiej, ujawnia-
jące się już w samej strukturze sądownictwa na terenie 
zachodniej Galicji i dzielnicy pruskiej. Kolejne rozdziały 
pracy poświęcone są okolicznościom przejęcia wymiaru 
sprawiedliwości przez państwo polskie, etapom tworzenia 
apelacji krakowskiej i katowickiej, zawierają także dane 
statystyczne odnoszące się do obszaru, liczby ludności oraz 
wielkości środowiska sędziowskiego w obu badanych ape-
lacjach. Następnie Autor omawia materialne warunki pracy 
sędziów oraz analizuje skład narodowościowy pracowni-
ków wymiaru sprawiedliwości w apelacjach krakowskiej 
i katowickiej. Ostatnie dwa rozdziały dotyczą zagadnień 
aktywności politycznej sędziów oraz ich zaangażowania 
w inne przejawy działalności społecznej.

Cena: 58,80 zł 

ISBN: 978-83-226-1971-1
Oprawa: twarda, błyszcząca
Format: 168 x 240
Liczba stron: 510 + 2 nlb. s.
Inne: bibliogr., indeks, tab., summ., Zsfg.
Typ pracy: monografia 
Waga: 1130 g
Język: polski
Nakład: wyczerpany
Online: ŚBC
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Stosunki narodowościowe na  
Wileńszczyźnie w latach 1920–1939. Wyd. 2.

Joanna Januszewska-Jurkiewicz

Wilno i ziemia wileńska – to teren niezwykle ważny dla 
polskiej kultury i historii. Istotny i interesujący również 
z uwagi na swoją wielokulturowość, na wieloetniczność 
i zróżnicowanie wyznaniowe zamieszkujących tu niegdyś 
społeczności.

Na tle wielkich wydarzeń dziejowych Autorka maluje 
barwny obraz życia codziennego lokalnej społeczności oraz 
relacji między narodami zamieszkującymi ziemię wileń-
ską w dwudziestoleciu poprzedzającym kataklizm II wojny 
światowej.

Książka jest efektem wieloletnich badań 
Autorki, przede wszystkim w zasobie 
Centralnego Archiwum Państwowego Litwy 
w Wilnie, które pozwoliły zrekonstruować 
meandry relacji polsko-litewskich, polsko-
białoruskich, polsko-żydowskich. 
Przywołanie źródeł nieznanych, a  mających kapital-

ne znaczenie dla właściwego ujęcia tematu to atut pracy 
korygującej dotychczasowe i  wnoszącej nowe ustalenia 
do stanu badań historycznych. Czytelnik znajdzie tu m.in. 
opis intrygujących planów wspólnych, polsko-białoruskich 
działań powstańczych przeciw władzy sowieckiej, poufne 
oceny polskich władz administracyjnych dotyczące struk-
tury narodowościowej województwa wileńskiego, losy 
projektu wprowadzenia żydowskiej autonomii kultural-
no-narodowej na Litwie, dzieje konfliktów, a także prób 
porozumienia.

Cena: 94,50 zł 

ISBN: 978-83-226-1817-2
Oprawa: twarda, matowa 
Format: 168 x 240 
Liczba stron: 710 + 2 nlb. s.
Inne: bibliografia, indeks, tab., summ., rez.
Typ pracy: monografia 
Waga: 1510 g 
Język: polski

Recenzja wyd. 1. ukazała się  
w „Białoruskich Zeszytach  
Historycznych” nr 34, 2011 r. 
(dostępna pod adresem:  
www.kamunikat.org) 

Nagroda Honorowa Polskiego  
Towarzystwa Historycznego 
Oddział w Krakowie oraz  
Wydziału Historycznego  
Uniwersytetu Jagiellońskiego  
im. Wacława Felczaka i Henryka 
Wereszyckiego w 11. edycji  
Konkursu, 13 grudzień 2011 r.  
(www.pth.krakow.pl)
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Portret szlachty czasów stanisławowskich, 
epoki kryzysu, odrodzenia i upadku Rzeczy-
pospolitej w pamiętnikach polskich. Wyd. 2

Dariusz Rolnik

Książka w  sposób oryginalny ukazuje stereotypowy 
obraz obywateli państwa polskiego w  drugiej połowie 
XVIII wieku. Przedstawia dawnego szlachcica we wszyst-
kich sferach życia: zajmującego się rodziną i dbającego o jej 
powodzenie, ale też tego zainteresowanego życiem politycz-
nym i publicznym – w tych kontekstach ukazuje się go rów-
nież jako wojskowego czy duchownego. W pewnym sensie 
portret szlachty czasów stanisławowskich został zdomi-
nowany przez kwestie polityczne, na ich kanwie ujawnia 
się zatem najwięcej cech obywateli. Wpływ na to wszela-
ko miało przede wszystkim „pojawienie się” cezury 1795 
roku, przez którą zmieniło się podejście współczesnych do 
pisania wspomnień, ale też spojrzenie na przeszłość, a co 
za tym idzie – korektom ulegał portret szlachcica czasów 
stanisławowskich, stawał się coraz bardziej „kreowany” na 
taki, który ma być pożyteczny dla następnych pokoleń oby-
wateli i ma nauczać, czym winny być cechy obywatelskie 

– wśród których miłość do Ojczyzny uznawano za najważ-
niejszą. Idea ta jest jednak tylko główną osią pracy, wokół 
której pojawia się bardzo wiele dyskusyjnych problemów 
trapiących szlachtę czasów stanisławowskich: czym był 
urząd dla szlachcica, czym majątek i czym Rzeczpospoli-
ta, jaki był jej ustrój, co w nim dobrego, a co należało zmie-
nić, w końcu co doprowadziło ją do upadku. Jest to kolejny 
istotny wątek omawianej rozprawy – pokazuje zdolność 
szlachty do refleksji i krytycznego myślenia, w tej płasz-
czyźnie zagadnień ukazane zostały szeroko: wady narodu 
szlacheckiego, „winy” króla, wpływy obcych. Całe to szero-
kie spektrum spraw zaprezentowano w sposób dynamiczny, 
na co pozwolił podział według kryterium „chronologiczne-
go” obszernego materiału źródłowego – prawie 300 relacji 
pamiętnikarskich. Zabieg ten sprawił, że można śledzić, 
jak zmieniały się w czasie oceny i opinie współczesnych na 
temat tych samych zdarzeń i problemów oraz jak zmieniała 
się „postać” portretowanego szlachcica.

Cena: 84,00 zł 

ISBN: 978-83-226-1796-0
Oprawa: broszurowa, matowa 
Format: 168 x 240 
Liczba stron: 710 + 2 nlb. s. 
Inne: bibliogr., indeks, summ., rés.
Typ pracy: monografia
Waga: 1170 g
Język: polski

Recenzje wyd. 1. ukazały się 
w „Roczniku Humanistycznym” 
57/2009, z. 2, „Nowych Książkach” 
10/2009 oraz „Wieku Oświecenia” 
2010. T. 26: Południe wieku
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Królewscy synowie – Jakub, Aleksander 
i Konstanty Sobiescy

Aleksandra Skrzypietz

W  anonsowanej książce przedstawiono losy synów 
Jana III Sobieskiego. Ukazano ich życie w domu rodzinnym, 
wykształcenie, jakie odebrali, oraz zabiegi pary królew-
skiej mające zapewnić, dzięki korzystnym małżeństwom, 
najpierw najstarszemu z synów – Jakubowi – potem kolej-
nym potomkom, przejęcie korony. Wątkiem przedsta-
wionym w książce są również wyprawy wojenne Jakuba 
u boku ojca – które służyły popularyzowaniu wśród szlach-
ty imienia królewskiego syna jako następcy tronu. W książ-
ce zaprezentowano też losy królewiczów po śmierci ojca – 
niepowodzenia w staraniach o koronę, uwięzienie, a potem 
powolne wycofywanie się z polityki, w tym odrzucenie pro-
pozycji cara Piotra I, by przejąć władzę w kraju.

Nie mniej uwagi poświęcono w publikacji życiu rodzin-
nemu i małżeńskiemu Jakuba i Konstantego oraz biegu-
nowo – oporowi Aleksandra przeciw proponowanym mu 
mariażom. Przedmiotem zainteresowania uczyniono też 
wzajemne kontakty królewiczów oraz ich relacje z siostrą 
Teresą Kunegundą. W związku z kolejami losów Jakuba, 
Aleksandra i Konstantego nakreślono też sylwetkę Marii 
Kazimiery mającej niepośledni wpływ na ich życie.

Cena: 88,20 zł 

ISBN: 978-83-226-2000-7
Oprawa: twarda, matowa
Format: 168 x 240
Liczba stron: 668 + 4 nlb. s.
Inne: bibliogr., indeks, rés., Zsfg.
Typ pracy: monografia 
Waga: 1320 g
Język: polski
Nakład: wyczerpany
Online: ŚBC

Recenzja książki ukazała się na  
stronach portalu Historia.org.pl, 
9 lipca 2011 r. (dostępna pod  
adresem: www.historia.org.pl)
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„Wieki Stare i Nowe”. T. 3 (8)

Red. Sylwester Fertacz,  
Maria W. Wanatowicz

Na 8. tom periodyku składają się artykuły 
poruszające problematykę z różnych okresów 
historycznych: od czasów starożytnych do naj-
nowszych.

Dodatkowo, w odróżnieniu od 
poprzednich wydań, niniejszy 
rocznik został wzbogacony o nowe, 
wartościowe poznawczo działy: 
Teksty źródłowe oraz Recenzje.

W roczniku znajdziemy zarówno tekst opi-
sujący sprawę tajności sprzysiężenia, w które-
go konsekwencji 15 marca 44 roku p.n.e. został 
zamordowany Juliusz Cezar, czy artykuł ana-
lizujący wyobrażenia namonetne numizma-
tów wybijanych w imieniu cesarza rzymskie-
go Floriana, jak i szkic łączący się z tematyką 
pierwszego podziału Śląska bądź też charak-
teryzujący działalność Bolka V w czasie wojen 
husyckich. Z  kolei dzięki Autorom, którzy 
w  swoich artykułach badają wybrane aspek-
ty historii XX wieku, poznajemy m.in. zbioro-
wość kierowników politycznych NSDAP powia-
tu pszczyńskiego, dowiadujemy się także o roli, 
jaką odgrywa współcześnie muzyka młodzie-
żowa w edukacji historycznej i obywatelskiej. 
A to tylko niektóre tematy podjęte przez Auto-
rów 8. tomu „Wieków Starych i Nowych”.

Cena: 33,60 zł; ISSN: 1899-1556; Oprawa: broszurowa, 
błyszcząca; Format: 168 x 240; Liczba stron: 319 + 1 nlb. s.; 
Inne: tab., wykr., summ., Zsfg.; Typ pracy: wyd. ciągłe;  
Waga: 640 g; Język: polski; Online: CEEOL.

„Średniowiecze Polskie   
i Powszechne”. T. 3 (7)

Red. Jerzy Sperka, Bożena Czwojdrak

Prezentowany tom „Średniowiecza Polskie-
go i Powszechnego” tym razem jest pokłosiem 
międzynarodowej konferencji pt. „Pogranicza 
Europy Środkowo-Wschodniej – ludzie pogra-
nicza i elity regionalne”, zorganizowanej przez 
Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego 
w dniach 7–9 grudnia 2009 roku w Katowicach 
i  Ustroniu. Referaty polskich i  ukraińskich 
badaczy, którzy wystąpili w  panelu średnio-
wieczno-nowożytnym na konferencji, zostały 
na potrzeby niniejszego wydawnictwa zmie-
nione, rozbudowane i opublikowane. Dotyczą 
one takich kwestii, jak: przemiany kulturowe 
śląskich elit w XIII wieku pod wpływem recep-
cji zachodnioeuropejskich wzorców; symboli-
ka wielbłąda w  śląskiej heraldyce rycerskiej 
w XIV wieku; relacje między biskupem kamień-
skim Hermanem von Gleichen a  książętami 
pomorskimi i margrabiami brandenburskimi; 
polityka małżeńska w rodzinach monarszych; 
postawa elit Prus Królewskich wobec zagroże-
nia tureckiego w XV wieku; kontakty Giedymi-
nowiczów i Piastów; elita ziemi dobrzyńskiej 
na przełomie XIV i XV wieku; elity intelektu-
alne; Władysław Opolczyk w  ocenie klasyka 
historiografii ukraińskiej M. Hruszewskiego; 
kształtowanie się struktur administracyjnych 
w  ziemi lwowskiej do końca XV wieku; póź-
nośredniowieczne i nowożytne elity chłopskie 
i małomiasteczkowe.

Cena: 27,30 zł; ISSN: 2080-492X; Oprawa: broszurowa,  
błyszcząca; Format: 168 x 240; Liczba stron: 239 + 1 nlb. s.  
+ wklejki; Inne: tab., wklejka, fot., ilustr., streszcz., ; summ., Zsfg.; 
Typ pracy: wyd. ciągłe; Waga: 560 g; Język: polski i ukraiński; 
Online: CEEOL.
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Moralność dla wszystkich  
czy dla każdego?

Sławomir Letkiewicz

Książka, będąca zachętą do samodzielnej lektury dzieł 
Friedricha Nietzschego i Józefa Bańki, przeznaczona jest 
zarówno dla szerokiego odbiorcy, jak i profesjonalistów 
z zakresu filozofii. Autor koncentruje się głównie na przed-
stawieniu i usystematyzowaniu koncepcji etyki niezależnej 
proponowanej przez obu filozofów. W poszczególnych częś-
ciach pracy dokonuje analizy i syntezy poglądów omawia-
nych koncepcji etycznych, aby w części końcowej wskazać 
ich podobieństwa i różnice. Książka napisana jest przystęp-
nym językiem. 

Celem pracy nie jest  przedstawienie 
ostatecznych rozstrzygnięć 
interpretacyjnych. Ma ona raczej charakter 
prolegomena do świata etyki.

Cena: 21,00 zł 

ISBN: 978-83-226-1958-2
Oprawa: broszurowa, błyszcząca 
Format: 147 x 205
Liczba stron: 269 + 3 nlb. s.
Inne: bibliogr., indeks, fot., ilustr., summ., Zsfg.
Typ pracy: monografia
Waga: 440 g
Język: polski
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Williama Jamesa filozofia  
doświadczenia religijnego

Mirosław Piróg

Książka prezentuje rozważania Williama Jamesa  
(1842–1910) dotyczące szeroko rozumianej filozofii religii. 
Koncentruje się na problematyce doświadczenia ducho-
wego w ujęciu Jamesa. Główna jej teza brzmi następująco: 
to nie pragmatyzm i nie pragmatyczna koncepcja prawdy 
są tym, co w dziele Jamesa najważniejsze. Na każdym eta-
pie budowania własnej filozofii – czy to analizując ludzką 
świadomość w The Principles of Psychology (1890), czy bada-
jąc doświadczenie religijne i mistyczne w The Varieties of 
Religious Experience (1902), czy też konstruując kategorię 
czystego doświadczenia w  ramach swego radykalnego 
empiryzmu – James badał rozmaite aspekty natury ludz-
kiej. Zainteresowanie doświadczeniem religijnym, a nie 
doktrynami religii, wypływa bezpośrednio z  jego empi-
ryzmu. Doświadczenie religijne jest dla Jamesa nie tylko 
wyrazem kontaktu człowieka z transcendencją, lecz także 
jest sposobem ekspresji natury ludzkiej. 

Za najważniejsze i centralne dla poglądów Jamesa dzieło 
należy uznać The Varieties…, w którym doszło w pełni do 
głosu jego zainteresowanie psychologią, pogłębione od czasu 
The Principles… o koncepcję podświadomości i badania nad 
wyjątkowymi stanami świadomości. Znajdujemy w nim 
również zastosowanie pragmatycznej koncepcji prawdy, 
które posłużyło mu do oceny prawdziwości doświadczeń 
religijnych. Jak dowodzi Autorka, jest to najwłaściwsze jego 
zastosowanie, które dzięki zastosowaniu kategorii skutecz-
nego działania może posłużyć do kategoryzacji zjawisk reli-
gijnych. Badaczka przywołuje również współczesne bada-
nia nad mistyką, osadzając stanowisko Jamesa w ramach 
sporów pomiędzy podejściem konstruktywistycznym 
a koncepcjami universal core. Wskazuje także możliwości 
interpretacyjne, kryjące się w podejściu Jamesa, omawia-
jąc inspirujący wpływ, jaki wywarła jego filozofia czyste-
go doświadczenia na buddyjskiego filozofa Nishidę Kitarō. 
Książka zainteresuje wszystkich, których pociąga filozofia  
W. Jamesa, jak również filozoficzne koncepcje doświadcze-
nia religijnego i filozofia mistyki.
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Rozważania nad statusem teologii  
Analiza Prologu z Reportatio Parisiensis 
Jana Dunsa Szkota

Jacek Surzyn

Książka próbuje przybliżyć czytelnikowi jeden z najcie-
kawszych aspektów myśli Jana Dunsa Szkota poświęcony 
metateologicznym rozważaniom nad naukowym statusem 
teologii.

Pierwszym zagadnieniem podjętym w niniejszej pracy 
są rozważania na tym, czym jest nauka w ogóle i co jest jej 
pierwszym przedmiotem. Szkot analizuje tu zagadnienie 
statusu nauki jako takiej, ujętej w ramach konfrontacji tra-
dycyjnego chrześcijańskiego modelu z modelem perypate-
tyckim, stara się przy tym wskazać istotę nauki i wiedzy 
naukowej (poznania naukowego) w kontekście czterech 
podanych przez Arystotelesa warunków, które nauka musi 
spełniać. Szkot rozszerza to zagadnienie o problem statusu 
teologii jako wiedzy-nauki o Bogu. 

Innym podjętym w książce problemem jest wyznaczenie 
pierwszego przedmiotu nauki. Szkot porusza kwestię teo-
logii, pokazując, w jakim sensie jest ona nauką, a także co 
jest jej pierwszym przedmiotem – za który uznaje wyłącz-
nie Boga ujętego w pełni Jego istoty.

Szkot pyta także, czy Bóg może być poznany w sensie 
poznania naukowego w ramach treści odmiennych od tych, 
w jakich jest ujęty w swej istocie. Pytanie odnosi się zatem 
do człowieka i zdolności poznawczych jego intelektu.

W dalszej części książki przedstawione są Szkotowe roz-
ważania nad warunkami teologii w sobie i zarazem teologii 
dla nas, to znaczy teologii objawionej, dostępnej człowie-
kowi-pielgrzymowi. Szkot pyta, w jakim zakresie ludzki 
intelekt jest zdolny poznać treści przekazane na drodze 
Objawienia.

Możliwości poznania Boga w sposób naturalny – to kolej-
ne zagadnienie podjęte w książce. Zawiera się ono w kwe-
stii relacji teologii do metafizyki (filozofii).
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Definicje deiktyczne a pojęcia  
Badania z pogranicza filozofii języka  
i psychologii kognitywnej

Wiesław Walentukiewicz

Publikacja dotyczy uczenia pojęć i języka. Nauka ta odby-
wa się często w kontekście ostensywnym, w którym szcze-
gólną rolę odgrywają definicje deiktyczne. Autor skupia 
się na czterech czynnikach, które spełniają istotną funkcję 
podczas nauki języka – chodzi tu o czynniki fizjologiczne, 
kulturowe, psychologiczne oraz filozoficzne. Uzasadniając, 
iż początkowo podczas nauki języka uczący się wykorzy-
stuje podobieństwo ogólne, próbuje rozwiązać także inne 
kwestie: niemożliwości ustalenia cech przed ustaleniem 
elementów zbioru, niemożliwości ustalenia elementów 
zbioru przed ustaleniem cech, nieskończonego porówna-
nia przedmiotów w celu ustalenia cech. Autor wyodręb-
nia i opisuje cztery rodzaje pojęć: podstawowe, prototypo-
we, klasyczne, egzemplarzowe, zaznaczając, że szczególną 
rolę odgrywają pojęcia budowane najwcześniej – pojęcia 
podstawowe. Aby uczący się mógł posługiwać się nazwami 
ogólnymi, wcześniej musi opanować zdolność budowania 
pojęć podstawowych, prototypowych i klasycznych. Opa-
nowanie zdolności budowania pojęć egzemplarzowych jest 
mu z kolei potrzebne do posługiwania się nazwami jednost-
kowymi, w szczególności imionami własnymi. Autor dowo-
dzi, że zarówno nazwy ogólne, jak i nazwy jednostkowe są 
wprowadzane do języka za pomocą aktów nazywania (defi-
nicje ostensywne proste), a następnie na podstawie defini-
cji deiktycznych złożonych budowane są dla nich umysłowe 
reprezentacje (pojęcia). W tym ostatnim przypadku defini-
cje ostensywne przyjmują schemat definicji indukcyjnych.

Autor w swej pracy wykorzystuje nie tylko wyniki badań 
filozofów, głównie te dotyczące definicji deiktycznych, lecz 
także czerpie z wyników badań psychologów kognityw-
nych, zwłaszcza tych dotyczących pojęć.
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Filozofia Kanta i jej recepcja

Red. Andrzej J. Noras, Dariusz Bęben

Artykuły zebrane w książce stanowią próbę spojrzenia 
na rozmaite wpływy filozofii krytycznej Immanuela Kanta 
przede wszystkim z punktu widzenia filozofii współczes-
nej. Prezentowana publikacja stanowi efekt współpracy 
ośrodków (przede wszystkim uniwersytetów w  Katowi-
cach, Koszycach, Preszowie i Wrocławiu), w których już od 
wielu lat prowadzone są badania nad myślą Kanta i szeroko 
rozumianą filozofią pokantowską.

Książka ma trójdzielną strukturę. W pierwszej części 
zebrane zostały artykuły, które podejmują namysł nad 
ogólną recepcją myśli Kanta zarówno w odniesieniu do 
okresu bezpośrednio po wydaniu Krytyk, jak i pierwszej 
połowy XIX wieku, gdy filozofię Kanta interpretowano 
w duchu idealizmu. Część druga poświęcona jest z kolei 
relacji fenomenologii z filozofią Kanta. Uwzględniono tu 
zarówno początki rozwoju fenomenologii, gdy ta – czer-
piąc przede wszystkim z filozofii Franza Brentana – wystę-
powała przeciwko Kantowskiemu transcendentalizmowi, 
jak i sytuacji po opublikowaniu Badań logicznych Edmunda 
Husserla, gdy fenomenologia transcendentalna rozwijała 
się w perspektywie filozofii Kantowskiej, ale także neo-
kantyzmu.

Część trzecia dotyczy recepcji filozofii Kanta i uwzględ-
nia – z nielicznymi wyjątkami – pierwszą połowę XX wieku. 
Motywy, wokół których koncentrują się analizy prezento-
wane w tej części pracy, to metoda transcendentalna (znaj-
dująca swą kontynuację nie tylko w neokantyzmie i feno-
menologii, lecz także w filozofii analitycznej, neotomizmie 
czy dekonstrukcjonizmie) oraz perspektywa teoretyczna, 
którą można nazwać postneokantyzmem. Chodzi tu o dotar-
cie do tych aspektów filozofii Kanta, które pozwalają na 
lepsze zrozumienie rozwoju problemów filozoficznych. 
Aspekt ten – nie zawsze wprost ujawniany – znajduje wyraz 
w twórczości takich filozofów, jak Nicolai Hartmann, Karl 
Jaspers oraz wczesny Heidegger.
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„Folia Philosophica”. T. 29

Red. Piotr Łaciak

29. tom „Folia Philosophica” zgodnie z otwartą formułą 
tego wydawnictwa prezentuje szeroko pojętą problema-
tykę filozoficzną, począwszy od studiów historycznofilo-
zoficznych przez kwestie natury ontologicznej i epistemo-
logicznej aż po zagadnienia z zakresu etyki, antropologii 
i estetyki. Tom otwiera dział przekładów, po którym nastę-
pują artykuły polskich Autorów podzielone na trzy dzia-
ły tematyczne: Studia z historii filozofii; Ontologia i episte-
mologia; Etyka, antropologia, estetyka. W dziale przekładów 
zostały zamieszczone teksty Josepha Maréchala (O natu-
ralnym pragnieniu doskonałości uszczęśliwiającej, tłum. Alek-
sander R. Bańka, Jacek Surzyn), Jeana Héringa (Kilka zadań 
fenomenologii snu, tłum. Marta Ples), Karla Schuhmanna 
(Husserl i Masaryk, tłum. Dariusz Bęben) oraz Christiana 
Krijnena (Czy samookreślenie jest wolą? Heglowska koncep-
cja wolnego ducha a podstawowa relacja aksjotyczna w filozofii 
transcendentalnej o charakterze kantowskim, tłum. Tomasz 
Kubalica). Dział dotyczący studiów z historii filozofii pre-
zentuje artykuły Andrzeja J. Norasa (Spór o metodę w filozofii 
przełomu XIX i XX wieku), Jacka Surzyna (Szkotowe inspiracje 
w transcendentalizmie Immanuela Kanta) i Agnieszki Wosz-
czyk (Podstawy Plotyńskiej krytyki teorii kategorii Arystote-
lesa). Dział z zakresu ontologii i epistemologii obejmuje 
teksty Józefa Bańki (Sprzeczność i czas w systemie recentywi-
zmu), Piotra Łaciaka (Eugena Finka rozumienie Ja transcen-
dentalnego) oraz Aleksandra R. Bańki (Josepha Maréchala 
interpretacja „jasnego widzenia Boga” w doktrynie mistycznej 
Tomasza z Akwinu). Z kolei w dziale etyki, antropologii, este-
tyki znajdujemy artykuły Jana Woleńskiego (Naturalizm, 
antynaturalizm i metaetyka), Danuty Ślęczek-Czakon (Jak 
myśleć o sprawach moralnych? Koncepcja Richarda Mervyna 
Hare’a), Piotra Machury (Normy moralne, ideały i supereroga-
cja), Marty Ples (Filozofia życia wobec pytania o istotę człowie-
czeństwa. Wątki antropologiczne w koncepcji filozoficznej Henri 
Bergsona), Szymona Kurpanika (Racjonalność a problem umy-
słowości pierwotnej) i Marioli Sułkowskiej-Janowskiej (Prze-
moc rozestetyzowana). Tom zamykają działy: Recenzje i Spra-
wozdanie z konferencji naukowej.
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Neokantyzm badeński i marburski  
Antologia tekstów

Red. Andrzej J. Noras, Tomasz Kubalica

Książka zawiera wybrane teksty najważniejszych myśli-
cieli zaliczanych do dwóch najbardziej znaczących kierun-
ków neokantowskich, a mianowicie do szkoły badeńskiej 
i szkoły marburskiej. Szkoły te wyłoniły się w konsekwen-
cji podziałów, jakie dokonywały się w ramach neokanty-
zmu, niezwykle złożonego kierunku filozoficznego dru-
giej połowy XIX wieku i początków wieku XX. Mówienie 
o neokantyzmie nastręcza licznych komplikacji, gdyż nie 
można podać ani daty jego powstania, ani też daty zakoń-
czenia, co przysparza wielu kłopotów z jego historycznym 
określeniem. 

Pomijając wszelkie trudności klasyfikacyjne, 
antologia ogranicza się do zaprezentowania 
poglądów dwóch najważniejszych szkół. 

Poglądy szkoły badeńskiej ukazują teksty Wilhelma 
Windelbanda i Heinricha Rickerta, Emila Laska i Bruno-
na Baucha. Poglądy szkoły marburskiej prezentują z kolei 
teksty Hermanna Cohena i  Paula Natorpa oraz ich naj-
wybitniejszych uczniów, tzn. Ernsta Cassirera i Nicolaia 
Hartmanna. Autorzy żywią przekonanie, że zamieszczone 
teksty są najbardziej reprezentatywne dla neokantyzmu 
przedstawionych szkół.

Cena: 31,50 zł 
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„Studia Etnologiczne i Antropologiczne”  
T. 11: Etnologia na granicy

Red. Irena Bukowska-Floreńska,  
Grzegorz Odoj

Tom – wpisujący się w  nurt badań współczesnej rze-
czywistości kulturowej i  społecznej na pograniczach 
etnicznych i  regionalnych – podzielono na trzy części. 
W  pierwszej przedstawiono dzieje kierunku etnologia 
na Uniwersytecie Śląskim. Zaprezentowano proces for-
mowania się zespołu wykładowców oraz proces wyzna-
czania przez nich kierunków badań i tworzenia planów 
badawczych. Zamieszczono tu również krótkie biogramy 
naukowe pracowników Instytutu Etnologii i Antropologii 
Kulturowej. Na część drugą składają się artykuły repre-
zentatywne dla profilu zainteresowań Autorów, dotyczące 
problematyki pogranicza społeczno-kulturowego, etnicz-
ności i tożsamości, antropologii współczesnego miasta, tra-
dycji i przemian kulturowych wsi. Część trzecia zawiera 
materiał informacyjny: wykaz konferencji zorganizowa-
nych przez cieszyński ośrodek oraz wykaz prac doktor-
skich i magisterskich.
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20 lat transformacji  
w aspekcie regionalnym  
Śląsk. Refleksje socjologów

Red. Urszula Swadźba

Książka jest zbiorem artykułów dotyczących społecznych 
problemów i przeobrażeń Śląska – jego polskiej i czeskiej 
części – w okresie transformacji systemowej. Przedstawio-
no w niej zarówno zmiany świadomościowe, jak i gospodar-
cze. Ukazano złożoność przemian przestrzennych regionu 
oraz społeczne aspekty rewitalizacji śląskich miast. Podjęto 
również istotną kwestię przeobrażeń w zakresie postaw 
obywatelskich. Uwagę Autorów zwrócił problem szkolni-
ctwa, przemiany aspiracji edukacyjnych, a także procesy 
zachodzące na wojewódzkim rynku pracy. Dzięki omówie-
niu przestrzennych i politycznych zmian Śląska Czeskiego 
i Moraw, specyfika procesów transformacji została ujęta 
w perspektywie międzynarodowej.

Publikacja adresowana jest do pracowników naukowych, 
studentów oraz praktyków zajmujących się problematyką 
śląską.
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„Górnośląskie Studia Socjologiczne  
Seria Nowa”. T. 2.

Red. Kazimiera Wódz

Drugi tom czasopisma poświęcono społecznym konse-
kwencjom rozwoju przemysłu na Górnym Śląsku i w Zagłę-
biu Dąbrowskim, które obecnie przybrały formę upadku.

Część artykułów oparta jest na badaniach 
procesów przemian gospodarczych, 
społecznych i kulturowych starych regionów 
Europy. 

Badania te prowadzone były przez zespół socjologów 
pod kierunkiem Kazimiery Wódz w ramach unijnego pro-
jektu „Space, Place and the Historical and contemporary 
articulations of regional, national and European identi-
ties through work and community in areas undergoing 
economic REstructuring and regeneration” – SPHERE. 
W pozostałych szkicach przedstawiono ogólne refleksje 
nad restrukturyzacją przemysłu oraz jej społecznymi kon-
sekwencjami. Ukazano także problem przemian w innych 
regionach kraju.
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W poszukiwaniu „dobrego życia”  
U filozoficznych podstaw głównych  
orientacji politycznego myślenia

Wojciech Kaute

Prezentowana książka jest pracą z zakresu historii idei 
politycznych. Autor podejmuje w niej – wykorzystując ter-
min wprowadzony przez Arystotelesa – fundamentalne 
dla humanistyki zagadnienie: czym jest „dobre życie” i jak 
rzutuje ono na kształt państwa. To kluczowe zagadnienie 
poddane jest analizom, prowadzonym od greckich naro-
dzin namysłu nad człowiekiem i polityką aż po refleksję 
doby współczesnej. Analizy te, ugruntowane w ontyczno-

-epistemicznych podstawach zachodniego myślenia, uka-
zują czytelnikowi całą głębię ewolucji poglądów na temat 
człowieka i jego miejsca w strukturze świata, roli jednostki 
oraz koncepcji państwa i prawa. Ogromną zaletą książki 
Wojciecha Kautego jest oryginalne, autorskie, ujęcie cało-
kształtu analiz. Autor prowadzi czytelnika tropem włas-
nych interpretacji. Dzięki temu praca staje się niezwykle 
intrygującą i inspirującą próbą syntetycznego ujęcia euro-
pejskiej historii idei politycznych. Książka adresowana jest 
przede wszystkim do filozofów polityki oraz do historyków 
doktryn politycznych i myśli politycznej. Nie ulega jednak 
wątpliwości, że fundamentalność podjętego zagadnienia 
czyni ją niezwykle wartościową dla każdego humanisty.
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Stosunki Polski z sąsiadami  
w pierwszej dekadzie XXI wieku

Red. Mieczysław Stolarczyk

Przedmiotem prezentowanych w zbiorze szkiców jest 
analiza stanu przede wszystkim politycznych stosun-
ków Polski z sąsiadami w pierwszej dekadzie XXI wieku. 
Zdecydowanie mniej miejsca zajmują refleksje związane 
z relacjami w płaszczyźnie ekonomicznej czy kulturalnej. 
Poszczególni badacze w stopniu zróżnicowanym akcentu-
ją zbieżność i różnice interesów w stosunkach bilateral-
nych Polski z sąsiadami, obszary współpracy i rywalizacji, 
czynniki sprzyjające i utrudniające współpracę. Siedem 
artykułów poświęcono głównym aspektom stosunków 
dwustronnych, w  trzech szkicach przedstawiono prob-
lematykę regionalną oraz stosunki sąsiedzkie w kontek-
ście szerszych problemów bezpieczeństwa europejskiego. 
Analizy prowadzone są z punktu widzenia interesów Pol-
ski i rodzimej percepcji przedstawianych zjawisk i proce-
sów. Sposób opracowania tematu wynika z zainteresowań 
badawczych Autorów, z przekonania o dużym znaczeniu 
omawianych kwestii dla praktyki stosunków Polski z sąsia-
dami oraz z przyjętej metodologii.

Cena: 37,80 zł 

ISBN: 978-83-226-1973-5
Oprawa: twarda, matowa
Format: 168 x 240
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„Studia Politicae Universitatis Silesiensis”  
T. 7.

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

W kolejnym, 7. już, tomie prezentowanej publikacji zgro-
madzone przez Redaktorów teksty pomieszczono w dwóch 
blokach tematycznych: „Myśl polityczna” i „Systemy poli-
tyczne”.

W dziale pierwszym przedstawiono: S. Staszica ewolucję 
poglądów o narodzie, akcentując jego skłonności do ekspo-
nowania modelu etniczno-językowego (T. Matlęgiewicz); 
wypływające z neoeuroazjatyzmu myśli L. Gumilowa na 
temat tatarsko-mongolskiej spuścizny Rosji (M. Gołąbek); 
oraz analizę mechanizmów dwóch rewolucji – francuskiej 
i bolszewickiej (P. Jędrzejczyk). W dziale drugim zaprezen-
towano teksty tematycznie związane z terytorium Europy 
Środkowo-Wschodniej, dotyczące: systemów politycznych 

– przejście od dyktatury do demokracji na przykładzie pię-
ciu państw byłego bloku wschodniego (S. Kubas); kwestii 
przenoszenia przez wyborców poparcia na dotychczaso-
we ugrupowania opozycyjne (J. Wojnicki); dokonano także 
porównania modeli funkcjonowania samorządu terytorial-
nego w państwach środkowoeuropejskich, które weszły do 
UE (A. Czyż). Analizę procesów przyspieszających rozpad 
Federacji Jugosłowiańskiej prowadzi K. Krysieniel. W ostat-
nim tekście, autorstwa M. Borskiego, przedstawiono czeską 
ideę nieimitowania demokratycznych rozwiązań zachod-
nioeuropejskich, a odwoływania się do wzorców z okresu 
Pierwszej Republiki Czeskiej.

Całość zamykają recenzje dwóch publikacji i sprawozda-
nie z seminarium naukowego.

Cena: 21,00 zł 

ISSN: 1895-3492
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Trofea wyobraźni  
O prozie Leo Lipskiego

Marta Cuber

Prezentowana publikacja jest monografią w  całości 
poświęconą dorobkowi jednego z najwybitniejszych pisa-
rzy polskich XX wieku. Autorka ujęła w niej elementy jego 
biografii, zasadniczo jednak wyeksponowała płaszczyznę 
interpretacyjną dzieła. W książce analizuje juwenilia Lip-
skiego, jego pierwszą powojenną powieść Niespokojni, tryp-
tyk łagrowy Dzień i noc, minipowieść Piotruś oraz dwie nie-
wielkich rozmiarów narracje: dziennik paryski Paryż ze 
złota oraz opowiadanie Sarni braciszek.

Trofea wyobraźni... zostały ułożone zarazem chrono-
logicznie i tematycznie. Pierwsza część dotyczy wątków 
awangardowych w juweniliach Lipskiego: języków kubi-
zmu, surrealizmu oraz ekspresjonizmu, ale też dyskur-
sów starszych i głębiej osadzonych w tradycji romantyzmu 
i modernizmu. Część kolejna, jaką stanowi analiza Niespo-
kojnych, odsłania natrętne obrazy i kompulsywne wątki 
w dziele polsko-żydowskiego autora: magię ekskremen-
tów, szaleństwo wyobraźni, nałóg czytania i mękę pisania. 
Dzięki lekturze komparatystycznej i zestawieniu Lipskiego 
z  takimi pisarzami, jak np.: Tomasz Mann, Louis-Ferdi-
nand Céline, Franz Kafka, Michel Leiris, Georges Bataille, 
Marcel Proust, jego twórczość przestaje być zaściankowa, 
lokalna i polonocentryczna.

W  dalszej części Autorka rekonstruuje antropologię 
trzech opowiadań obozowych, pokazuje zagubienie pod-
miotu w  języku, analizuje muzyczność języka i  związ-
ki z romantyczną literaturą muzyczną oraz mechanizmy 
i techniki retoryczne zastosowane przez Lipskiego. W lek-
turze Piotrusia posłużono się jeszcze raz narzędziami psy-
choanalizy, dzięki czemu udało się pokazać tę powieść jako 
kontinuum Niespokojnych i uchwycić zawodność pamięci 
i oszustwo wyobraźni, która zapamiętane obrazy wyświet-
liła w zmienionej, zniszczonej postaci.

Wyobraźnia jest przestrzenią językową, a język częścią 
wyobraźni. Tym dwóm założeniom niniejsza monografia 
prozy Leo Lipskiego pozostała najściślej wierna.

Cena: 18,90 zł 

ISBN: 978-83-226-1991-X
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Zapisywanie miejsca  
Szkice o Śląsku w literaturze  
przełomu wieków XX i XXI

Elżbieta Dutka

W pracy zebrano szkice poświęcone wybranym utwo-
rom literackim, w których obecna jest problematyka ślą-
ska. Poza tak znanymi książkami, jak Piąta strona świata 
Kazimierza Kutza czy Finis Silasiae Henryka Wańka przed-
stawione zostały także mniej znane utwory, które również 
prezentują ciekawe spojrzenie na region. Autorka pokazuje, 
w jak różny sposób Śląsk jest „zapisywany” w publikacjach 
należących do nurtu „małych ojczyzn”, kręgu literatury 
regionalnej, popularnej, a także w eseistyce (Nagrobek ciotki 
Cili Stefana Szymutki, Lajerman Aleksandra Nawareckiego).

Publikacja jest świetnym wprowadzeniem do zagadnie-
nia tożsamości kulturowej i roli miejsca w jej konstytuowa-
niu, stanowi przejrzystą i merytoryczną prezentację poglą-
dów teoretyków kultury oraz umiejętną funkcjonalizację 
tych teorii.

Cena: 23,10 zł 

ISBN: 978-83-226-2061-8
Oprawa: broszurowa, matowa
Format: 147 x 205
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Obrazy i wiersze 
Z zagadnień interferencji sztuk  
w polskiej poezji współczesnej. Wyd. 2.

Adam Dziadek

Książka jest odpowiedzią na niebywały rozwój badań 
nad ekfrazą i  pokrewnymi jej gatunkami, jaki dokonał 
się w ubiegłych latach w literaturoznawstwie. Jej proble-
matyka dotyczy przede wszystkim zagadnień interferen-
cji zachodzącej pomiędzy dziełami sztuki i tekstami poe-
tyckimi, a więc ich wzajemnego nakładania się na siebie, 
a także nierozerwalnego współistnienia dzieł wyrastają-
cych z porządku znaków naturalnych i sztucznych.

Podjęte tu badania nad ekfastycznością pozwalają na 
refleksję na temat natury dzieła sztuki, ujętą przede 
wszystkim w  kategoriach estetyki nowoczesnej. Dzieło 
sztuki jawi się jako obiekt autonomiczny – reprezentacja 
reprezentacji, czyste przedstawienie, przedmiot autore-
ferencjalny. Toteż w analizowanych tekstach poetyckich 
studium opisu dzieła sztuki staje się studium refleksji 
nad regułami artystycznego pojmowania i reprezentacji 
w ogóle, zwłaszcza zaś doświadczanej rzeczywistości.

Cena: 36,75 zł 

ISBN: 978-83-226-1376-4
Oprawa: twarda, błyszcząca, obwoluta 
Format: 168 x 240 
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Katastrofy odmieńców

Tomasz Kaliściak

Książka Tomasza Kaliściaka wpisuje się w nurt badań 
naukowych nad homoseksualnością czy szerzej: odmien-
nością seksualną w literaturze. 

Jest to zbiór studiów interpretacyjnych 
poświęconych twórczości (nie tylko 
poetyckiej) jedynie czterech poetów – 
Józefa Czechowicza, Stefana Napierskiego, 
Stanisława Swena Czachorowskiego, 
Tadeusza Olszewskiego. 
Jak zaznacza Autor, umieszczenie twórczości wybra-

nych twórców w  kontekście homoseksualności nie jest 
celem samym w sobie, stanowi raczej punkt wyjścia swo-
istej hermeneutyki podejrzeń, która ma odpowiedzieć na 
pytanie, z jakimi konsekwencjami poznawczymi wiąże się 
postawienie takiej tezy. Innymi słowy: czy można lepiej 
(inaczej) odczytać twórczość literacką, jeśli założymy, że 
homoseksualność odgrywa w niej istotną funkcję? Metodę, 
którą posłużył się badacz, można nazwać dekonstrukcją 
czy też, precyzyjniej, psychoanalizą katastrofizmu w ogóle. 
W takim ujęciu katastrofizm należy interpretować w połą-
czeniu z ekonomią libidalną, a szczególnie z dominującym 
popędem śmierci, zmierzającym do dekonstrukcji.

Cena: 27,30 zł 

ISBN: 978-83-226-1994-4
Oprawa: broszurowa, matowa 
Format: 147 x 205 
Liczba stron: 349 + 3 nlb. s.
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Tropy samotności  
O doświadczeniu egzystencji w poezji

Joanna Kisiel

„Związków poezji z samotnością nie sposób ograniczyć 
do tropienia tematu, do sposobów wyrażania samotności 
jako sytuacji egzystencjalnej ani do refleksji nad jej istotą 
i sensem” – pisze Joanna Kisiel. I, jak zastrzega, nie szuka 
wierszy poświęconych samotności. O wiele bardziej intere-
sują ją utwory, które pozornie dotykają innych zagadnień, 
a samotności dotykają niejako mimochodem.

Lektura, do której zaprasza czytelnika 
Autorka, to podróż w głąb człowieka, jego 
wrażliwości..., wyznaczona rzetelną naukową 
analizą i niebanalnymi konkluzjami.

W książce podjęto rozważania na temat poezji współ-
czesnej twórców takich, jak: Jan Lechoń, Maria Pawlikow-
ska-Jasnorzewska, Jarosław Marek Rymkiewicz, Stani-
sław Barańczak, Ryszard Kapuściński, a także dotyczące 
utworów: Feliksa Netza, Aleksandra Rybczyńskiego i Pawła 
Sarny. Jak pisze J. Kisiel: „Podejmując wysiłek lektury, która 
także jest przecież projektem tożsamościowym, trafiamy 
wciąż w te same miejsca, błądzimy w labiryntach luster 
i  uporczywych analogii. Tym sposobem książka trak-
tująca o bardzo odległych od siebie autorach i jakże róż-
nych poetyckich dokonaniach zyskuje wewnętrzną spój-
ność w porządku czytania, w świadomości interpretatora, 
w której krzyżują się odlegle szlaki i różnorodne lekturo-
we tropy”. 

Cena: 27,30 zł 

ISBN: 978-83-226-2063-2
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Znakowanie trawy  
albo praktyki filologii

Ryszard Koziołek

Książka jest zbiorem esejów poświęconych twórcom lite-
ratury XX wieku takim, jak: Boy, Brzozowski, Konopnicka, 
Leśmian czy Tuwim. Autor przedstawia w nich nowe inter-
pretacje starych utworów (m.in. Katarynki, Naszej szkapy, 
W pustyni i w puszczy, A...B...C...). 

Prezentując błyskotliwe i ciekawe pomysły 
interpretacyjne znanych dzieł, inspiruje 
czytelników do ponownego ich odkrycia.

Szkice interpretacyjne przeplatają się w  Znakowaniu 
trawy… z erudycyjnymi esejami o charakterze introspek-
cyjnym, w których Autor diagnozuje i projektuje rolę bada-
cza literatury i literaturoznawstwa na początku XXI wieku.

Cena: 23,10 zł 
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Natura, historia, egzystencja  
W poszukiwaniu romantycznego  
uniwersum

Jacek Lyszczyna

Prezentowana publikacja to zbiór rozpraw, będących 
efektem wieloletnich studiów nad poezją polskiego roman-
tyzmu. Składają się na nią wybrane teksty drukowane już 
na łamach czasopism lub książek zbiorowych oraz artykuły 
nowe, dotychczas niepublikowane. Pomieszczono w niej 
16 studiów poświęconych ważnym problemom polskiego 
romantyzmu przedlistopadowego oraz krajowego i emigra-
cyjnego lat 30. i 40. XIX wieku. Teksty te przynoszą reflek-
sje nad istotą i tożsamością literatury tej epoki, poczynając 
m.in. od problemów związków wczesnego romantyzmu 
z sentymentalizmem, specyfiki realizmu oraz antropolo-
gii w pierwszej jego dekadzie, a także kluczowych dla całej 
kultury tego okresu zagadnień natury i historii. Kolejne 
artykuły tego tomu poświęcone są m.in. kwestiom genolo-
gicznym, tendencjom autobiograficznym i kreacji bohatera 
w utworach romantycznych, aż po tendencje metafizyczne 
i mistyczne późnej fazy epoki, np. w twórczości Juliusza 
Słowackiego. Autor zwraca także uwagę na problematy-
kę romantyzmu krajowego i potrzebę przewartościowa-
nia literatury tego kręgu. Całość rozważań kończy szkic 
poświęcony kształtowaniu się w pierwszej połowie XIX 
wieku idei wspólnej Europy.

Cena: 21,00 zł 
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Hybrydy  
O „młodej poezji” z lat sześćdziesiątych

Paweł Majerski

Autora książki interesuje dekada młodych polskich poe-
tów – uwzględnia w swych rozważaniach pytania o konse-
kwencje pierwszych wyborów, nie tylko estetycznych, lecz 
także politycznych. Praca zachęca do powrotu do zagad-
nień ideowych i ideologicznych deklaracji (współtwórców 
Orientacji Poetyckiej „Hybrydy” oraz poetów spoza repre-
zentatywnego zespołu) a także do kolejnych estetycznych 
i etycznych „przesileń”, strategii organizacyjnych, umożli-
wiających realizację pomysłów wydawniczych.

Książka składa się z  dwóch części. Pierwsza zawie-
ra rekonstrukcję programów „młodopoetyckich” lat 60., 
przedstawia kwestie społecznego zaangażowania ich 
twórców i – w związku z dominantami poetyki, modelami 
ich poezjotwórstwa – obecności wiersza w czytelniczym 
obiegu. Ten blok szkiców zamykają uwagi o rozliczeniach 
Nowej Fali z interesującymi Autora poetami szóstej dekady.

W  części drugiej znalazły się interpretacje siedmiu 
wierszy Janusza Żernickiego, Zbigniewa Jerzyny, Krzysz-
tofa Gąsiorowskiego, Wojciecha Kawińskiego, Andrzeja 
K. Waśkiewicza, Edwarda Stachury i Stanisława Dróżdża. 
Refleksja nad dziełami ostatniego z wymienionych twór-
ców zamyka książkę, przypominając o  treściach przed-
stawionych na jej początku, o  wyborach kształtujących 
w polskiej współczesnej literaturze projekty transawan-
gardowego przewartościowania sztuki. W  przypadku 
każdego z wymienionych poetów wybrany został jeden 
wiersz, by w toku analizy i interpretacji – także konteks-
towo – można było unaocznić ewolucję indywidualnej poe-
tyki, wskazać dominanty wcześniejszych i późniejszych faz 
twórczości. Prezentowana książka to nie tylko próba odna-
lezienia wierszy-soczewek, niekiedy sygnalizujących moż-
liwy „zarys całości”, lecz także jest  zestawieniem utworów 
po prostu charakterystycznych, podległych schematom 
oraz – niekiedy – wyobraźniowym uproszczeniom.

Cena: 18,90 zł 
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Bohater obok świata  
O poezji i prozie Ireneusza Iredyńskiego

Zdzisław Marcinów

Ireneusz Iredyński (1939–1985) debiutował jako poeta 
w latach antystalinowskiej odwilży, był znaczącym przed-
stawicielem kręgu pisma „Współczesność”. Na początku lat 
60. głośny był jego debiut prozatorski Dzień oszusta z obu-
rzeniem komentowany przez oficjalną krytykę i władze. 
Później Iredyński stał się pisarzem popularnym dzięki 
cenionej (także za granicą) dramaturgii. Po śmierci popadł 
w zapomnienie. Jego postać kojarzy się z legendą, której 
źródłem jest choćby wspomniana atmosfera wokół Dnia 
oszusta czy demonstracyjnie kontestatorska postawa.

Zdzisław Marcinów zaczyna swą książkę od próby scha-
rakteryzowania publicystyki pisarza, jego uczestnictwa 
i usytuowania w życiu literackim przełomu lat 50. i 60. Dal-
sze dwa rozdziały poświęca debiutanckim utworom poety-
ckim – tym drukowanym od roku 1955 w prasie, świetnie 
przyjętemu pierwszemu tomikowi Wszystko jest obok oraz 
autobiograficznemu poematowi Testament 1965.

W kolejnych rozdziałach omawia utwory prozatorskie. 
Te refleksje rozpoczyna omówieniem „sprawy Dnia oszusta”. 
Następny rozdział jest próbą odejścia od stereotypowego 
odczytania mikropowieści Ukryty w słońcu jako kontynuacji 
nurtu „czarnej literatury”. Badacz dostrzega w tym utwo-
rze opowieść o wielkim uczuciu, trudnym do udźwignięcia. 
Kolejny rozdział zawiera opis politycznego kontekstu opo-
wiadań z tomu Związki uczuciowe. Ostatnie dwa rozdziały są 
próbą odczytania specyficznego kodu autobiograficznego 
powieści Iredyńskiego z lat 70.

Książka nie ma charakteru całościowej monografii – 
dotyczy wymienionych w jej podtytule poezji i prozy. Jej 
kształt – co warte zaznaczenia – określiły rezultaty biblio-
graficznych i bibliotecznych kwerend, które ujawniły ist-
nienie tekstów godnych większej uwagi, tworzących cie-
kawe konteksty dla utworów poetyckich i prozatorskich 
pisarza.

Cena: 18,90 zł 

ISBN: 978-83-226-1999-5
Oprawa: broszurowa, matowa 
Format: 168 x 240
Liczba stron: 185 + 3 nlb. s.
Inne: nota bibliogr., indeks, summ., Zsfg.
Typ pracy: monografia
Waga: 380 g
Język: polski
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Cielesne o(d)słony  
Dyskursy erotyczne w polskiej prozie  
po 1989 roku

Agnieszka Nęcka

Rzeczy nienasycone, Cud w Esfahanie, Straszne dni Andrze-
ja Czcibora-Piotrowskiego, Antologia twórczości p. Cezare-
go K. Kędera oraz Szkice do obrazu batalistycznego Adama 
Ubertowskiego – jako konkretne realizacje dyskursu ero-
tycznego – posłużyły Autorce do ukazania problemu arty-
kulacji erotyzmu. Użycie języka do wyrażenia seksualności 
prowadzi do paradoksu: nieustanne mówienie o seksie jest 
zderzane z opowiadaniem o nim w kategoriach tajemnicy. 
Dzieje się tak, ponieważ dyskurs jest specyficznym narzę-
dziem, dzięki któremu dociera się do seksualnego podmio-
tu. Takim mianowicie, które odsłaniając erotykę, jedno-
cześnie ją zakrywa.

Analizowane przez Autorkę utwory potwierdzają rów-
nież tezę, w świetle której erotyzm staje się dla współczes-
nych pisarzy punktem wyjścia do rozprawiania na tematy 
takie, jak: problem inicjacji, outsideryzm, płciowość, kło-
poty z opisem intymności doświadczenia, brakiem auten-
tyczności i potrzebą jej artykulacji.

Cena: 23,10 zł 

ISBN: 978-83-226-1997-9
Oprawa: broszurowa, matowa 
Format: 147 x 205
Liczba stron: 295 + 1 nlb. s.
Inne: indeks, summ., Zsfg.
Typ pracy: monografia
Waga: 390 g
Język: polski
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„Słowo to cały człowiek”  
Studia i szkice o twórczości Mickiewicza

Marek Piechota

Publikacja zawiera wybór pisanych na przełomie wie-
ków XX i  XXI  prac Autora o  Mickiewiczu, wyrosłych  
z przeróżnych inspiracji.

Większość tekstów zostało znacznie 
rozbudowanych w stosunku do ich 
pierwodruków, co zaznaczono  
w Nocie bibliograficznej. 

Zostały one zgrupowane w pięciu częściach: Filomackie 
spełnienia i  rozczarowania; Motywy, inspiracje, fenomeny; 
Dopowiedzenia o  ideach, relacjach, milczeniu; Z problemów 
edytorskich i ściśle filologicznych oraz Poliglotyzm wieszcza. Są 
to najczęściej rezultaty ogólnopolskich i międzynarodo-
wych sesji naukowych, w których Autor brał udział (w Cie-
szynie, Gdańsku, Katowicach, Ostrawie, Ustroniu, Wilnie) 
w latach 1994–2008.

Cena: 25,20 zł 

ISBN: 978-83-226-2011-3
Oprawa: twarda, matowa 
Format: 168 x 240
Liczba stron: 263 + 1 nlb. s.
Inne: nota bibliogr., indeksy, ilustr., 
spis ilustracji, summ., rez.
Typ pracy: monografia
Waga: 710 g
Język: polski
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Namysł i emocje  
Studia i szkice o doświadczeniu poetyckim 
Haliny Poświatowskiej

Jan Piotrowiak

Prezentowana publikacja to zbiór szkiców i  studiów 
dotyczących doświadczenia poetyckiego Haliny Poświa-
towskiej. Nadrzędne w  nim miejsce zajmują kategorie 
namysłu i emocji jako przejawy reakcji człowieka na świat 
próbującego go uporządkować. Połączenie tych kategorii 
na gruncie poetyckim pozwala wejrzeć podmiotowi, a zara-
zem odbiorcy, w delikatną i złożoną materię granicznych 
egzystencjalnych sytuacji człowieka: miłości i śmierci. Ich 
zwornikiem jest ciało cierpiące i w chorobie zwiastującej 
koniec i po kolejnych zawodach miłosnych. Ciało będące 
areną zmagania się pierwiastka erotycznego i mortalnego.

Kategorią równie ważną jak namysł i emocje jest katego-
ria doświadczenia stającego się tu miarą wrażliwości czło-
wieka w kontakcie ze światem. Wszystko to wymagało od 
poetki wysiłku intelektualnego i zwyczajnego fizycznego, 
a znalazło odbicie w swoistym notatniku poetyckim ilustru-
jącym próby poszukiwania słowa adekwatnego do udźwig-
nięcia ciężaru doświadczenia. Liryka Haliny Poświatow-
skiej próbuje wszystkie te dramatyczne doświadczenia 
z własną, i nie tylko, skończonością zidentyfikować.

Cena: 12,60 zł 

ISBN: 978-83-226-2062-5
Oprawa: broszurowa, matowa 
Format: 130 x 205
Liczba stron: 184 + 4 nlb. s.
Inne: nota bibliogr., indeks, summ., rés.
Typ pracy: monografia
Waga: 290 g
Język: polski
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20 lat literatury polskiej 1989–2009  
Cz. 2: Życie literackie po roku 1989

Red. Dariusz Nowacki, Krzysztof Uniłowski

Druga część pracy zbiorowej poświęconej Życiu litera-
ckiemu po roku 1989 stanowi zapis wystąpień z ogólnopol-
skiej konferencji naukowej zorganizowanej przez Uniwer-
sytet Śląski w listopadzie 2007 roku. Katowickie spotkanie 
otwarło cykl konferencji o wspólnej nazwie: Dwadzieścia lat 
literatury polskiej 1989–2009, współtworzony przez ośrodki 
akademickie w Szczecinie i Poznaniu.

Zgromadzone w  tomie artykuły cechuje wysoka róż-
norodność problemowa, wynikająca z  bogactwa zainte-
resowań i  fascynacji literackich prelegentów. Publika-
cję otwiera szkic poświęcony mechanizmom rynkowym 
i promocyjnym, wpływającym na sposób funkcjonowania 
tekstów literackich. Następny tekst współgra z poprzed-
nim, opisując problem recepcji tomiku poetyckiego Ryszar-
da Kapuścińskiego. Kolejni Autorzy dokonują przeglądu 
nawiązań do romantyzmu w literaturze najnowszej, pod-
jęta zostaje również kwestia fetyszu książki we współ-
czesnej świadomości literackiej, a także powrotu poetyki 
realistycznej. Przedmiotem badań są też dyskusje krytycz-
noliterackie dotyczące sposobów przedstawiania Polski 
Ludowej w prozie. Dalsze artykuły koncentrują się na twór-
czości prozaików: Janusza Andermana, Stefana Chwina, 
Andrzeja Stasiuka, Jacka Dukaja. Omówione zostają także: 
seria Wydawnictwa Czarne – „Inna Europa, inna literatura”, 
fikcja autobiografii, problematyka muzyczna w prozie naj-
nowszej oraz wyraz feminizmu w życiu społecznym i lite-
raturze. W publikacji zwrócono również uwagę na kondy-
cję polskiego komiksu oraz prowokacyjnie zaproponowano 
dosłowne potraktowanie metafory życia literackiego.

Cena: 23,10 zł 

ISBN: 978-83-226-2028-1
Oprawa: broszurowa, matowa
Format: 140 x 255
Liczba stron: 299 + 1 nlb. s.
Inne: indeks, summ.
Typ pracy: praca zbiorowa
Waga: 500 g
Język: polski
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Liber amicorum  
Professoris Ioannis Malicki

Red. Dariusz Rott, Piotr Wilczek,  
współud. Beaty Stuchlik-Surowiak

Na tom ofiarowany Profesorowi Janowi Malickiemu w 60. 
rocznicę urodzin składają się artykuły poświęcone litera-
turze i kulturze staropolskiej, która od wielu lat stanowi 
główny przedmiot zainteresowań Jubilata. Obok tekstów 
skoncentrowanych wokół tematyki staropolskiej znalazły 
się inne, dotyczące: historii prasy, bibliografii, leksyko-
grafii, teatrologii, literatury młodopolskiej, romantycznej 
i współczesnej.

W  pierwszej części książki zamieszczono kompletną 
bibliografię wydanych prac Profesora Jana Malickiego z lat 
1974–2009. Niniejszą publikację zamyka zbiór aforyzmów 
i refleksji o bibliotekach i bibliotekarzach.

Cena: 39,90 zł 

ISBN: 978-83-226-1901-8
Oprawa: twarda, matowa
Format: 168 x 240
Liczba stron: 326 + 2 nlb. s. + wklejka
Inne: bibliogr., aneks, indeks, wklejka, fot.
Typ pracy: praca zbiorowa
Waga: 800 g
Język: polski
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Rodzina w czasach przełomów  
Literackie diagnozy od XIX do XXI wieku

Red. Krystyna Kralkowska-Gątkowska,  
Beata Nowacka

Spektrum badawcze niniejszego tomu zostało zakre-
ślone szeroko – temat literackich rodzin analizowany jest 
w tekstach poetyckich, prozatorskich, dramaturgicznych 
oraz niefikcjonalnych (m.in. epistolografia, wywiad rzeka, 
reportaż). Kanwą refleksji staje się z jednej strony litera-
tura zbeletryzowana, z drugiej zaś – wykorzystująca two-
rzywo biograficzne (np. Broniewski) i autobiograficzne 
(m.in. Ferenc, Stryjkowski, Wańkowicz). Wybór rozległe-
go, liczącego z górą dwa wieki okresu, podyktowany został 
zapoczątkowaniem na przełomie XIX i XX wieku procesów 
renegocjowania dotychczasowego patriarchalnego mode-
lu rodziny, osłabienia jej spoistości na skutek zachwiania 
pozycji ojca, relatywnego wzmocnienia roli matki, zmian 
w  obrębie więzi małżeńskiej oraz w  relacjach rodzi-
ców i dzieci. Procesy te, w różnym nasileniu, występują 
we wszystkich warstwach i grupach społecznych. Presja 
przeobrażeń ekonomicznych, wpływ wynalazków tech-
nicznych, emancypacja kobiet, tasowanie się warstw spo-
łecznych i polityczne przełomy to tylko niektóre przyczyny 
rewolucyjnych zmian w tradycyjnej strukturze rodzinnej. 
Wszystkie one znajdują odzwierciedlenie w rewizji ideali-
stycznej mitologii polskiej rodziny, zakorzenionej w litera-
turze staropolskiej i romantycznej.

Autorzy przedstawionych w  zbiorze szkiców podjęli 
próbę zbadania głębokości owej rewizji, zwracając uwagę 
na pojawienie się w  literaturze przełomu wieków XIX 
i XX, obok archetypu rodzinnego domu, rozpatrywanego 
w kilku mitycznych „przestrzeniach”, problemu „bezdom-
ności”, pojmowanej jako „wygnanie”, „tułanie się bez celu”, 

„ukierunkowane poszukiwanie nowego domu”, „nowego 
sposobu zamieszkania”, „nowej definicji swojskości”, ale też 
jako „buntownicze akcentowanie nomadyzmu z wyboru”, 
gdy „dom” okazuje się synonimem piekła moralnych tortur, 
symbolem egzystencjalnej pułapki czy po prostu – nudy.

Cena: 37,80 zł 

ISBN: 978-83-226-2032-8
Oprawa: broszurowa, matowa
Format: 168 x 240
Liczba stron: 400 s.
Inne: indeks, summ., riassunto
Typ pracy: praca zbiorowa
Waga: 800 g
Język: polski
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„Śląskie Studia Polonistyczne” 2011, nr 1 (1)

Red. naczelny Adam Dziadek

Rozprawy zamieszczone w pierwszym tomie nowego 
czasopisma śląskiej polonistyki koncentrują się wokół 
tematu: Inne życie historii (w literaturze). W odpowiedzi na 
tak zadany temat Autorzy artykułów przywołali między 
innymi takie oto nazwiska: Michel Foucault, Ignacy Kra-
szewski, Henryk Sienkiewicz, Emil Zola, Jacek Bocheński, 
Teodor Parnicki, Krzysztof Kamil Baczyński, Julia Hartwig, 
Joe Kubert, Art Spiegelman.

Bohaterem części zatytułowanej Prezentacje jest Darek 
Foks. Prócz próbki jego twórczości znalazły się w tym dzia-
le: rozmowa o pisarstwie Darka Foksa, artykuł poruszają-
cy kwestię poezji Foksa i jej roli w „uświadamianiu zmian, 
jakim podlega pozycja sztuki w późnokapitalistycznych 
społeczeństwach”. 

Ponadto w tomie wyróżniono część Archiwalia, w której 
znalazło się opracowanie noszące tytuł Cenzura a powieści 
Teodora Parnickiego oraz działy: Recenzje i omówienia – tu 
m.in. zebrano recenzje Ciał Sienkiewicza Ryszarda Kozioł-
ka i Życia na miarę literatury Michała Pawła Markowskiego, 
a także dział Kronika.

Cena: 25,20 zł 

ISSN: 2084-0772
Oprawa: broszurowa, matowa
Format: 168 x 240
Liczba stron: 290 + 2 nlb. s.
Inne: ilustr., summ., rés.
Typ pracy: czasopismo
Waga: 610 g
Język: polski
Online: CEEOL
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Immanence et transtextualité dans  
l’oeuvre romanesque de Robert Lalonde

Krzysztof Jarosz

Dzieło quebeckiego pisarza i aktora Roberta Lalonde’a, 
składające się obecnie z około dwudziestu powieści, zbio-
rów nowel, esejów i dramatów, wiązane bywa z częścio-
wo indiańskimi korzeniami artysty. W niniejszej książce 
proponowane jest inne ujęcie twórczości Lalonde’a, opar-
te na rozważanej w pracy hipotezie, że tym, co wspólne 
dla wszystkich utworów pisarza – choć podane w różnych 
proporcjach – jest świadome zastosowanie dwóch pozornie 
wykluczających się składników: immanencji (immanenty-
zmu) i transtekstualności.

Każdy analizowany w pracy utwór w swoisty sposób uka-
zuje aktualny stan świadomości pisarza, jego zaintereso-
wania, ważne w danym momencie wspomnienia i lektury, 
a bywa, że i obsesje. Oryginalna materia tych poszczegól-
nych stanów zapisanych w kolejnych powieściach stanowi 
treść szczegółowych analiz, częstokroć pionierskich wobec 
niewielkiej liczby opracowań tego mało badanego dzieła.

Cena: 25,20 zł 

ISBN: 978-83-226-2034-2
Oprawa: broszurowa, matowa
Format: 150 x 240
Liczba stron: 273 + 3 nlb. s.
Inne: bibliogr., streszcz., summ.
Typ pracy: monografia
Waga: 520 g
Język: francuski



literaturoznawstwo
obcojęzyczne

42

L’Effet Bataille  
De la littérature d’excès à l’écriture  
Un „texte-lecture”

Michał Krzykawski

Autor podejmuje próbę odczytania dzieła 
Georges’a Battaille’a w świetle francuskich tekstów kry-
tycznych drugiej połowy XX wieku. Próba ta opiera się 
na założeniu, że uchwycenie otwartości charakteryzują-
cej myśl Bataille’a, dzisiaj klasyka literatury francuskiej, 
który doczekał się wydania powieści i opowiadań w presti-
żowej bibliotece Plejady, musi się wiązać ze sprzeniewie-
rzeniem się owej myśli, ujmowanej przez większość kry-
tyków w kategoriach egzegezy historyczno-literackiej, co 
paradoksalnie umożliwia „wierną” lekturę tekstu.

Przyjęta w  rozprawie metodologia zaczerpnięta jest 
z  zaproponowanej przez Rolanda Barthes’a  szczegól-
nej strategii lektury, polegającej na „czytaniu z uniesio-
ną głową”, uniemożliwiającym ograniczenie lektury do 
wybranego korpusu badawczego (dzieło Bataille’a), akcen-
tując tym samym jej otwarty charakter, pozwalający na jej 
kontynuację w  obrębie innych tekstów. Metodologia ta 
odrzuca charakterystyczne dla dyskursu historyczno-lite-
rackiego pojęcie „wpływu”, przeciwstawiając mu pojęcie 

„efektu”, a ściślej mówiąc „efektu Bataille’a”, będącego tra-
westacją „efektu motyla” – metafory obrazującej zjawisko 
meteorologiczne odkryte przez Edwarda Lorenza, które 
dało matematyczne podwaliny teorii chaosu w fizyce.

Cena: 18,90 zł 

ISBN: 978-83-226-2080-9
Oprawa: broszurowa, matowa
Format: 168 x 240
Liczba stron: 195 + 5 nlb. s.
Inne: bibliogr., indeks, streszcz., summ.
Typ pracy: monografia
Waga: 450 g
Język: francuski
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Between the Orient and the Occident  
Transformations of „The Thousand  
and One Nights”

Marta Mamet-Michalkiewicz

Jedna z ważniejszych tez książki Marty Mamet-Michal-
kiewicz zawiera się w przeświadczeniu, że Księga tysiąca 
i jednej nocy poddawana jest procesowi niekończących się 
przekształceń. Autorka skupia się zatem na prześledzeniu 
owych przeobrażeń dzieła literackiego, natomiast w szer-
szym kontekście jej praca stanowi również studium bada-
jące trajektorie zmieniających się relacji pomiędzy kulturą 
Wschodu i Zachodu. 

Książka składa się z trzech rozdziałów. Dla przejrzystości 
oraz spójności wywodu każdy z nich podzielony został na 
cztery części, co daje w sumie dwanaście odrębnych analiz, 
których lejtmotywami są idee lustra i cykliczność oraz sam 
proces transformacji.

Z  uwagi na złożoność i  polifoniczność tłumaczeń na 
języki europejskie, a również mitologizację, której obiek-
tem stały się opowieści tysiąca i jednej nocy, Księga… i jej 
współczesne permutacje analizowane są w kontekście dia-
logu kultury brytyjskiej z Orientem. Z kolei analiza Księgi… 
jako intertekstu w literaturach współczesnych pozwala na 
zestawienie zachodniej wizji Orientu z jego wizerunkiem 
obecnym w twórczości pisarzy anglojęzycznych, którzy 
wywodzą się z byłych brytyjskich kolonii.

Autorka zamyka dysertację, sugerując nieskończoność 
procesu przeobrażeń Księgi tysiąca i jednej nocy. Dzieło to 
zostaje bowiem umieszczone w kontekście nieustających 
prób konstruowania go na nowo za pomocą współczesnych 
metafikcji i metanarracji. 

Cena: 16,80 zł 

ISBN: 978-83-226-2024-3
Oprawa: broszurowa, matowa
Format: 150 x 240
Liczba stron: 173 + 3 nlb. s.
Inne: bibliogr., reprodukcje obrazów,  
streszcz., rés.
Typ pracy: monografia
Waga: 340 g
Język: angielski
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De-shamed  
Feminist Strategies of Transgression:  
The Case of Lorna Crozier’s Poetry

Zuzanna Szatanik

Książka Zuzanny Szatanik poświęcona jest strategiom 
wykraczania poza doświadczenie wstydu, które stano-
wi nieodłączny komponent wytworzonego przez kulturę 
zachodnią konstruktu „kobiety”. Rozważania teoretyczne, 
dotyczące wstydu jako wykorzystywanego przez dyskursy 
androcentryczne zjawiska kulturowego, Autorka ilustruje 
swoimi analizami wybranych wierszy współczesnej kana-
dyjskiej poetki Lorny Crozier. 

Część teoretyczna De-shamed… lokuje się na pograni-
czu studiów feministycznych i psychologicznych studiów 
nad afektem (tzw. psychologii wstydu). Trzeci z obecnych 
w pracy teoretycznych dyskursów wywodzi się z pojęcia 

„kanadyjskości”, czy też kanadyjskiej tożsamości, przez 
wielu badaczy łączonego również z teorią queer. 

Zawarte w rozdziałach interpretacyjnych rozważania, 
które ilustrują zastosowanie pojęcia kobiecego wstydu 
w praktyce analitycznej, prowadzą do konkluzji o możliwej 
zmianie istniejących teorii feministycznych lub uzupełnie-
niu ich o nowe stanowisko. Feministyczna teoria wstydu, 
której zręby buduje niniejsza praca, stanowi propozycję 
nieco innego niż dotąd spojrzenia na główny obiekt badań 
studiów feministycznych – kobietę i relacje, w jakie wcho-
dzi ona we współczesnym świecie. 

Cena: 18,90 zł 

ISBN: 978-83-226-2079-3
Oprawa: twarda, matowa
Format: 168 x 240
Liczba stron: 190 + 2 nlb. s.
Inne: bibliogr., indeks nazwisk, streszcz., rés.
Typ pracy: monografia
Waga: 580 g
Język: angielski
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Wielkie tematy literatury  
amerykańskiej. T. 5  
Podróże, wędrówki, włóczęgi

Red. Teresa Pyzik, Agnieszka  
Woźniakowska

Artykuły zebrane w  tomie można podzie-
lić ze względu na dwa podejścia do tematyki 
podróży. Pierwsze to omawianie podróży zna-
nych pisarzy i analiza ich dzienników podró-
ży. Znalazły się tu teksty m.in. o  podróżach 
w Europie Hawthorne’a, Jamesa i Twaina oraz 
o ich postrzeganiu Anglii i Włoch, wędrówkach 
Steinbecka, artykuły o Antin i o zapiskach She-
parda.

Druga grupa artykułów koncentruje się 
wokół wędrówek i podróży bohaterów w utwo-
rach literackich.

Cena: 21,00 zł; ISBN: 978-83-226-2027-4; Oprawa: broszurowa, 
błyszcząca; Format: 168 x 240; Liczba stron: 219 + 5 nlb. s.; 
Inne: indeks, summ., rés.; Typ pracy: praca zbiorowa;  
Waga: 470 g; Język: polski.

„Romanica Silesiana”. No 6  
Postcolonialisme et fait littéraire

Red. Krzysztof Jarosz

Kolejny tom „Romanica Silesiana” poświę-
cony został tematyce postkolonialnej w  lite-
raturze kanadyjskiej, latynoamerykańskiej, 
włoskiej i francuskiej. Autorzy zmierzyli się 
z  trudnymi, nierzadko pionierskimi proble-
mami, podejmując zagadnienia nadal boles-
ne w sensie społecznym, politycznym, a także 
czysto ludzkim.

Inspiracją przedstawionych rozważań i ana-
liz była lektura utworów takich pisarzy, jak: 
Chateaubriand, Victor Hugo, Tahar Ben Jello-
un (L’Écrivain public i  L’Enfant de sable), Jean-

-Luc Raharimanam (Za. Roman), Sergio Kokis 
(trylogia Saltimbanques, Kaléidoscope brisé 
i  Le Magicien), Gail Scott (My Paris), Erminia 
Dell”Oro (L’abbandono. Una storia eritrea), Cristi-
na Ali Farah (Madre piccola), Igiaba Scego (Oltre 
Babilonia), Renato Prada Oropeza (Mientras cae 
la noche), Horacio Castellanos Moya, Ricardo 
Piglia José Edmundo Paz Soldán, Rodrigo Rey 
Rosa, Daniel Moyano, Ananda Devi, Albert 
Cohen, Piotr Rawicz.

Cena: 35,70 zł; ISSN: 1898-2433; Oprawa: broszurowa,  
błyszcząca; Format: 168 x 240; Liczba stron: 375 + 1 nlb. s.; 
Inne: bibliogr., tab., schem., abstracts, key words;  
Typ pracy: wyd. ciągłe; Waga: 790 g; Język: francuski,  
hiszpański, włoski, angielski, Online: CEEOL.
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Symbole miejsca  
w kulturze i literaturze macedońskiej

Lech Miodyński

W  pracy o  charakterze interdyscyplinarnym rozpa-
trywane są geokulturowe, społeczno-identyfikacyjne 
i artystyczne aspekty symbolicznych wyobrażeń miejsca 
w kontekście geografii, historii, literatury oraz etnografii 
Macedonii. Panorama oglądu zjawisk obejmuje różnorodne 
fenomeny z zakresu kultury materialnej i duchowej róż-
nych epok, dostarczając dowodów na funkcjonowanie kon-
kretnych miejsc jako lokalizacji (obiektów) integrujących 
tożsamość zbiorową, waloryzujących tradycję narodową, 
wyznaczających orientację przestrzenną i konstruujących 
emotywne matryce wyobraźni. Metodologia badawcza 
sytuuje analizowany materiał diachronicznie w perspek-
tywie ontologii obszaru fizycznego wybranych teorii sym-
bolu i obrazu, badań mitograficznych, ideogramów folklo-
ru i topiki literaturoznawczej.

Cena: 37,80 zł 

ISBN: 978-83-226-2039-7
Oprawa: broszurowa, matowa
Format: 168 x 240
Liczba stron: 375 + 1 nlb. s.
Inne: bibliogr., indeksy, tab., rez., summ.
Typ pracy: monografia
Waga: 750 g
Język: polski
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„Literatura środka”  
Kontekst słowiański

Red. Barbara Stempczyńska, Lidia Mięsowska

Publikowane w zbiorze teksty są wynikiem rozważań 
literaturoznawców, teatrologów, medioznawców, badaczy 
różnych kultur słowiańskich: rosyjskiej, polskiej ukraiń-
skiej, chorwackiej, czeskiej, białoruskiej. Kategoria „lite-
ratura środka” porządkuje wielość i różnorodność prob-
lematyki badawczej, daje obraz skomplikowanej materii 
zjawiska tzw. homogenizacji twórczości oraz różnych prze-
jawów dynamicznego współdziałania literatury elitarnej 
i popularnej.

W ścisłym powiązaniu z analizą utworów reprezentu-
jących tytułową kategorię Autorzy prowadzą interesującą 
polemikę, dotyczącą definicji „literatury środka”, projektu-
jąc nowe aspekty i punkty widzenia. Przy całym bogactwie 
podejmowanych kwestii i rozpiętości proponowanych roz-
wiązań metodologicznych przyjęcie w tomie ram czaso-
wych, które wyznacza przełom ostatnich stuleci, sprawiło, 
że pozornie odległe koncepty spinane są klamrą powtarza-
jących się słów kluczy (takich jak: intertekst, hybryda, gatu-
nek, parodia), wpisujących wszystkie rozważania w kon-
tekst ponowoczesności i postmodernistycznego myślenia 
o literaturze.

Cena: 25,20 zł 

ISBN: 978-83-226-2042-7
Oprawa: broszurowa, matowa
Format: 168 x 240
Liczba stron: 240 + 4 nlb. s.
Inne: streszcz., summ., rez.
Typ pracy: praca zbiorowa
Waga: 510 g
Język: polski, rosyjski i ukraiński
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„Przekłady Literatur Słowiańskich” 
T. 2, Cz. 1: Formy dialogu  
międzykulturowego  
w przekładzie artystycznym

Red. Bożena Tokarz

Tom 2., część 1. wydawnictwa ciągłego „Prze-
kłady Literatur Słowiańskich” został poświę-
cony formom dialogu międzykulturowe-
go w  przekładzie (i  za jego pośrednictwem), 
zaobserwowanym na materiale literatur: buł-
garskiej, czeskiej, chorwackiej, macedońskiej, 
polskiej, serbskiej, słowackiej i  słoweńskiej. 
W prezentowanych rozprawach Autorzy opisu-
ją i interpretują różne poziomy zdialogowania 
(najczęściej zaś leksykalny), próbują określić 
przesłanki zarówno pozwalające, jak i  unie-
możliwiające podjęcie dialogu, a  także nega-
tywny czy niechętny stosunek niektórych tłu-
maczy do takiego dialogu.

Cena: 31,50 zł; ISSN: 1899-9417; Oprawa: broszurowa,  
błyszcząca; Format: 168 x 240; Liczba stron: 319 + 1 nlb. s.; 
Inne: bibliogr., fot., tab., indeksy, noty o Autorach, rez., summ.;  
Typ pracy: wyd. ciągłe; Waga: 650 g; Język: polski,  
Online: CEEOL.

„Rusycystyczne Studia  
Literaturoznawcze”. T. 21: Kobiety 
w literaturze Słowian Wschodnich

Red. Halina Mazurek, Beata Pawletko

Kolejny, 21. tom „Rusycystycznych Studiów 
Literaturoznawczych” poświęcony jest posta-
ciom kobiet. Nie jest to temat nowy, wyko-
rzystywany był bowiem od wieków w  lite-
raturze, a w drugiej połowie XX stulecia i na 
początku XXI wieku bije rekordy popularno-
ści.  W  literaturach wschodniosłowiańskich 
temat ten odżył i zaistniał na stałe dopiero po 
pieriestrojce. Literatura odzwierciedla zmia-
ny zachodzące w  życiu narodów wchodzą-
cych w  skład byłego Związku Radzieckiego, 
w tym zmiany statusu kobiet. Niniejszy tom 
jest skromnym udziałem rusycystyki śląskiej 
w trwającym w świecie naukowym dyskursie 
o kobietach. Autorzy zamieszczonych w nim 
tekstów podejmują tematy związane z litera-
ckimi postaciami kobiet, kobietami twórcami 
bądź z zagadnieniami dotyczącymi badań gen-
derowych. Większość artykułów dotyczy lite-
ratury XX-wiecznej oraz przełomu XX i XXI 
wieku. Prezentowane teksty są różnorodne. 
Opierają się przede wszystkim na interpretacji 
utworów ciekawych i wyjątkowych ze wzglę-
du na kreację postaci kobiecej bądź znaczących 
w dorobku twórczym kobiet pisarzy.

Cena: 21,00 zł; ISSN: 0208-5038; Oprawa: broszurowa,  
błyszcząca; Format: 168 x 240; Liczba stron: 199 + 1 nlb. s.; 
Inne: indeks, rez., summ., streszcz.; Typ pracy: wyd. ciągłe; 
Waga: 430 g; Język: polski, rosyjski; Online: CEEOL.
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„Scripta Classica”. Vol. 8

Ed. Anna Kucz

Prezentowany 8. tom Scripta Classica prowadzi czytelni-
ka przez literaturę różnych epok: od starożytności, przez 
średniowiecze, aż do epok renesansu i  baroku. Książkę 
otwiera artykuł Bogdana Burligi przedstawiający komplek-
sową analizę sceny z XXII księgi Odysei, w której opisane 
zostało zabicie nielojalnych służek Penelopy. W kolejnym 
artykule Faustyna Szyja próbuje zlokalizować legendarną 
białą skałę, skok z której miał stanowić remedium amoris. 
W tekście Artura Maliny analizie poddane zostały funkcja 
narracyjna i sens teologiczny czasowników określających 
reakcje Jezusa na pomoc udzieloną paralitykowi. Arty-
kuł autorstwa Anny Kucz wykazuje wpływ filozoficznego 
dzieła Cycerona De natura deorum na twórczość Arnobiusza 
Starszego. Anna Krawczyk z kolei prezentuje w swoim tek-
ście topos gigantomachii wykorzystany w świetle politycz-
nych aluzji w Panegirykach Klaudiana. Artykuł Ewy Kurek 
natomiast ukazuje chrześcijańskie elegie staro-angielskie 
The Wanderer i The Seafarer jako dzieła inspirowane trak-
tatem Boethiusa De philosophiae consolatione. Artykuł Zbi-
gniewa Kadłubka jest próbą przestawienia środowiska pra-
skiego dworu Habsburskich władców, na którym stykali się 
renesansowi i barokowi poeci nowołacińscy pochodzący 
ze Śląska i Hiszpanii. Tekst Claudio Salmeriego prezen-
tuje teorię i praktykę translatorską starożytnych Greków 
i Rzymian.

Tak jak w przypadku poprzednich tomów Scripta Classi-
ca czytelnik ma szanse zapoznać się z przekładem na język 
polski; tym razem jest to tłumaczenie fragmentu Astrono-
mików Maniliusza dokonane przez Martę Wowrę. Tom 
zamyka artykuł Jana Kucharskiego będący dogłębną ana-
lizą dorobku i postaci Tadeusza Zielińskiego.

Cena: 12,60 zł 

ISSN: 1732-3509
Oprawa: broszurowa, błyszcząca
Format: 168 x 240
Liczba stron: 110 + 2 nlb. s.
Inne: abstracts, key words
Typ pracy: wyd. ciągłe
Waga: 270 g
Język: angielski, włoski, polski
Online: CEEOL
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Kształtowanie się systemu  
polskiego języka literackiego XVIII wieku 
Reprint wyd. I

Irena Bajerowa

Książka, będąca wznowieniem fundamentalnego dzieła 
wybitnej badaczki Pani Profesor Ireny Bajerowej, ukazała 
się z myślą uczczenia przypadającej w 2011 roku 90. rocz-
nicy urodzin Pani Profesor. I choć, niestety, Irena Bajerowa 
nie doczekała ukazania się nowego wydania pracy, Kształ-
towanie się systemu polskiego języka literackiego w XVIII wieku 
z pewnością będzie służyć następnym pokoleniom języko-
znawców. Książka, mimo że od jej pierwodruku upłynę-
ło blisko 50 lat, nadal jest aktualna naukowo, aczkolwiek 
w warstwie materialnej nie przetrwała próby czasu. Mło-
dym badaczom coraz trudniej do niej dotrzeć...

A  przecież nie sposób podejmować się opracowania 
jakiegoś tematu z zakresu historii języka, bez sięgnięcia do 
pracy Ireny Bajerowej o języku XVIII wieku, gdyż to właś-
nie Ona wyznaczyła na dziesięciolecia kierunki i metodo-
logię badań.

To właśnie w prezentowanej publikacji Badaczka przed-
stawiła koncepcję badań diachronicznych opartych na 
analizie obszernego materiału, badań zmierzających do 
poszukiwania i  formułowania praw rozwoju języka. To 
tu udokumentowała tezę, że o kierunku rozwoju systemu 
języka literackiego decydują przede wszystkim tendencje 
wewnątrzsystemowe przekształcające struktury tak, by 
stały się one coraz bardziej proste i wyraziste.

Wznowienie ma cechy reprintu, powtórzony został skład 
Ossolineum, natomiast przygotowująca tekst do przedru-
ku Aleksandra Niewiara uzupełniła publikację indeksem 
nazwisk osób i autorów dzieł cytowanych.

Cena: 23,10 zł 

ISBN: 978-83-226-1976-6
Oprawa: broszurowa, błyszcząca
Format: 168 x 240
Liczba stron: 262 + 2 nlb. s.
Inne: bibliogr., indeksy, wykr., tab., tablice
Typ pracy: monografia 
Waga: 550 g
Język: polski
Nakład: wyczerpany

Reprint wydania pierwszego 
w nakładzie 100 + 50 egz. wyko nano 
za zgodą Zakładu Narodowego  
im. Ossolińskich. Układ orygina-
łu został wzbogacony o wstęp 
Reda ktora serii oraz o indeks 
osób. Wydanie pierwsze ukazało 
się nakładem Wydawnictwa PAN, 
Wrocław–Warszawa–Kraków 1964 
w ramach serii Komitetu Języko-
znawstwa Polskiej Akademii  
Nauk – Prace Językoznawcze. T. 38. 
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Język uwikłany w ponowoczesność

Izabela Łuc, Małgorzata Bortliczek

Analizy, wnioski i interpretacje wieloznakowych komu-
nikatów reklamowych (werbalnych i graficznych) dotyczą-
cych różnych sfer aktywności ludzkiej (m.in. aktywność 
kulinarna, szeroko rozumiana aktywność komercyjna 
i konsumpcyjna, aktywność estetyczna skoncentrowana 
na doskonaleniu wizerunku ponowoczesnego człowieka, 
a także na upiększaniu i udoskonalaniu najbliższego oto-
czenia) to materiał składający się na prezentowana pub-
likację.

Autorki skoncentrowały się na analizie zjawisk języ-
kowych, które oddają obraz ponowoczesności kreowanej 
w  różnogatunkowych, różnotematycznych i  różnostylo-
wych reklamach. Ich językowo-kulturowa analiza pozwala 
wnioskować, że ponowoczesność została opanowana przez 
komercję i konsumpcję, które polegają na (de)tabuizowa-
niu i deprecjonowaniu wartości uwikłanych w zależności 
kulturowe, marketingowe, ikoniczne i stylizacyjne. Sze-
roka analiza reprezentatywnego zbioru tekstów reklamo-
wych pozwoliła dostrzec wiele mechanizmów właściwych 
reklamie ponowoczesnej, stosowanych w celu podkreślenia 
różnorodnych walorów i atutów produktów i usług ofero-
wanych konsumentom.

Cena: 39,90 zł 

ISBN: 978-83-226-2029-8
Oprawa: broszurowa, matowa
Format: 168 x 240
Liczba stron: 378 + 6 nlb. s.
Inne: bibliogr., aneks, ilustr., summ., Zsfg.
Typ pracy: monografia
Waga: 780 g
Język: polski
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Gatunki mowy i ich ewolucja  
T. 4: Gatunek a komunikacja społeczna

Red. Danuta Ostaszewska, 
współudz. Joanna Przyklenk

Tom 4. kontynuuje genologiczną tradycję badań, tym 
razem ze szczególnym uwzględnieniem związków, jakie 
istnieją między gatunkowym zróżnicowaniem uniwersum 
mowy a formami komunikacji społecznej – dziś i w dawnej 
Polsce. Autorzy koncentrują się na zagadnieniu komunika-
cji jako szeroko pojętej transmisji informacji i jej gatunko-
wych „wcieleń”. Rozważania teoretyczne, którym poświę-
cone są artykuły zamieszczone w części pierwszej pracy, 
znajdują dopełnienie w analizach i interpretacjach, zarów-
no gatunków użytkowych, jak i artystycznych, składają-
cych się na część drugą tomu. Publikacje te wzbogaca forma 
dyskusji panelowej, w której badacze starali się uchwycić 
wykładniki sytuacji poznawczej oraz podstawowych ten-
dencji w tekstologii polskiej, niemieckiej i francuskiej.

Cena: 52,50 zł 

ISBN: 978-83-226-1992-8
Oprawa: broszurowa, błyszcząca
Format: 168 x 240
Liczba stron: 552 s.
Inne: bibliogr., tab., ilustr., fot., summ., Zsfg.
Typ pracy: praca zbiorowa
Waga: 1030 g
Język: polski
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Word order tendencies in medieval English 
against the Indo-European background

Ireneusz Kida

Głównym celem pracy Ireneusza Kidy jest omówienie 
zmian w szyku zdaniowym średniowiecznej angielszczy-
zny na tle wybranych języków indoeuropejskich. Książ-
ka prezentuje jednocześnie autorską metodę tworzenia 
korpusu tekstowego, służącego do badania zmian skła-
dniowych z OV na VO w średnio-angielszczyźnie, a także 
między innymi do badania tekstów staronordyckich 
i anglo-normańskich.

Rozdział pierwszy szczegółowo omawia sposób, w jaki 
konstruowany był ów korpus. W rozdziale drugim doko-
nano z kolei analizy struktury szyku wyrazów w najdaw-
niejszych inskrypcjach runicznych oraz w tekstach naj-
starszych języków germańskich pisanych prozą, omówiono 
w nim również pragermański szyk zdaniowy. Rozdziały 
trzeci i czwarty prowadzą nas natomiast do wniosku, że 
definitywna zmiana na szyk VO w języku angielskim zaszła 
w XII i XIII wieku i generalnie dokonywała się ona szybciej 
w zdaniach głównych niż w zdaniach pobocznych.

W kończącym pracę rozdziale piątym Autor dochodzi 
również do konkretnych wniosków dotyczących trajekto-
rii zmian szyku wyrazów w języku angielskim w szerszym 
kontekście niektórych języków indoeuropejskich.

Cena: 14,70 zł 

ISBN: 978-83-226-2005-2
Oprawa: twarda, matowa
Format: 168 x 240
Liczba stron: 152 + 8 nlb. s.
Inne: bibliogr., tab., diagramy, streszcz., rés.
Typ pracy: monografia
Waga: 470 g
Język: angielski
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Action research in teacher development  
an overview of research methodology

Ed. Danuta Gabryś-Barker

Głównym tematem książki pod naukową redakcją Danu-
ty Gabryś-Barker są podejmowane w  różnych formach 
przez nauczyciela praktyka tzw. badania w działaniu (ang. 
action research). Podstawowym założeniem badania w dzia-
łaniu jest dokonywanie przez nauczyciela w jego własnej 
klasie ewaluacji, mającej na celu usprawnienie procesów 
nauczania i uczenia się języka obcego. 

Wprowadzający tekst autorstwa Danuty Gabryś-Barker 
(Introducing action research…) skupia się na wadze pierw-
szych doświadczeń dydaktycznych, czyli okresu, w którym 
kształtują się motywacje i postawy przyszłych nauczycieli. 
Prowadzenie badań na tym etapie tworzy według Autor-
ki podstawy ciekawości badawczej oraz otwartości na 
innowacje w nauczaniu, jednocześnie pogłębiając wiedzę 
dydaktyka dotyczącą procesów zachodzących w klasie.

Kolejne teksty zawarte w tomie charakteryzują różne 
narzędzia pomagające dydaktykowi w ewaluacji własnej 
pracy. Rozdział autorstwa Anny D. Biedrzyńskiej analizu-
je kwestionariusz jako narzędzie badań początkującego 
naukowca, a także  skrótowo omawia wywiad jako gatu-
nek pokrewny kwestionariuszowi. Joanna Bielska w roz-
dziale zatytułowanym The experimental method in action 
research skupia się z kolei na prezentacji podstawowych 
celów i założeń metody eksperymentalnej oraz wprowa-
dza terminologię niezbędną do poprawnego stosowania 
tej metody. W  rozdziale Diaries, observation and FL tea-
chers’ creativity  Maria Wysocka przedstawia model samo-
dzielnej pracy nauczyciela języków obcych oparty na reje-
stracji lekcji w formie dzienników, wprowadzaniu zmian 
w procesie dydaktycznym oraz autoobserwacji. Zamyka-
jący tom rozdział autorstwa Grażyny Kiliańskiej-Przybyło 
stanowi szczegółową charakterystykę i ocenę metody stu-
dium przypadku (ang. case study). W swojej analizie Autor-
ka uwzględniła typy studium przypadku oraz jego miejsce 
w kontekście innych metod badawczych. 

Cena: 18,90 zł 

ISBN: 978-83-226-1965-0
Oprawa: broszurowa, matowa
Format: 168 x 240
Liczba stron: 199 + 1 nlb. s.
Inne: bibliogr., tab., ilustr., wykr., streszcz., Zsfg.
Typ pracy: praca zbiorowa
Waga: 430 g
Język: angielski
Nakład: wyczerpany
Online: ŚBC
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„Neophilologica”. Vol. 23  
Le figement linguistique et les trois  
fonctions primaires (prédicats, arguments, 
actualisateurs) et autres études

Réd. Wiesław Banyś

W  tomie zamieszczone zostały artykuły lingwistów 
reprezentujących francuskie, tunezyjskie i polskie nauko-
we ośrodki językoznawcze. Autorzy, nawiązując do kon-
cepcji Gastona Grossa, Stanisława Karolaka oraz naukow-
ców wywodzących się z nieistniejącego już Laboratoire 
d’Automatique Documentaire et Linguistique (LADL) czy 
Laboratoire de Linguistique Informatique (LLI), omawiają 
takie zagadnienia, jak: skostnienia występujące w języku 
francuskim, czasowniki „podporowe” w klasycznej opty-
ce Lexiques, Dictionnaires, Informatique (LDI), wyrażenia 
przysłówkowe w funkcji predykatów lub aktualizatorów, 
polisemia i synonimia wyrażeń czasownikowych polilek-
sykalnych, wyrażenia spójnikowe wprowadzające pojęcie 
warunkowości, metonimia w procesie tłumaczenia maszy-
nowego, typy okresów warunkowych w języku włoskim, 
sytuacyjne struktury dyskursu.

Cena: 29,40 zł 

ISSN: 0208-5550
Oprawa: broszurowa, błyszcząca
Format: 168 x 240
Liczba stron: 289 + 3 nlb. s.
Inne: bibliogr., abstracts, keywords, ilustr.,  
tab., schem.
Typ pracy: wyd. ciągłe
Waga: 590 g
Język: francuski, włoski i portugalski
Online: CEEOL
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Русский язык в польской аудитории. Т. 3

Red. Anna Zych

Wchodzące w  skład tomu opracowania dotyczą prob-
lemów ewolucji języka – historii i stanu współczesnego 
języka rosyjskiego, konfrontacji języków oraz pragma-
tyki językowej i translatoryki. Wyniki prac badawczych 
prowadzonych w tym zakresie mogą być wykorzystane na 
zajęciach z praktycznej nauki języka rosyjskiego, grama-
tyki opisowej oraz teorii i praktyki przekładu. Mogą oka-
zać się pomocne nie tylko w samym procesie nauczania, 
lecz również w przygotowaniu materiałów do nauki języ-
ka. Konieczne wszak są: ciągłe modyfikacje programów 
nauczania, przystosowanie tematyki i treści nauczania do 
oczekiwań studentów, wzbogacanie ich wiedzy o języku 
rosyjskim rozumianym jako stale rozwijający się system, 
wskazanie związku języka z kulturą, życiem narodu, syste-
mem jego wartości.

Cena: 16,80 zł 

ISBN: 978-83-226-1951-3
Oprawa: broszurowa, błyszcząca
Format: 168 x 240
Liczba stron: 186 + 2 nlb. s.
Inne: bibliogr., tab., streszcz., summ., rez.
Typ pracy: praca zbiorowa
Waga: 400 g
Język: polski i rosyjski
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Słowo i tekst. T. 3 
Mentalność etniczna i kulturowa

Red. Piotr Czerwiński, Ewa Straś

Tom zawiera opracowania z zakresu konfrontacji róż-
nych poziomów języka rosyjskiego i polskiego. Zamieszczo-
ne w tomie artykuły obejmują zagadnienia językoznawcze 
oraz dotyczące literatury i przekładu literackiego. Łączą 
język w różnych jego przejawach z takimi zjawiskami, jak: 
mentalność, kultura, świadomość, ideologia. Porusza-
ją zatem dość szeroki krąg zagadnień przede wszystkim 
etnolingwistycznych, dotyczących struktury i form men-
talności, jej projekcji i roli we współczesnym świecie. Tom 
podzielony jest na trzy części: Kategorie, struktury i formy 
mentalności narodowej; Projekcje mentalności etnicznej i kul-
turowej; Mentalność etniczna i współczesny świat człowieka. 
Poruszane w pracy problemy odzwierciedlają tendencje 
dominujące we współczesnej lingwistyce, coraz bardziej 
kierującej zainteresowania badawcze w stronę aspektów 
bezpośrednio związanych ze świadomością człowieka – 
w jej przejawach narodowych, kulturowych, psychologicz-
nych, środowiskowych.

Cena: 23,10 zł 

ISBN: 978-83-226-1975-8
Oprawa: broszurowa, błyszcząca
Format: 168 x 240
Liczba stron: 230 + 2 nlb. s.
Inne: tab., wykr., ilustr., streszcz., summ., rez.
Typ pracy: praca zbiorowa
Waga: 490 g
Język: polski, rosyjski
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kultura i język polski
dla cudzoziemców

Czytaj po polsku. T. 3  
Eliza Orzeszkowa: „Dobra pani”, 
Maria Konopnicka: „Nasza szkapa”. 
Wyd. 2.

Red. Romuald Cudak, Jolanta Tambor,  
Wioletta Hajduk-Gawron, Oprac. 
Magdalena Bąk, Barbara Morcinek

Niniejsze książeczki to materiały pomoc-
nicze do nauki języka polskiego jako obcego, 
przeznaczone dla osób będących na początku-
jącym poziomie nauki języka (każde opracowa-
nie składa się z 300 słów), które chcą poznać 
polską klasykę literacką i wzbogacić swój zasób 
słownictwa. Książeczki zawierają streszczenia 
nowel oraz zestawy ćwiczeń, których celem 
jest doskonalenie już zdobytej przez obcokra-
jowców szeroko pojętej wiedzy językowej oraz 
ogólnokulturowej.

W  każdym tomie pomieszczono słownik 
zawierający wszystkie wyrazy użyte w  teks-
tach opowiedzianych nowel (w  formach gra-
matycznych, w jakich zostały użyte w tekście, 
i wzbogacone o gramatyczne informacje, np. 
formy podstawowe, tj. słownikowe, czy rekcje, 
a  więc wiadomości przydatne dla osób uczą-
cych się języka polskiego.

Cena: 4,20 zł; ISBN: 978-83-226-1392-4; Oprawa: broszurowa,  
błyszcząca; Format: 120 x 165; Liczba stron: 77 + 3 nlb. s.;  
Inne: tab., ilustr., ćw., klucz do ćw., słowniczek; Typ pracy: skrypt; 
Waga: 130 g; Język: polski.

Czytaj po polsku. T. 4  
Stefan Żeromski: „Siłaczka”,  

„Rozdziobią nas kruki, wrony...”. 
Wyd. 2.

Red. Romuald Cudak, Jolanta Tambor, 
Wioletta Hajduk-Gawron, 
Oprac. Agnieszka Szol

Niniejsze książeczki to materiały pomoc-
nicze do nauki języka polskiego jako obcego, 
przeznaczone dla osób będących na początku-
jącym poziomie nauki języka (każde opracowa-
nie składa się z 300 słów), które chcą poznać 
polską klasykę literacką i wzbogacić swój zasób 
słownictwa. Książeczki zawierają streszczenia 
nowel oraz zestawy ćwiczeń, których celem 
jest doskonalenie już zdobytej przez obcokra-
jowców szeroko pojętej wiedzy językowej oraz 
ogólnokulturowej.

W  każdym tomie pomieszczono słownik 
zawierający wszystkie wyrazy użyte w  teks-
tach opowiedzianych nowel (w  formach gra-
matycznych, w jakich zostały użyte w tekście, 
i  wzbogacone o  gramatyczne informacje, np. 
formy podstawowe, tj. słownikowe, czy rekcje, 
a  więc wiadomości przydatne dla osób uczą-
cych się języka polskiego.

Cena: 4,20 zł; ISBN: 978-83-226-1393-1; Oprawa: broszurowa,  
błyszcząca; Format: 120 x 165; Liczba stron: 67 + 5 nlb. s.;  
Inne: tab., ćw., klucz do ćw., słowniczek; Typ pracy: skrypt;  
Waga: 120 g; Język: polski.
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kultura i język polski
dla cudzoziemców

Czytaj po polsku. T. 6  
Natasza Goerke: „Paralele”,  
Ryszard Kapuściński: „Wewnątrz 
góry lodowej”. Wyd. 2.

Red. Romuald Cudak, Jolanta Tambor, 
Wioletta Hajduk-Gawron,  
Oprac. Maria Czempka-Wewióra, 
Małgorzata Smereczniak

Prezentowane publikacje zapoczątkowują 
w popularnej wśród czytelników serii „Czytaj 
po polsku” nowy etap – książek przeznaczo-
nych dla osób znających język polski na pozio-
mie zaawansowanym, pragnących sprawdzić 
oraz doskonalić dotychczas zdobytą wiedzę. 
Zawierają nie tylko – jak to było do tej pory – 
streszczenie utworu, lecz także pełną, autorską 
jego wersję wraz z przypisami objaśniającymi 
trudniejsze wyrazy – neologizmy stworzo-
ne przez autora, słowa rzadko używane, czy 
archaizmy. Za pomocą obszernego zestawu 
ćwiczeń czytelnik utrwala nowo poznane słow-
nictwo, poznaje kontekst kulturowy i poszerza 
swą wiedzę językoznawczą. Podział ćwiczeń na 
grupy tematyczne pozwala skupić się na odpo-
wiednich zagadnieniach: sprawdzeniu stopnia 
zrozumienia przeczytanego tekstu, gramatyce, 
ćwiczeniach w mówieniu i pisaniu.

Nowością wydanych pozycji dla osób znają-
cych język polski na poziomie zaawansowanym 
jest także możliwość zapoznania się z  twór-
czością autorów współczesnych (A. Sapkowski, 
R. Kapuściński, N. Goerke) oraz zetknięcia się 
z różnymi gatunkami literackimi (opowiada-
nie fantasy, reportaż).

Cena: 7,35 zł; ISBN: 978-83-226-1698-7; Oprawa: broszurowa,  
błyszcząca; Format: 120 x 165; Liczba stron: 101 + 3 nlb. s.;  
Inne: ćwiczenia, klucz do ćw.; Typ pracy: skrypt; Waga: 150 g; 
Język: polski.

Czytaj po polsku. T. 8  
Zofia Nałkowska:  

„Przy torze kolejowym”,  
Tadeusz Borowski:  

„Proszę państwa do gazu” 

Red. Romuald Cudak, Jolanta Tambor, 
Wioletta Hajduk-Gawron, 
Oprac. Agnieszka Tambor

Kolejny tom prezentowanej serii przezna-
czony jest dla studentów średnio zaawansowa-
nych (poziom B1 / B2). Tym razem słuchaczom 
Szkoły Języka i Kultury Polskiej postanowiono 
przybliżyć polską literaturę wojenną, opisują-
cą doświadczenia ludzi więzionych w obozach 
koncentracyjnych w czasie II wojny światowej. 
Dzięki temu czytelnicy, oprócz zwyczajowe-
go w  wypadku tej serii poszerzania i  dosko-
nalenia umiejętności z zakresu języka, mogą 
poznać fragment historii Polski i jej wpływ na 
literaturę.

Książeczka tradycyjnie już zawiera część 
informującą o  Autorach i  pomieszczonych 
tekstach, lekturową, ćwiczeniową oraz klucz 
do ćwiczeń.

Cena: 6,30 zł; ISBN: 978-83-226-2050-2; Oprawa: broszurowa,  

błyszcząca; Format: 120 x 165; Liczba stron: 114 + 6 nlb.s.;  

Inne: fot., ilustr., ćwiczenia, klucz do ćw.; Typ pracy: skrypt;  

Waga: 170 g; Język: polski. 
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Studia bibliologiczne. T. 19  
Zagadnienia wydawnicze – dzieje książki, 
prasy i bibliotek

Red. Anna Sitkowa

Na kolejny tom Studiów bibliologicznych składa się dwana-
ście artykułów napisanych przez doświadczonych Autorów 
oraz debiutantów.

W pierwszej części w czterech rozprawach zostały przed-
stawione: wydawnicze inicjatywy synów XVI-wiecznych 
pisarzy, edytorskie problemy związane z publikowaniem 
literatury okolicznościowej – staropolskiej oraz powstałej 
w następnych stuleciach, opinie oświeceniowych twórców 
na temat czytelniczych preferencji ówczesnych odbiorców 
i zabiegi, których celem było zniechęcenie do lektur uzna-
nych za bezwartościowe, oraz dzieje polemiki XIX-wiecz-
nych uczonych, utrwalonej w drukowanych listach dedy-
kacyjnych.

W drugiej części tomu cztery artykuły poświęcono prob-
lemom związanym z dziejami bibliotek i prasy w dwudzie-
stoleciu międzywojennym oraz z podejmowanymi w tym 
czasie inicjatywami kulturalnymi. Następne teksty pre-
zentują: ikonografię książki w twórczości więźniów KL 
Auschwitz, działalność bibliotek dla polskich displaced per-
son w Niemczech Zachodnich po II wojnie światowej oraz 
funkcjonowanie Działu Integracyjno- Biblioterapeutycz-
nego Biblioteki Śląskiej w Katowicach.

Publikacja adresowana jest do bibliologów i filologów, 
zainteresowanych problemami historii książki, prasy, 
bibliotek oraz instytucji kultury literackiej.

Cena: 21,00 zł 

ISBN: 978-83-226-2013-7
Oprawa: broszurowa, błyszcząca
Format: 168 x 240
Liczba stron: 203 + 1 nlb. s.
Inne: indeks, tab., ilustr., summ., rez.
Typ pracy: praca zbiorowa
Waga: 440 g
Język: polski
Online: CEEOL
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System informacji archiwalnej w Polsce  
Historia, infrastruktura, standardy  
i metody

Justyna Adamus-Kowalska

Publikacja obejmuje swym zakresem zagadnienia wcho-
dzące w obręb nauki o informacji oraz archiwistyki. Prob-
lematyka została przedstawiona w  pięciu rozdziałach. 
W  rozdziale pierwszym przybliżono historię informa-
cji archiwalnej. Zarysowano rozwój archiwów od czasów 
najdawniejszych aż po funkcjonowanie archiwów w PRL 
i budowę Podsystemu Informacji Archiwalnej jako elemen-
tu Krajowego Systemu Informacji Naukowej, Technicznej 
i Organizacyjnej (SINTO). W kolejnym rozdziale szczegóło-
wo przedstawiono strukturę organizacyjno-funkcjonalną 
systemu informacji archiwalnej. Dalej opisano działania 
użytkowników we wskazanym systemie oraz rolę archi-
wistów w komunikacji naukowej. Rozdział czwarty obe-
jmuje standardy i metody opracowywania dokumentacji 
archiwalnej. W piątym zobrazowano system informacji 
archiwalnej, mając na uwadze nadzór nad narastającym 
zasobem archiwalnym.

Książka kierowana jest do czytelników chcących zgłębić 
tajniki warsztatu pracy archiwisty. Studiowanie zagadnień 
informacji archiwalnej wymaga zapoznania się z każdym 
z pięciu rozdziałów pracy. Ich lektura dostarczy wiedzy 
na etapie nauczania archiwistyki i  może być pomocna 
w podejmowaniu zadań praktycznych we współczesnych 
archiwach, zwłaszcza jeśli chodzi o przygotowanie profe-
sjonalnych narzędzi informacyjnych dla użytkowników 
archiwów. Podczas analizy systemu informacji archiwal-
nej w Polsce pojawia się wiele analogii do innych syste-
mów informacyjnych, dzięki temu książka może stanowić 
uzupełnienie wiedzy w takich dziedzinach, jak informacja 
naukowa i bibliotekoznawstwo oraz archiwistyka.

Cena: 14,70 zł 

ISBN: 978-83-226-2004-5
Oprawa: broszurowa, matowa
Format: 147 x 205
Liczba stron: 188 s.
Inne: bibliogr., indeks, tab., summ., rez, rés.
Typ pracy: monografia
Waga: 320 g
Język: polski
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Folklor pieśniowy Zaolzia  
Uwarunkowania, typologia i funkcje

Magdalena Szyndler

Celem prezentowanej pracy jest ukazanie zaolziańskiej 
kultury muzycznej na tle śląsko-cieszyńskiej kultury od 
czasów dawnych aż po lata współczesne. Podjęto kwestie 
związane z kształtem kultury muzycznej Śląska Cieszyń-
skiego w przeszłości i obecnie, poruszono problematykę 
związków, podobieństw i różnic w repertuarze pieśnio-
wym, określono specyfikę cieszyńskiej pieśni ludowej 
w świetle analizy muzycznej i wybranych zagadnień tekstu 
słownego (Autorka pracy korzysta z wyników badań tere-
nowych przeprowadzonych w latach 2001–2005, podczas 
których uzyskała materiał źródłowy).

Folklor w  niniejszej pracy zaprezentowano z  punk-
tu widzenia historycznego i  całościowego (ogólny stan 
kultury muzycznej, instytucje, organizacje, szkolnictwo 
muzyczne, chóry i  inne zespoły muzyczne), ze szczegól-
nym uwzględnieniem śpiewactwa na ziemi cieszyńskiej.

Cena: 25,20 zł 

ISBN: 978-83-226-1930-8
Oprawa: twarda, matowa
Format: 168 x 240
Liczba stron: 238 + 2 nlb. s. + wklejka
Inne: bibliogr., wklejka, fot., mapy, tab., aneksy, 
alfabetyczny spis pieśni, wykaz pieśni, zapisy 
nutowe, summ., rés.
Typ pracy: monografia
Waga: 660 g
Język: polski
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Wybrane zagadnienia prawa do firmy

Piotr Ślęzak

Książka zawiera podstawowe informacje dotyczące 
prawa do firmy. Autor przedstawia znaczenie słowa „firma” 
w języku prawnym i prawniczym. Wypowiada się w spor-
nej kwestii charakteru prawa do firmy, opowiadając się za 
jej majątkowym charakterem. Wskazuje także na brzmie-
nie firmy różnych podmiotów, rodzaje firmy oraz jej funk-
cje. Omawia zasady prawa firmowego. Wyjaśnia, co to jest 
licencja firmowa i na czym polega ochrona firmy.

Publikacja jest przydatna dla studentów 
takich kierunków, jak: organizacja produkcji 
filmowej i telewizyjnej, zarządzanie, 
ekonomia, administracja, oraz dla osób 
prowadzących działalność gospodarczą. 

Jest też cennym materiałem szkoleniowym dla przed-
siębiorców.

Cena: 6,30 zł 

ISBN: 978-83-226-1962-9
Oprawa: broszurowa, błyszcząca
Format: 147 x 205
Liczba stron: 72 + 8 nlb. s.
Inne: bibliogr., przepisy dot. firmy, akty prawne, 
orzecznictwo, rés., Zsfg.
Typ pracy: monografia
Waga: 170 g
Język: polski
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Reklama  
jako czyn nieuczciwej konkurencji

Piotr Ślęzak

Niniejsza książka przedstawia delikty w zakresie rekla-
my. Uwzględnia ona „dwutorowość” regulacji w prawie 
polskim. Obejmuje zagadnienia reklamy jako czynu nie-
dozwolonego w świetle Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji oraz działania reklamowe adresowane do kon-
sumentów w kontekście Ustawy o przeciwdziałaniu nie-
uczciwym praktykom rynkowym.

Publikacja zawiera informacje przydatne zwłaszcza dla 
studentów takich kierunków, jak: organizacja produkcji 
filmowej i telewizyjnej, zarządzanie, ekonomia czy admi-
nistracja, oraz dla osób zawodowo związanych z produkcją 
i wykorzystaniem reklamy.

Autor stara się w sposób przystępny omówić kryteria, 
które decydują o tym, że konkretną reklamę należy uznać 
za nieuczciwą, a także wskazywać sytuacje, kiedy określo-
ne reklamy uznawane są za dozwolone. Z tych względów 
książka stanowi materiał dydaktyczny dla studentów oraz 
swego rodzaju poradnik dla osób pracujących w stacjach 
telewizyjnych i  radiowych, a  także w  redakcjach praso-
wych.
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Święta Medea  
W stronę komparatystyki pozasłownej  
Wyd. 2.

Zbigniew Kadłubek

Prezentowana książka jest zbiorem studiów, esejów, szki-
ców krytycznych, mimo to stanowi spójną całość, w której 
podjęto próbę dokonania literackiego namysłu wychodzą-
cego poza słowa, extra verba.

Pomieszczone w książce teksty cechuje myślenie o lite-
raturze jako o całości – jednak z perspektywy greckiego 
antyku i łacińskiego średniowiecza, niemieckiego roman-
tyzmu i  modernizmu oraz postmodernizmu. Dążeniem 
Autora było wyjście z rozproszenia liter i literatur, poka-
zanie, że literatura to spotkanie z Życiem, a synoptyczne 
czytanie tekstów Wielkiej Literatury prowadzi do przeko-
nania, że literatura jest syjamską siostrą życia, egzystencji, 
bytowania. W takim czytaniu chodzi o przyjęcie metody 
porównawczej czy komparatystyki pozasłownej, która jest 
mobilizacją metod, odczytań, dyskursów, a nie tylko wydo-
bywaniem z tekstów literackich implikacji filozoficznych 
czy estetycznych. Autora nie zadowala badanie wyłącznie 
walorów literackich, lecz preferuje  całościowe czytanie.

Kolejną cechą wspólną pomieszczonych w książce teks-
tów jest intencja, by pozostawały w zgodzie z myślą teolo-
giczną i religijną. Namysł teoretyczno-literacki i kompa-
ratystyczny Autora jest zakotwiczony w wierze. Jak sam 
pisze: „W rozproszeniu, po spiętrzonych wodach dzisiejszej 
kultury płynąłem Arką Noego, jaką stara się być literatu-
ra porównawcza. Arka Noego jest bowiem przymierzem 
nowoczesności z dawnością, różności i jedności, mnogości 
i tego, co pojedyncze”.
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Literatura i filozofia w poszukiwaniu  
sztuki życia: Nietzsche, Wilde, Shusterman

Alina Mitek-Dziemba

Tematem książki jest problematyka estetycznej egzy-
stencji, życia ujętego w ramy szeroko pojętej sztuki, tak jak 
rozważać i praktykować je może nowoczesna filozoficzna 
świadomość, pomna swoich wewnątrz- i pozatekstowych 
uwikłań, podejmująca zadanie doskonalenia i  formowa-
nia siebie oraz innych przy użyciu środków (retorycznych, 
literackich), które niosą istotne konsekwencje dla treści 
filozoficznego przekazu. W charakterystyce zasady samo-
kształtującego się twórczo podmiotu Autorka wykorzystu-
je modernistyczną dialektykę racjonalności i estetyczno-
ści, rozumu i artystycznej dekadencji, by wykroczyć poza 
jej ramy. Problematyzuje w pracy konwencjonalne ujęcia 
XIX-wiecznego estetyzmu; stawia pytanie o istotę estety-
zacji jako zasady indywidualnego życia i społecznej organi-
zacji w dobie samoświadomej nowoczesności; wskazuje na 
estetyczną autokreację jako na sposób, w jaki urzeczywist-
nia się antyczna sztuka dobrej egzystencji, troska o siebie 
i wspólnotę, we współczesnym pisarstwie filozoficznym, 
za przykład biorąc dzieło Sørena Kierkegaarda, Fryderyka 
Nietzschego, Michela Foucaulta, Charlesa Taylora, Richar-
da Rorty’ego, Richarda Shustermana i innych.
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Prywatnoprawne instrumenty  
oddziaływania Skarbu Państwa  
na przedsiębiorców

Red. Rafał Blicharz, Michał Kania

Przedmiotem niniejszej pracy zbiorowej są relacje sek-
tora publicznego z sektorem prywatnym, oparte na nie-
publicznych formach oddziaływania Skarbu Państwa lub 
jednostek samorządu terytorialnego na przedsiębiorców. 
Przykładem takich form są przede wszystkim umowy, 
mediacja, regulaminy czy tzw. złoty sprzeciw Skarbu Pań-
stwa. Praca zawiera także informacje o szczególnych pry-
watnoprawnych uprawnieniach organów kontrolnych 
i  nadzorczych wobec podmiotów funkcjonujących na 
rynku finansowym. Na wybranych przykładach (zwłaszcza 
w zakresie: prawa zamówień publicznych, prawa partner-
stwa publicznoprywatnego, prawa energetycznego, prawa 
rynku finansowego, prawa autorskiego, prawa pomocy 
publicznej, prawa przekształceń własnościowych Skarbu 
Państwa) zaprezentowano specyfikę tego typu relacji, ana-
lizując poszczególne rozwiązania, w tym dotyczące zwłasz-
cza procedur oraz zasad odpowiedzialności.
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Obszary badawcze  
współczesnej kryminalistyki

Red. Tadeusz Widła

Na niniejszy tom złożyły się prace zaprezentowane na 
Zjeździe Katedr Kryminalistyki, który odbył się w dniach 
8–10 czerwca 2005 r. w Wiśle, podejmujące między inny-
mi następujące zagadnienia: krytyczne studia dotychcza-
sowej wiedzy o ichnogramie (ścieżce chodu); badania nad 
wykorzystaniem techniki kryminalistycznej w postępo-
waniach w sprawach o przestępstwa przeciwko środowi-
sku; problem znaczenia akt w badaniach identyfikacyjnych 
pisma ręcznego; zaangażowanie społeczeństwa w Tychach 
w ujawnianie przestępstw i sprawców w ramach programu 
Crime-Stoppers; wyniki badań nad jakością swoistych prze-
szukań, jakimi są kontrole osobiste więźniów i zajmowa-
nych przez nich pomieszczeń.

Zaprezentowano także takie obszary badawcze krymi-
nalistyki, jak: taktyka postępowania w sprawach o prze-
stępstwa gospodarcze, specyfika przestępstw gospodar-
czych (charakterystyka sprawców, sposobu, okoliczności 
popełniania tego rodzaju przestępstw), kontrowersyjna 
kwestia dopuszczalności opinii ogólnokryminalistycznych 
i metaopinii, problematyka modus operandi, perspektywy 
biometrii.

Zwrócono też uwagę na wykorzystywanie osiągnięć kry-
minalistyki w postępowaniach o sfałszowanie lub obrót fał-
szywymi dziełami sztuki – symptomatologię zjawiska oraz 
optymalny porządek czynności identyfikacyjnych oraz oce-
niono stosowanie przymusu bezpośredniego w kontekście 
art. 74 §1 k.p.k. (zakazu przymuszania do samooskarżania 
lub dowodzenia swej niewinności); problematykę czynno-
ści dowodowych w postępowaniu administracyjnym i per-
swazyjności opinii biegłego. Opisano działanie środków do 
wzmacniania śladów na powierzchniach sypkich. Odnie-
siono się także do kwestii zastosowania teorematu Bayesa 
w badaniach pismoznawczych i oceniono dotychczasowe 
reguły składania podpisów, jak również zwrócono uwagę 
na ocenę dowodów w świetle orzecznictwa sądów polskich.
Rozwiano też uporczywie powtarzane mity na temat nowo-
jorskiej reformy policji (Brattena – Giulianiego).
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„Problemy Prawa Prywatnego  
Międzynarodowego”. T. 8

Red. Maksymilian Pazdan

Kolejny tom niniejszej serii poświęcony 
jest przede wszystkim nowej polskiej usta-
wie o prawie prywatnym międzynarodowym, 
uchwalonej przez Sejm 4 lutego 2011 r. Czytel-
nik znajdzie w nim ogólne omówienie tej regu-
lacji kolizyjnoprawnej, jak również opis drogi 
legislacyjnej ustawy i  perypetie jej projektu 
na końcowym etapie procesu legislacyjnego. 
Wprowadzenie do nowej ustawy o prawie pry-
watnym międzynarodowym zostało wzbogaco-
ne o tłumaczenia jej tekstu na język francuski 
i angielski. Oprócz tego w tomie zamieszczo-
no artykuły poświęcone: międzynarodowemu 
prawu rodzinnemu (cywilnoprawne aspekty 
uprowadzenia dziecka za granicę), niemieckie-
mu prawu spółek, jak również opracowanie 
poruszające zagadnienie wpływu ogłoszenia 
upadłości w  Polsce na zagraniczne postępo-
wanie arbitrażowe. Godne polecenia są także 
glosy do orzeczeń sądów dotyczących formy 
testamentu według konwencji haskiej z 1961 r. 
oraz współpracy między sądami państw człon-
kowskich Unii Europejskiej przy przeprowa-
dzaniu dowodów w sprawach cywilnych lub 
handlowych.

Cena: 12,60 zł; ISSN: 1896-7604; Oprawa: broszurowa,  
błyszcząca; Format: 168 x 240; Liczba stron: 149 + 3 nlb. s.; 
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ciągłe; Waga: 340 g; Język: polski; Online: CEEOL.

„Problemy Prawa Prywatnego  
Międzynarodowego”. T. 9

Red. Maksymilian Pazdan

Niniejszy tom zawiera rozważania na temat 
nowej regulacji kolizyjnej wprowadzonej 
w naszym kraju. Otwiera go tekst dotyczący 
zakresu autonomii woli stron w prawie spad-
kowym na podstawie przepisów ustawy o pra-
wie prywatnym międzynarodowym z  2011 r. 
W kolejnym artykule poddano analizie aktu-
alną i doniosłą gospodarczo tematykę zabez-
pieczenia wierzytelności w  postaci poręcze-
nia. Problemy związane z prawną konstrukcją 
poręczenia przedstawiane są z perspektywy 
prawnokolizyjnej. Obszerny artykuł poświęco-
no kwestii przelewu wierzytelności w prawie 
prywatnym międzynarodowym. Podjęto także 
tematykę poszukiwania prawa właściwego dla 
umów reasekuracji według kolizyjnych uregu-
lowań europejskich. Nie zabrakło również roz-
ważań dotyczących czynów niedozwolonych 

– tym razem w odniesieniu do naruszeń dóbr 
osobistych, na podstawie przepisów rozporzą-
dzenia Rzym II. W tomie znalazł się też tekst 
dotyczący graficznego przedstawienia znaku 
towarowego w prawie polskim i regulacjach 
europejskich. Na zakończenie zamieszczono 
tłumaczenie nowej chińskiej ustawy o prawie 
prywatnym międzynarodowym – z zarysem 
najważniejszych instytucji wprowadzonych 
przez chińskiego ustawodawcę.
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„Silesian Journal of Legal Studies”  
Contents Vol. 3

Ed. Barbara Mikołajczyk

Niniejsza praca jest kolejnym numerem wydawni-
ctwa ciągłego powołanego do życia uchwałą Wydzia-
łu Prawa i Administracji UŚ. W tomie 3. są publikowane 
teksty w językach: angielskim, francuskim, niemieckim 
i hiszpańskim. Autorami tekstów są nie tylko Polacy  – pra-
cownicy WPiA UŚ, lecz także naukowcy z innych polskich 
i zagranicznych uniwersytetów.

Tom 3. zawiera artykuły dotyczące różnych dziedzin 
prawa: gospodarczego, kanonicznego, podatkowego, cywil-
nego, samorządowego oraz karnego. Teksty dotyczą aktual-
nych  problemów prawnych pojawiających się na gruncie 
prawa krajowego (nie tylko polskiego, lecz także hiszpań-
skiego) oraz europejskiego.

Praca zawiera recenzje dwóch zagranicznych publikacji 
oraz spis wybranych ważniejszych monografii autorstwa 
pracowników WPiAUŚ za lata 2009–2010. Dołączono także 
wykaz konferencji zorganizowanych przez WPiA. Wykazy 
te mają na celu promocję wydziału i zapoznanie społeczno-
ści akademickiej z jego działalnością naukową.

Publikacja jest adresowana do szerokiego grona czytel-
ników w Polsce i za granicą. Zakłada się, że czytelnikami 
będą prawnicy – tak teoretycy, jak i praktycy – specjali-
zujący się w różnych dziedzinach prawa. Publikacja może 
też być cennym źródłem dla magistrantów i doktorantów.
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„Z Dziejów Prawa”. T. 4 (12)

Red. Adam Lityński, Marian Mikołajczyk,  
Wojciech Organiściak

W niniejszym tomie znalazły się teksty osób związanych 
z Katowickim Ośrodkiem Historycznoprawnym. Otwiera 
go przeglądowy artykuł R. Sobańskiego pt. Prawo – nieod-
łączny towarzysz człowieka, będący owocem analiz nieodża-
łowanej pamięci wybitnego znawcy prawa kanonicznego 
nt. relacji człowiek – „prawo”. Artykuł T. Adamczyka dotyczy 
stosowania kary pozbawienia wolności przez XVIII-wiecz-
ny sąd grodzki w Krakowie; z kolei tekst W. Organiściaka 
ukazuje opis pijara Wincentego Skrzetuskiego Rady Nie-
ustającej. Rozprawa R.M. Małajnego przedstawia anglo-
saską XIX-wieczną doktrynę rozdziału władzy, natomiast 
A. Biłgorajski omawia genezę i ewolucję doktryny „wolne-
go rynku idei”. Znaczącym fragmentem prezentowanego 
tomu jest rozprawa J. Ciągwy nt. interpelacji poselskich 
w  I  Sejmie Śląskim (1922–1929). Artykuł A. Stawarskiej-

-Rippel podejmuje mało znane zagadnienie rekodyfikacji 
radzieckiego postępowania cywilnego, a praca M. Bożka 

– problematykę projektów konstytucyjnych „Demokra-
tycznych Niemiec” w ujęciu Socjalistycznej Partii Jedności 
z 1946 r. Kolejne artykuły  (A. Watoły i M. Arndta), dotyczą 
zagadnień niezawisłości sędziowskiej i ochrony tajemnicy 
wojskowej w prawie Polski Ludowej. Obszerna rozprawa 
M.  Łysko omawia orzecznictwo karno-administracyjne 
okresu gomułkowskiego. Z kolei Ł.J. Korporowicz, prezen-
tuje wybrane aspekty prawa rzymskiego na przykładzie 
orzeczeń brytyjskiej Izby Lordów z lat 1999–2009. Niniej-
szy tom zawiera także omówienie i tekst XVIII-wiecznych 
artykułów wojskowych dla Milicji Karola Stanisława Radzi-
wiłła. Można w nim również znaleźć recenzje prac: Wzmoc-
nienie niezawisłości sędziowskiej w Polsce i na Ukrainie w dobie 
przemian (praca zbiorowa); Dyplomaci francuscy o Konsty-
tucji 3 Maja (H. Kocój); Wojskowy Sąd Rejonowy w Poznaniu 
(1946–1955) (R. Leśkiewicz) itd. Tom uzupełniają relacje 
z jubileuszy Profesora Józefa Ciągwy i Profesora A. Lityń-
skiego z Laudacją Profesora Wacława Uruszczaka oraz kro-
nika i spis publikacji pracowników Katedry Historii Prawa 
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
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Psychologia zdrowia:  
konteksty i pogranicza

Red. Małgorzata Górnik-Durose,  
Joanna Mateusiak

Ideą książki jest pokazanie szerokiej perspektywy usytu-
owania problematyki psychologii zdrowia w różnych kon-
tekstach teoretycznych i aplikacyjnych oraz w powiąza-
niu z innymi dyscyplinami naukowymi. Ma ona stanowić 
rodzaj płaszczyzny dialogowej dla wymiany, konfrontacji 
i konsolidacji informacji, wzbogacających i precyzujących 
obszar badań i refleksji teoretycznej w ramach psycholo-
gii zdrowia. 

Monografia składa się z czternastu rozdziałów, w któ-
rych przedstawiciele różnych środowisk naukowych w Pol-
sce prezentują zagadnienia wychodzące poza tradycyjny 
obszar dociekań w  ramach psychologii zdrowia. Punk-
tem odniesienia dla tych rozważań jest myślenie o zdro-
wiu w kategoriach biopsychospołecznych i w jego ramach 
poszukiwanie kontekstów teoretycznych i aplikacyjnych 
oraz obszarów pogranicznych, rzucających nowe światło 
na zakres i sposób zajmowania się zdrowiem z psycholo-
gicznej perspektywy. Tom podzielony został na trzy czę-
ści, które odnoszą się kolejno do zagadnień teoretycznych, 
zagadnień związanych z pomiarem oraz zagadnień empi-
rycznych.

Zgromadzone w tym tomie prace mogą stać się istotnym 
przyczynkiem, z jednej strony – do poszerzenia obszarów 
penetracji w ramach psychologii zdrowia, a z drugiej – do 
dookreślenia jej miejsca pośród innych dziedzin wiedzy 
o człowieku, tworzących współcześnie złożony interdyscy-
plinarny system.
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Psychologiczne i interdyscyplinarne  
problemy w opiniodawstwie sądowym 
w sprawach cywilnych

Red. Jan M. Stanik

Praca poświęcona jest rozległej i złożonej naukowo prob-
lematyce z dziedziny psychologii sądowej, dotyczącej teo-
retycznych, metodologicznych i warsztatowych zagadnień 
mieszczących się w szeroko pojętym obszarze  stosowania  
prawa cywilnego. W ramach wypracowywanej w Polsce 
ogólnej koncepcji (teorii) psychologii sądowej opracowanie 
to ujmuje zawarte w nim problemy z różnych perspektyw 

– „oglądu” rzeczywistości prawnej, w obrębie której wystę-
pują zarówno zagadnienia ogólne (z zakresu psychologii 
prawa, społecznej psychologii prawa), jak i problemy kon-
kretne: ekspertalne (wymagające korzystania z wiadomo-
ści i umiejętności specjalnych), dotyczące poszczególnych 
stanów faktycznych w procesie stosowania prawa cywil-
nego, a więc psychologii sądowej sensu stricto. Opracowanie 
zostało podzielone na trzy części: Społeczne i etyczne aspekty 
opiniodawstwa sądowego; Psychologiczna i pograniczna prob-
lematyka w opiniodawstwie sądowym  w wybranych obszarach 
cywilno-procesowych; Varia.

Cena: 27,30 zł 

ISBN: 978-83-226-1989-8
Oprawa: broszurowa, matowa
Format: 168 x 240
Liczba stron: 278 + 2 nlb. s.
Inne: bibliogr., tab., ilustr., wykr., summ., rez.
Typ pracy: praca zbiorowa
Waga: 540 g
Język: polski
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„Chowanna” 2011, R. 54(68), T. 2 (37)  
Psychologia a prawo – płaszczyzny  
teoretyczne i aplikacyjne (związki i różnice)

Red. Jan M. Stanik

Publikacja mieści się w żywym w ostatnim czasie nurcie 
zainteresowania społeczeństwa polskiego problematyką 
funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości oraz proble-
mów społecznych związanych z funkcjonowaniem zawo-
dowym w sferze prawniczej. Zainteresowanie to wynika 
z nasilenia się w ostatnich latach przestępczości oraz nega-
tywnych zjawisk niepokojących opinię publiczną.

Treść pracy obejmuje główne i podstawowe problemy 
teoretyczne i  aplikacyjne występujące między prawem 
a psychologią. W szczególności została przedyskutowana 
po raz pierwszy w literaturze polskiej problematyka psy-
chologiczna z punktu widzenia jurysdykcji, a także został 
zarysowany przedmiot i zadania psychologii sądowej jako 
subdyscypliny psychologicznej. W poszczególnych artyku-
łach Autorzy zaprezentowali monograficzne obszary apli-
kacji psychologicznej względem prawa jako nauki i prak-
tyki orzeczniczej.

Cena: 33,60 zł 

ISSN: 0137-706X
Oprawa: broszurowa, błyszcząca
Format: 168 x 240
Liczba stron: 319 + 5 nlb. s.
Inne: bibliogr., abstracts, key words, tab., 
schem., rys., wykr., fot.
Typ pracy: czasopismo
Waga: 650 g
Język: polski
Online: CEEOL
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Kształcenie nauczycieli szkolnictwa  
ogólnokształcącego na Górnym Śląsku  
w latach 1865–1976

Grażyna Kempa

Tematem niniejszej monografii historycznoandrago-
gicznej są dzieje kształcenia nauczycieli elementarnych, 
powszechnych i podstawowych szkół na Górnym Śląsku 
od momentu powstania miasta Katowice aż do utworzenia 
Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego.

W tym ponadstuletnim okresie kształtowania się zawo-
du nauczyciela na Śląsku dokonały się najbardziej żywotne 
i głębokie procesy oświatowe. Opisano je, uwzględniając 
dorobek polskiej myśli pedeutologicznej oraz terytorial-
ną, społeczno-wyznaniową i kulturalną specyfikę regionu. 
W rozprawie ukazano także niebagatelną rolę pedagogów, 
którzy w trudnych czasach zaborów, a później okupacji, 
dzięki swej działalności oświatowej integrowali młode 
pokolenia Ślązaków, pielęgnując w  nich poczucie tożsa-
mości narodowej.

Publikacja adresowana jest nie tylko do nauczycieli czy 
kandydatów do tej profesji, lecz także do tych, którzy inte-
resują się zawiłą historią Śląska i chcieliby przez jej pry-
zmat poznać korzenie zawodowe śląskich pedagogów.

Cena: 23,10 zł 

ISBN: 978-83-226-1998-7
Oprawa: broszurowa, błyszcząca
Format: 168 x 240
Liczba stron: 243 + 5 nlb. s.
Inne: bibliogr., indeks, tab., summ., Zsfg.
Typ pracy: monografia
Waga: 470 g
Język: polski
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Postawa twórcza  
a hierarchia wartości młodego pokolenia

Magdalena Kleszcz

Zagadnienia dotyczące współzależności systemu aksjo-
logicznego z  postawą twórczą młodzieży gimnazjalnej 
i licealnej to obszar interesujący zarówno w ujęciu teore-
tycznym, jak i praktycznym. Prezentowana praca wpisuje 
się w powszechnie aprobowany interdyscyplinarny nurt 
ujmowania i  badania zagadnień dotyczących hierarchi-
zowania wartości wśród uzdolnionej twórczo młodzieży. 
Autorka skupia się na ustaleniu zależności pomiędzy posta-
wą twórczą a preferencją określonych wartości, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem różnic w  preferencji wartości 
ostatecznych i instrumentalnych w zależności od poziomu 
przejawianej postawy twórczej. Zarysowana we wstępie 
tematyka jest odzwierciedleniem potrzeby uzasadnienia 
wyboru tego właśnie tematu, który niewątpliwie mieści się 
w sferze zainteresowań reprezentantów nauk społecznych.

Publikacja przygotowana z myślą o nauczycielach peda-
gogach, wychowawcach, a także osobach pracujących z ucz-
niem uzdolnionym twórczo może stanowić również pomoc 
dla osób poszukujących informacji na temat mechanizmów 
wyboru wartości przez młodzież w wieku dorastania.

Cena: 12,60 zł 

ISBN: 978-83-226-2002-1
Oprawa: broszurowa, błyszcząca
Format: 168 x 240
Liczba stron: 128 s.
Inne: bibliogr., tab., wykr., summ., Zsfg.
Typ pracy: monografia
Waga: 300 g
Język: polski
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Upodobania obrazowe  
dzieci w wieku przedczytelniczym  
w zakresie ilustracji książkowej

Beata Mazepa-Domagała

Głównym celem badań przedstawionych w  niniejszej 
pracy była próba w miarę pełnego opisu dziecięcych upodo-
bań w zakresie ilustracji książkowej w kontekście postrze-
ganych przekazów obrazowych w dobie kultury wizualnej. 
Istotnym warunkiem przeprowadzenia tak pojętych badań 
było połączenie dotychczasowej wiedzy na temat przeka-
zów wizualnych w postaci ilustracji książkowej oraz prze-
obrażeń cywilizacyjnych, będących wynikiem oddziały-
wania kultury, z próbą określenia ich wpływu na małego 
odbiorcę. Wielowymiarowy charakter badanego zjawiska 
wymagał prowadzenia analiz nie tylko pedagogicznych, 
lecz także socjologicznych, kulturoznawczych, w zakre-
sie estetyki, komunikacji wizualnej oraz sztuki wizualnej.

Rozprawa Beaty Mazepy-Domagały adresowana jest do 
artystów plastyków, grafików, kształtujących swoiście per-
cepcję obrazu sprzężonego z tekstem i znaczeniem litera-
ckim. Z pewnością może się stać inspiracją do doskonalenia 
własnego warsztatu pracy. Może także okazać się przydat-
na dla nauczycieli, dorosłych pośredników lektury.

Cena: 44,10 zł 

ISBN: 978-83-226-2001-4
Oprawa: broszurowa, matowa
Format: 168 x 240
Liczba stron: 342 + 2 nlb. s.
Inne: bibliogr., schem., ilustr., tab., wykr., 
diagramy, aneks, summ., Zsfg.
Typ pracy: monografia
Waga: 700 g
Język: polski
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Ku afirmacji życia. Pedagogiczne podstawy 
pomyślnej egzystencji

Alicja Żywczok

Niniejsza praca wyraża troskę Autorki o  zachowanie 
miłości życia i sympatii dla świata w trudnych warunkach 
rozwoju neoutylitarnej i  technocentrycznej cywilizacji 
współczesnej. Afirmacja życia – rozumiana tu jako war-
tość witalno-moralna, postawa egzystencjalna, składnik 
atmosfery i sytuacji wychowawczej, a także jako cel, zasada, 
metoda i środek wychowania – jest fundamentem jakości 
procesu wychowania. Z punktu widzenia współczesnych 
osiągnięć pedagogicznych Autorka polemizuje z główny-
mi założeniami hedonizmu etycznego i  psychologiczne-
go oraz przedstawia oryginalne sposoby realizacji takich 
jakości idealnych, jak: godność, autentyczność, odwaga, 
sprawiedliwość i wielkoduszność. Charakteryzuje również 
deontyczne oraz diagnostyczne, profilaktyczne i terapeu-
tyczne znaczenie afirmatywnych doświadczeń życiowych 
człowieka.

Merytoryczną oraz metodologiczną warstwę pracy mogą 
konstruktywnie spożytkować przedstawiciele środowiska 
naukowego pedagogów, filozofów, psychologów i socjolo-
gów, podejmujący w swych badaniach problematykę kształ-
towania pomyślnej egzystencji ludzkiej (dobrego życia). 
W książce można odnaleźć liczne inspiracje dla nauczycieli 
i pedagogów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponad-
gimnazjalnych, a nawet nauczycieli akademickich. Publi-
kacja może być również adresowana do reprezentantów 
innych gałęzi nauki, np. kulturoznawców, lekarzy, praw-
ników, ekonomistów, architektów, przedstawicieli nauk 
przyrodniczych. Rodzice pragnący wychować swoje dzie-
ci w szacunku dla najgłębszych tajemnic istnienia, a zara-
zem w atmosferze afirmowania życia, będą mieli okazję 
skorzystać z wielu zawartych w niej treści.

Cena: 69,30 zł 

ISBN: 978-83-226-2044-1
Oprawa: twarda, matowa
Format: 168 x 240
Liczba stron: 669 + 3 nlb. s.
Inne: bibliogr., indeks, tab., summ., Zsfg.
Typ pracy: monografia
Waga: 1440 g
Język: polski
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„Chowanna” 2011, R. 54(68), T. 1 (36)  
Twórczość – ekspresja – aktywność  
artystyczna w rozwoju dzieci i młodzieży

Red. Katarzyna Krasoń

Tom „Chowanny” pod redakcją Katarzyny Krasoń mie-
ści artykuły skupione wokół tematyki unowocześniania 
siebie, rozumianego jako autokreacja i ekspresja twórcza, 
wzbogacone o zagadnienia z obszaru edukacji artystycznej. 
Kolejne teksty, zgrupowane w czterech częściach, ukazują 
aspekty teoretyczne i empiryczne zapowiedzianej tytułem 
tematyki, dlatego też zainteresowani tomem mogą być nie 
tylko pedagodzy i studenci pedagogiki, lecz także ludzie 
sztuki oraz animatorzy działań artystycznych dzieci i mło-
dzieży. Cena: 33,60 zł 

ISSN: 0137-706X
Oprawa: broszurowa, błyszcząca
Format: 168 x 240
Liczba stron: 343 + 5 nlb. s.
Inne: bibliogr., schem., tab., wykr., ilustr., fot., 
abstrakty, słowa kluczowe
Typ pracy: czasopismo
Waga: 700 g
Język: polski, angielski
Online: CEEOL
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Prom

Miroslav Mićanović

Prom to zbiór kikludziesięciu krótkich opowiadań pier-
wotnie publikowanych na łamach dodatku kulturalne-
go chorwackiej gazety „Jutarnji list”. Miroslav Mićanović 
zabiera nas w podróż w czasie i przestrzeni: do okresu dzie-
ciństwa, dorastania, studiów, dorosłego już życia, w któ-
rym pełni rolę męża i ojca. Czytelnik przenosi się wraz 
z wyeksponowanym pierwszoosobowym narratorem to 
na pogranicze bośniacko-chorwackie, do stron rodzinnych 
pisarza, to do Zagrzebia, to znów na wyspę Vis lub za ocean, 
do dalekiej Australii. 

Książka nie ma klasycznego początku ani 
końca – są w niej fragmenty, epizody, zapis 
pojedynczych doświadczeń, mozaika chwil, 
z których tak naprawdę składa się nasze życie. 

Dlatego „rejs promem” nie odbywa się po z góry wytyczo-
nej trasie, można go zacząć w dowolnym miejscu, przerwać 
w wybranym momencie, odłożyć na później lub przyłączyć 
się jako towarzysz podróży w jego trakcie…

Miroslav Mićanović – poeta, prozaik, eseista, krytyk, 
redaktor, autor antologii – należy do średniego pokolenia 
pisarzy chorwackich. Jest jedną z  ważniejszych postaci 
współczesnego życia literackiego. 

Cena: 10,50 zł 

ISBN: 978-83-226-2017-5
Oprawa: broszurowa, matowa
Format: 147 x 205
Liczba stron: 173 + 3 nlb. s.
Inne: fot.
Typ pracy: opowiadania
Waga: 330 g
Język: polski
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Serbska ruletka  
Dramat serbski po 1995 roku  
Wybór tekstów. T. 1–2

Red. Agnieszka Cielesta, Leszek Małczak,  
Dominika Zwierzchowska

Serbska ruletka to wybór współczesnych dramatów serb-
skich. Znalazło się w  nim dziewięć tekstów dziewięciu 
autorów w następującej kolejności: w tomie pierwszym – 
Svetislav Basara Dolce vita: Miroljub Nedović Kraina ciem-
ności: Mirijana Ojdanić Ślad ludzkich zębów: Nebojša Romče-
vić Karolina Neuber; w  tomie drugim – Goran Marković 
Willa Sachino: Milena Marković Statek dla lalek: Milena 
Minja Bogavac Czerwona. Seks i konsekwencje: Marija Kara-
klajić Twarz ze szkła: Maja Pelević Może jesteśmy Myszką 
Miki.

Wszystkie utwory powstały po 1995 roku 
i żaden z nich nie był wcześniej ani w Polsce 
wydany, ani na język polski przetłumaczony. 

W  wyborze uwzględniono zarówno teksty autorów 
średniego pokolenia, tych o ugruntowanej już pozycji, jak 
i młodych twórców, czasem zaledwie przed kilkoma laty 
debiutujących, ale już zauważonych i docenianych – teks-
ty zróżnicowane tematycznie i gatunkowo. Ich autorzy nie 
są bynajmniej dla polskiego odbiorcy zupełnie anonimowi, 
trudno bowiem nie rozpoznać chociażby w osobach Gorana 
Markovicia, Svetislava Basary czy Mileny Marković arty-
stów o międzynarodowej sławie. Wybrane dramaty to sztu-
ki znane w Serbii, ale często również poza jej granicami, 
nagradzane, zarówno za tekst, jak i za jego realizację sce-
niczną, na licznych festiwalach i konkursach teatralnych.

Cena: 29,40 zł 

ISBN: 978-83-226-2037-3
Oprawa: broszurowa, matowa
Format: 147 x 205
Liczba stron: T. 1: 226 + 2 nlb. s.   
T. 2: 227 + 1 nlb. s.
Inne: noty o Autorach, fot.
Typ pracy: antologia dramatów
Waga: 660 g
Język: polski
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matematyka

Wykłady z topologii 
Zbiory spójne i kontinua. Wyd. 2.

Jerzy Mioduszewski

Praca zawiera najważniejsze pojęcia i twier-
dzenia dotyczące zbiorów spójnych i kontinu-
ów. W  kolejnych wykładach Autor omawia 
takie zagadnienia, jak: zbiory uporządkowane, 
topologie wyznaczone przez uporządkowanie, 
spójność przestrzeni topologicznych ogólnych, 
osobliwości spójności, kontinua, lokalna spój-
ność w  zakresie kontinuów, odwzorowania 
peanowskie, kontinua niemetryczne, dendry-
ty, kontinua nierozkładalne. Na końcu książ-
ki zamieszczono skorowidze nazw, autorów, 
twierdzeń i przykładów podanych w tekście. 

Cena: 16,80 zł; ISBN: 978-83-226-1963-6; Oprawa: broszurowa,  
błyszcząca; Format: 168 x 240; Liczba stron: 164 + 8 nlb. s.; 
Inne: indeks, skorowidz, twierdzenia, przykłady, rys., summ., rez.; 
Typ pracy: monografia; Waga: 380 g; Język: polski.

„Annales Mathematicae Silesianae” 
T. 24 (2010)

Ed. Board

Na kolejny tom złożyły się artykuły prezen-
tujące nowe, interesujące wyniki z  różnych 
dziedzin matematyki, a  także sprawozda-
nie z konferencji. W publikacji zamieszczono 
następujące prace: Stability of the Pexider fun-
ctional equation; Orderings of higher level in mul-
tifields and multirings; On invertible preservers of 
singularity and nonsingularity of matrices over 
a  field; The invariant straight lines of an affine 
transformation in R without fixed points; Approxi-
mation methods for solving the stochastic network 
flow problem with the moment multicriterion; 
A  functional equation characterizing homograp-
hic functions; A Kneser theorem for ordinary dif-
ferential equations in Banach spaces.

Cena: 10,50 zł; ISSN: 0860-2107; Oprawa: broszurowa,  
błyszcząca; Format: 168 x 240; Liczba stron: 100 + 2 nlb. s.; 
Inne: bibliogr., wykr., tab.; Typ pracy: wyd. ciągłe; Waga: 260 g; 
Język: angielski.
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Udział fizyki jądrowej  
w rozwiązywaniu problemów  
współczesnej radioterapii

Adam Konefał

Praca ukazuje udział metod eksperymental-
nych i obliczeniowych stosowanych powszech-
nie w fizyce jądrowej w rozwiązywaniu prob-
lemów współczesnej radioterapii. Rozdział 
pierwszy dotyczy sposobów kontroli dawki 
w teleradioterapii. W rozdziale drugim omó-
wiono metody wyznaczania widm wiązek tera-
peutycznych, ze szczególnym uwzględnieniem 
symulacji komputerowych opartych na meto-
dzie Monte Carlo. Rozdział trzeci i  czwarty 
traktują o  różnych problemach związanych 
z zanieczyszczeniem wiązek terapeutycznych. 
W rozdziale piątym zamieszczono wyniki eks-
perymentów weryfikujących jakość promienio-
wania X wytwarzanego przez układ Intrabe-
am, jeden z najnowszych stosowanych w Polsce 
układów do napromieniowań wewnątrzjamo-
wych i śródoperacyjnych. Powszechnie stoso-
waną metodą leczenia czerniaka gałki ocznej, 
ze względu na wysoki poziom wyleczalności, 
okazuje się radioterapia protonowa. Badania 
zależności między parametrami wiązki proto-
nowej a rozkładem dawki, przeprowadzone za 
pomocą symulacji komputerowych opartych na 
oprogramowaniu GEANT4, stanowią treść roz-
działu szóstego niniejszej pracy. 

Cena: 10,50 zł; ISBN: 978-83-226-2019-9; Oprawa: broszurowa, 
błyszcząca; Format: 168 x 240; Liczba stron: 113 + 3 nlb. s.; 
Inne: bibliogr., wykr., fot., ilustr., wizualizacje, widma, schem., 
summ., Zsfg.; Typ pracy: monografia; Waga: 280 g; Język: polski.

Ćwiczenia z podstaw astrofizyki

Maria Pańków

W podręczniku zamieszczono opisy kilkuna-
stu ćwiczeń z podstaw astrofizyki. Przedstawio-
no zagadnienia do rozwiązania z  zastosowa-
niem obrotowej mapy nieba, odzwierciedlającej 
na sferze niebieskiej ruchy Ziemi – obrotowy 
i okołosłoneczny, i przyrządów do obserwacji 
wizualnych. Omówiono między innymi wyzna-
czanie odległości różnych skupisk materii we 
Wszechświecie – od Księżyca po odległe galak-
tyki. Elementy fizyki gwiazd zaprezentowano 
zgodnie z klasyfikacją widmową. Przytoczono 
także charakterystykę kilku przykładowych 
misji kosmicznych i nazewnictwo w Układzie 
Słonecznym oraz formacji powierzchniowych 
odkrytych w trakcie lotów próbników między-
planetarnych. 

Cena: 27,30 zł; ISBN: 978-83-226-1805-9; Oprawa: broszurowa, 
błyszcząca; Format: 220 x 210; Liczba stron: 197 + 3 nlb. s.; 
Inne: skorowidz, ilustr., fot., rys., tab.; Typ pracy: skrypt; Waga: 
490 g; Język: polski.
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Mchy Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej 
w obliczu antropogenicznych  
przemian szaty roślinnej

Barbara Fojcik

W pracy przedstawiono charakterystykę flory mchów 
Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Ta grupa roślin nale-
ży do szczególnie wrażliwych i negatywnie reagujących na 
przemiany środowiska spowodowane antropopresją. Na 
podstawie danych historycznych i badań własnych podję-
to próbę określenia głównych czynników warunkujących 
współczesny obraz brioflory, podsumowano aktualne ten-
dencje dynamiczne flory mchów, wskazano także najwięk-
sze zagrożenia, powodujące znaczące zmiany w strukturze 
ilościowej i jakościowej brioflory. Dokonano także walory-
zacji briologicznej obszaru Wyżyny, wskazując kluczowe 
znaczenie obszarów chronionych dla zachowania różno-
rodności gatunkowej flory mchów.
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Modyfikacja procesu transpiracji  
a efektywność indukowanej  
fitoekstracji ołowiu i kadmu  
w wybranych gatunkach roślin

Eugeniusz Małkowski

W pracy zbadano zależności między transpiracją a efek-
tywnością indukowanej fitoekstrakcji kadmu i ołowiu. Jako 
czynnik indukujący hyperakumulację obu metali w pędach 
roślin stosowano kwas etylenodiaminotetraoctowy. Eks-
perymenty prowadzone w  kulturach hydroponicznych 
wykazały dodatnią korelację między poziomem transpi-
racji a zawartością Pb i Cd w pędach gorczycy sarepskiej. 
Jednak badania wazonowe z zastosowaniem gleby zanie-
czyszczonej Pb i Cd oraz pochodzącej z okolic huty cynku 
i ołowiu nie potwierdziły tej zależności. Stwierdzono nato-
miast, że o poziomie akumulacji Pb i Cd w pędach gorczycy 
sarepskiej i słonecznika zwyczajnego przede wszystkim 
decyduje stopień indukcji hyperakumulacji w roślinach.

Praca adresowana jest do pracowników naukowych 
i doktorantów prowadzących badania nad fitoekstrakcją.
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Occurrence of temporarily-introduced alien 
plant species (ephemerophytes) in Poland – 
scale and assessment of the phenomenon

Alina Urbisz

Głównym celem pracy jest monograficzne opracowanie 
efemerofitów Polski oraz omówienie ich roli we współczes-
nej florze. Jako teren badań obrano obszar Rzeczypospolitej 
Polskiej we współczesnych granicach administracyjnych. 
Na podstawie zgromadzonych danych zaprezentowano 
syntetyczną charakterystykę efemerofitów, obejmującą 
ich aktualnie obowiązującą nazwę łacińską, przynależność 
systematyczną, sposoby zawlekania (jeśli są znane), obszar, 
z którego pochodzą, oraz siedliska występowania w gra-
nicach ich naturalnego zasięgu. Omówiono również typy 
ich siedlisk oraz liczbę notowań w wyróżnionych okresach 
historycznych. Uzyskane informacje posłużyły do utworze-
nia komputerowej bazy danych stanowisk efemerofitów 
w Polsce „Efem-ATPOL”.

Cena: 27,30 zł 

ISBN: 978-83-226-2053-3
Oprawa: twarda, błyszcząca
Format: 168 x 240
Liczba stron: 198 + 2 nlb. s.
Inne: bibliogr., wykr., tab., mapki, schem., 
załączniki, streszcz., Zsfg.
Typ pracy: monografia
Waga: 580 g
Język: angielski



biologia

87

„Petasites kablikianus” Tausch ex Berchtold 
jako gatunek pionierski i jego możliwości 
kolonizowania siedlisk inicjalnych

Aldona K. Uziębło

W literaturze botanicznej Petasites kablikianus wymie-
niany jest zazwyczaj jako gatunek pospolity na obszarach 
górskich, wchodzący głównie w skład zbiorowisk roślin-
nych porastających aluwia potoków górskich. Dotych-
czas nie poświęcono mu większej uwagi, poza badaniami 
taksonomicznymi oraz fitosocjologicznymi. W niniejszej 
pracy skupiono się na roli, jaką odgrywa on w środowi-
sku przyrodniczym jako gatunek pionierski. Na podstawie 
dostępnej literatury omówiono cechy przypisywane typo-
wym gatunkom pionierskim, m.in: światłolubność, dio-
ecję, wczesne zakwitanie i proanthię, wytwarzanie znacz-
nej liczby lekkich, anemochorycznych nasion, kiełkowanie 
nasion w tym samym sezonie, duże rozmiary, szybki klo-
nalny wzrost wegetatywny, dużą zdolność do szybkiego 
rozprzestrzeniania się, plastyczność morfologiczną, dużą 
tolerancję wobec klimatu i gleby, decydowanie o przebiegu 
inicjalnych faz sukcesji i ustępowanie po osiągnięciu przez 
fitocenozę względnej stabilności. Udowodniono wstępną 
hipotezę o pionierskim charakterze Petasites kablikianus, 
a także określono genezę powstawania fitocenoz z udzia-
łem omawianego gatunku zarówno w piętrze subalpejskim, 
jak i w reglu dolnym. Na tej podstawie zaproponowano 
wyróżnienie dwóch form wysokościowych zespołu Petasi-
tetum kablikiani – subalpejskiej i dolnoreglowej. Ponadto na 
podstawie poznanych cech umożliwiających szybką kolo-
nizację siedlisk inicjalnych wskazano na możliwość wyko-
rzystania Petasites kablikianus w celu łagodzenia skutków 
powodzi na terenach górskich.
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Wieloletnia zmarzlina w wybranych  
obszarach Tatr, Gór Skandynawskich 
i Spitsbergenu w świetle kompleksowych 
badań geofizycznych i analiz  
klimatologicznych

Wojciech Dobiński

Niniejsza publikacja ma charakter dwudzielny. W pierw-
szej części przedstawiony został aktualny stan wiedzy na 
temat wieloletniej zmarzliny w ujęciu krytycznym, nato-
miast druga część pracy zawiera wyniki badań prowadzo-
nych w wybranych miejscach Tatr, Gór Skandynawskich 
i  Spitsbergenu oraz ich interpretację, analizę, a  także 
dostrzeżone prawidłowości.

Celem pracy jest detekcja i  poznanie prawidłowości 
występowania wieloletniej zmarzliny w środowisku gór-
skim, subarktycznym i subpolarnym w wybranych miej-
scach leżących na szerokości geograficznej między 49° a 77° 
z  zastosowaniem metod geofizycznych i  klimatycznych, 
a także poznanie jej natury, właściwości i zmienności oraz 
relacji z  lodowcami w warunkach zmieniającego się kli-
matu.
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Nanostruktura  
i mikrotekstura antracytów

Stanisław Duber

W prezentowanej monografii obiektem badań była grupa 
węgli silnie zmetamorfizowanych – od semiantracytów do 
metaantracytów. Abstrahując od lokalnych warunków 
geologicznych, przedstawiono opis nanostruktury antra-
cytów od skali atomowej (wielkości rzędu nanometrów) do 
wielkości strukturalnych rzędu dziesiątek mikrometrów 
(mikrotekstura) pochodzących z  różnych kontynentów. 
Badania nanostruktury i mikrotekstury skoncentrowane 
były na znalezieniu wspólnych cech budowy tej grupy zme-
tamorfizowanej substancji organicznej – wykazano, że nie-
jednorodność struktury i tekstury jest immanentną cechą 
wszystkich antracytów.

Wyniki pracy powinny zainteresować studentów i pra-
cowników naukowych kierunków geochemia, petrogra-
fia i geologia węgla, a także technologów zajmujących się 
otrzymywaniem materiałów węglowo-grafitowych dla hut-
nictwa.

Cena: 8,40 zł 
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„Geographia. Studia et Dissertationes”. T. 33

Red. Tadeusz Szczypek

Autorzy kolejnego tomu niniejszego wydawnictwa cią-
głego podejmują następujące zagadnienia: rozwój pokrywy 
roślinnej i glebowej na wyrobiskach po eksploatacji piasku; 
wydmy krawędziowe na obszarze Przybajkala; kształto-
wanie się i rozwój strefy brzegowej Zbiornika Irkuckie-
go; zmiany roślinności psammostepów na wyspie Olchon 
(Bajkał); miejsce i rola ogrodów działkowych w przestrzeni 
miejskiej; potencjał turystyczny a możliwości kształtowa-
nia produktów turystycznych w regionie, a także poten-
cjał ekonomiczno-geograficzny współpracy transgranicz-
nej Białorusi i Rosji.
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Karpaty i ich przedpole  
Przewodnik do ćwiczeń terenowych  
z sedymentologii

Aleksandra Vierek, Józef Lewandowski,  
Kazimiera Malik, Tomasz Salamon

Niniejszy przewodnik, opracowany przez grupę pra-
cowników naukowych i  dydaktycznych Katedry Geo-
logii Podstawowej Wydziału Nauk o  Ziemi Uniwersy-
tetu Śląskiego, przeznaczony jest przede wszystkim 
dla studentów III roku geologii Uniwersytetu Śląskie-
go, kończących zajęcia stacjonarne z sedymentologii, ale 
może być także pomocny nauczycielom geografii szkół 
ponadpodstawowych czy miłośnikom przyrody i  pie-
szych wędrówek. Większość prezentowanych w nim sta-
nowisk leży w  atrakcyjnych i  ciekawych turystycznie 
miejscach, dokąd warto wybrać się na szkolną wyciecz-
kę, łącząc wypoczynek z  lekcją geologii w  terenie. 
Podręcznik składa się z trzech zasadniczych rozdziałów. 
W pierwszym z nich zaprezentowano ogólną charaktery-
stykę geologiczną obszaru ćwiczeń terenowych, z uwzględ-
nieniem geologii Karpat i ich przedpola oraz najmłodszych, 
czwartorzędowych wydzieleń litostratygraficznych. Roz-
dział drugi obejmuje omówienie podstawowych metod 
badawczych stosowanych w  sedymentologii, a  rozdział 
trzeci stanowi opis prezentowanych stanowisk.
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Przewodnik do ćwiczeń z geografii fizycznej 
województwa śląskiego 
Zestaw ćwiczeń dla studentów  
II roku geografii

Jan Maciej Waga, Martyna Rzętała, Maria  
Fajer, Mariusz Rzętała. Red. Jan Maciej Waga

Środowisko geograficzne województwa śląskiego jest 
bardzo zróżnicowane. Wielowiekowa działalność gospo-
darcza człowieka miejscami bardzo zaznaczyła się w lokal-
nym krajobrazie. Mamy także przykłady intensywnego 
wkraczania naturalnych procesów na tereny niegdyś sil-
nie zantropogenizowane. Na zajęciach studenci poznają 
zagadnienia związane z budową geologiczną, rzeźbą tere-
nu, pokrywą glebową, hydrosferą, klimatem oraz biosferą 
województwa śląskiego, wykonując odpowiednie ćwicze-
nia graficzno-tekstowe. Zamykają cykl próbą syntez dla 
odpowiednich jednostek fizycznogeograficznych o randze 
mezoregionów. Zaprezentowanie cech charakterystycz-
nych różnych krajobrazów dopełniają załączone fotogra-
fie, będące rodzajem „pomostu” między wiedzą przekazy-
waną słownie i zawartą na rysunkach a rzeczywistością. 
Wraz z pytaniami i wskazaną literaturą winny one pomóc 
wypracować umiejętność analizowania treści krajobrazo-
wych. Będzie to przydatne w trakcie jednodniowej wyciecz-
ki terenowej. Jej trasę obrano tak, by w czasie kilku godzin 
można było poznać podstawowe zagadnienia związane ze 
środowiskiem fizycznogeograficznym centralnej części 
regionu i jego wykorzystaniem przez człowieka.
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Relaksacje migracyjne w ciałach stałych

Grzegorz Haneczok

W  pracy szczegółowo opisano procesy relaksacyjne, 
jeśli zaś chodzi o zastosowania, to skoncentrowano się na 
relaksacjach migracyjnych, w przypadku których mecha-
nizm zjawiska kontrolowany jest przez dyfuzję. Omówio-
no zatem ideę równań materiałowych, procesy dyfuzji 
z  uwzględnieniem oddziaływań (tzw. model coupling) 
oraz formalny opis stanów nierównowagowych w  podej-
ściu równań kinetycznych. Przedstawiana problematyka 
dotyczy różnorodnych materiałów i odmiennych technik 
pomiarowych. W  ramach technik pomiarowych skon-
centrowano się na trzech metodach – pomiarach relak-
sacji dielektrycznej, relaksacji niesprężystej oraz zjawi-
sku dezakomodacji przenikalności magnetycznej. Główny 
nacisk położono na jednolity opis procesu relaksacyjnego, 
niezależny od materiału i metody, a pomyślany tak, by był 
źródłem ważnych informacji o  charakterystykach mate-
riałowych.
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Wybrane problemy  
zarządzania procesami kształcenia  
w społeczeństwie informacyjnym

Janusz Janczyk

Praca zawiera główne tezy z obszaru nowoczesnych form 
zarządzania i organizacji procesów kształcenia. Prezentu-
je genezę nauczania opartego na nowoczesnych środkach 
technicznych, z e-learningiem włącznie. W zakresie teo-
retycznym i badawczym omawia społeczne i techniczne 
aspekty upowszechnienia się e-learningu w Polsce. Doko-
nuje deskrypcji znaczenia ICT względem jej zastosowań 
edukacyjnych w kontekście społecznej asymilacji.

Cena: 25,20 zł 

ISBN: 978-83-226-2045-8
Oprawa: broszurowa, błyszcząca
Format: 168 x 240
Liczba stron: 248 + 4 nlb. s.
Inne: bibliogr., wykr., tab., schem., rys., aneks, 
summ., Zsfg.
Typ pracy: monografia
Waga: 520 g
Język: polski





Redaktor
Magdalena Białek

Projektant okładki i layoutu
Tomasz Gut

Skład DTP
Beata Klyta

Copyright © 2012 by
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Wszelkie prawa zastrzeżone

ISSN 1644-4787

Wydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
ul. Bankowa 12B, 40-007 Katowice
www.wydawnictwo.us.edu.pl
e-mail: wydawus@us.edu.pl

Wydanie I. Ark. druk. 6,0. Ark. wyd. 5,5. Papier Sora Matt Plus 90 g Vol. 1.2.  
Druk i oprawa: Zakłady Poligraficzne GREG (ul. Poezji 19, 44-113 Gliwice).


