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LITERATURA I KULTURA



To i owo.. 
Szkice o Bolesławie Prusie

Roksana Blech

Na książkę składa się siedem niepu-
blikowanych szkiców oraz jeden tekst 
ogłoszony wcześniej drukiem (mowa 
o artykule Opus magnum Bolesława 
Prusa, który ukazał się jako Posłowie 
do najnowszego wydania krytyczne-

go Faraona). Autorka przygląda się prywatnym aspektom 
życia Bolesława Prusa (dzieje przyjaźni z Julianem Ocho-
rowiczem; relacje z Bogiem; stosunek do obrazoburczych 
prac Ernesta Renana), jak również dokonuje oglądu dzieł 
pisarza (nade wszystko Faraona).

2015 | ss. 116 | format A5

978-83-7865-321-9 | oprawa miękka 20 zł

Samotność – aspekty, 
konteksty, wymiary. Tom 1

Katarzyna Arciszewska, Liliana 
Kalita, Urszula Patocka-
Sigłowy (red.)

Proponowana Czytelnikowi mo-
nografia jest swoistym trybutem 
na rzecz „oswajania” samotności. 

Autorzy zamieszczonych w niej tekstów starają się zbli-
żyć do tego fenomenu kulturowego. Dzieląc się swoimi 
przemyśleniami na temat samotności w kontekstach filo-
zoficznym, kulturowym i literackim, tworzą symboliczną 
przestrzeń spotkania dla wszystkich zainteresowanych 
analizowaną tematyką.

2016 | ss. 252 | format B5

978-83-7865-377-6 | oprawa miękka 30 zł

Samotność – aspekty, 
konteksty, wymiary. Tom 2

Katarzyna Arciszewska, Liliana 
Kalita, Urszula Patocka-
Sigłowy (red.)

Tom drugi jest poświęcony literackim 
kontekstom samotności, ukazanej 
w  różnorodnych aspektach przez 

pisarzy polskich i rosyjskich. Autorzy tekstów zgromadzo-
nych w niniejszym tomie zwracają uwagę na uniwersalny 
sens i temporalną ciągłość tego wieloznacznego i niezwy-
kle pojemnego semantycznie fenomenu kulturowego, 
jakim bez wątpienia jest samotność. Badacze skupiają się 
między innymi wokół problemów w naturalny sposób wy-
nikających z poczucia osamotnienia.

2016 | ss. 312 | format B5

978-83-7865-378-3 | oprawa miękka 32 zł

Furia 
Literatura – język – film

Roksana Blech, Anna 
Iwanowska, Marcin 
Romanowski (red.)

W  przedstawianej książce młodzi 
badacze zajmujący się nauką o lite-
raturze, filmoznawstwem, kulturo-

znawstwem i translatoryką podejmują refleksję na temat 
sposobów wyrażania bądź tłumienia i przejawiania się 
wściekłości w kulturze. Zastanawiają się, czy te negatywne 
(czy na pewno negatywne?) emocje tylko i wyłącznie nisz-
czą, czy bywają także katalizatorem zmian na lepsze. Czy, 
a jeśli tak, to jaka, jest cena poddania się im? Wreszcie – jak 
przetłumaczyć gniew?

2015 | ss. 68 | format B5
978-83-7865-266-3 | oprawa miękka 20 zł
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Miłosz na Żuławach 
Epizod z biografii poety

Małgorzata Czermińska, 
Andrzej Kasperek (red.)

Książka przynosi nowe materiały 
dotyczące mało znanego epizodu 
biografii Czesława Miłosza, którego 
rodzice i  brat znaleźli się w  1945 r. 

we wsi Drewnica na Żuławach w ramach przesiedleń tzw. 
repatriantów z dawnych Kresów Wschodnich. Trzon stano-
wią dwie grupy artykułów. Pierwsza dotyczy obrazu matki 
w twórczości noblisty i jego relacji z rodzicami i bratem. 
Druga przedstawia kontekst historyczno-społeczny życia 
Żuław na styku różnych kultur, ze szczególnym uwzględ-
nieniem dziejów Drewnicy i jej niemieckich, a następnie 
polskich mieszkańców w okresie wojennych i powojen-
nych migracji.

2013 | ss. 204 | format 160x210 mm

978-83-7865-158-1 | oprawa miękka 26 zł
Dostępna jako ebook ibuk.pl

7
7

LI
TE

RA
TU

RA
 I 

KU
LT

U
RA

Zapośredniczona tożsamość 
Tematy środkowoeuropejskie 
a polska literatura współczesna

Marcin Całbecki

Książka jest próbą takiego ujęcia wy-
branych dzieł współczesnej literatury 
polskiej, aby kluczowym zagadnie-
niem w rozprawie był problem tożsa-

mości środkowoeuropejskiej. Opierając się na dziełach Wit-
tlina, Miłosza, Zagajewskiego, Herberta, Stryjkowskiego 
i Stasiuka, można zauważyć projekty wskazujące na pewną 
typowość, współtworzące tym samym spójny dyskurs po-
święcony środkowoeuropejskiej identyfikacji. Zasadniczą 
tezą pracy jest przekonanie o pośredniczącym charakterze 
tej przestrzeni umiejscowionej w polu oddziaływań dwu 
wielkich tradycji europejskich: Zachodu i Wschodu.

2013 | ss. 348 | format A5

978-83-7865-089-8 | oprawa miękka 28 zł
Dostępna jako ebook ibuk.pl

Dramaturgia Janusza 
Głowackiego – trochę teatru

Jan Ciechowicz (red.)

Przedmiotem analizy i interpretacji są 
tu typowe dla Głowackiego sposoby 
reprezentacji rzeczywistości, strate-
gie artystyczne i metody tworzenia 
(czy autoadaptacji), tradycja literacka, 
do jakiej odwołują się jego sztuki, za-

gadnienia gatunkowe i stylistyczne. Przekrój tematów jest 
szeroki, a że portret wielokrotny Głowackiego nakreślony 
został piórami zarówno doświadczonych specjalistów, jak 
i autorów początkujących, maluje się – w całości – tym bar-
dziej interesująco.

2013 | ss. 254 | format A5

978-83-7865-155-0 | ebook ibuk.pl

Doświadczenia Dukaja

Roksana Blech, Marcin 
Romanowski

Książka jest zbiorem studiów poświę-
conych twórczości uważanego za naj-
wybitniejszego żyjącego polskiego 
pisarza science-fiction Jacka Dukaja. 
Kategorią nadrzędną dla zamieszczo-
nych w niniejszym tomie odczytań 

jego prozy jest doświadczenie rozumiane w trojaki sposób: 
jako doświadczenia przeprowadzane w języku literatury, 
jako literackie reprezentacje doświadczenia wystawienia 
na spotkanie z tym, co Inne oraz jako świadectwo różno-
rodnych doświadczeń lekturowych uwzględniających 
osobistą perspektywę czytelnika.

2016 | format A5

978-83-7865-450-6 | oprawa miękka

ZAPOWIEDŹ
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Jazzowisko trójmiasta 
Czwarta zmiana

Stanisław Danielewicz

Stanisław Danielewicz w nowej książ-
ce powraca do obrazu środowisk 
jazzowych Trójmiasta, który przed-
stawił w  swojej poprzedniej pracy 
Jazzowisko Trójmiasta. Historia jazzu 
w Gdańsku, Gdyni i Sopocie 1945–2010. 

Tym razem swoją uwagę poświęca w dużej mierze muzy-
kom najmłodszego środowiska (stąd „czwarta zmiana”), 
zaś materiały do publikacji czerpie z różnych źródeł praso-
wych drukowanych w latach 2010–2013.

2015 | ss. 372 | format B5

978-83-7865-245-8 | oprawa miękka 46 zł

Wstręt i obrzydzenie

Wanda Dittrich, Mariusz 
Hybiak, Mariusz Wirski, 
Magdalena Zegarlińska (red.)

W  publikacji podjęto dyskusję nad 
figurami „Innych” w kontekście róż-
norodnych sposobów ich pojmowa-
nia, poprzez wywoływane przez nich 

uczucia wstrętu, ale również fascynacji, której początki 
możemy znaleźć w Człowieku Śmiechu Victora Hugo. O ile 
jednak w tym klasycznym dziele romantycznym niezdrowa 
fascynacja cielesna jest postrzegana jako perwersja, dziś 
ten typ doświadczenia inności byłby uważany za niepo-
prawny politycznie. Nastąpiło przewartościowanie kate-
gorii brzydoty, a co się z tym łączy, także wstrętu

2015 | ss. 316 | format B5

978-83-7865-221-2 | oprawa miękka 34 zł

W poszukiwaniu odrobiny 
pocieszenia 
Biblioterapeutyczny potencjał 
utworów Astrid Lindgren 
z perspektywy narratologii 
i psychoanalizy literackiej

Hanna Dymel-Trzebiatowska

Nie jest łatwo opisać dzieciom śmierć. 
Dorośli najczęściej sami czują lęk, dlatego warto przyjrzeć 
się twórczości Astrid Lindgren, która w swoich książkach 
z  łatwością podejmowała najtrudniejsze tematy życia 
i śmierci. Autorka wybrała trzy utwory pisarki z wyraźnie 
zarysowanym motywem śmierci: powieść Bracia Lwie Ser-
ce, bajkę Paź Nils z Dąbrowy oraz opowiadanie W Krainie 
Zmierzchu. Zasadniczym celem przyświecającym książce 
jest wyselekcjonowanie i opisanie literackich mechani-
zmów niosących pocieszenie i mogących pomóc dzieciom 
cierpiącym na tanatofobię.

2014 | ss. 142 | format 145x225 mm

978-83-7865-209-0 | oprawa miękka 22 zł

Poezja domu 
Oblicza rodziny w wierszach Teresy 
Ferenc, Zbigniewa Jankowskiego, 
Anny Janko i Mileny Wieczorek

Maria Dąbrowska

Książka przedstawia, jak każdy 
z członków „piszącej rodziny” ujmuje 
w swojej poezji ten sam temat: dom 

i relacje rodzinne. Podstawę do przeprowadzanych analiz 
i interpretacji stanowił przede wszystkim wspólnie przez 
tych autorów wydany zbiór poetycki: Antologia rodzinna. 
Cztery twarze domu. Taki autorski wybór zachęca badacza 
do podjęcia próby opisania, jakie są podobieństwa i od-
mienności pomiędzy czworgiem autorów w kształtowaniu 
obrazów domu, więzi rodzinnych, miłości. Autorka publika-
cji,na podstawie interpretacji wielu utworów, wskazuje na 
ujawniające się w wierszach opozycje, kontrasty, sprzecz-
ności i stereotypy, a także dramaty życiowe orazprawdy 
ponadczasowe i uniwersalne.

2015 | ss. 148 | format A5

978-83-7865-327-1 | oprawa miękka 24 zł



Do ostatniego lokaja.. 
W kręgu rodziny i znajomych

Katarzyna Eremus, Tadeusz 
Linkner (red.)

W  literaturze nie ma postaci lite-
rackiej, która wzięłaby się znikąd 
i chociaż półsłowem nie wspomina-
łaby o swoich rodzinnych koneksjach; 

podobnie jak nie ma literackiej postaci, która nie miałaby 
znajomych, chyba że skazano by ją na samotne istnienie 
w literackiej przestrzeni. Ta zbiorowa praca pozwala zapo-
znać się z wybranymi aspektami rodzinnego żywota w na-
szej literaturze XIX, XX i XXI w., bowiem czas również nie 
szczędzi rodziny; jak wszystko ulega zmianom, tak zmieniał 
się model rodziny i wzajemne relacje jej członków, a także 
znajomych.

2013 | ss. 184 | format B5

978-83-7865-159-8 | oprawa miękka 26 zł
Dostępna jako ebook ibuk.pl

,,Daję przecież cyrograf na 
duszę” – Mroczne sprawki 
w literaturze XIX i XX wieku

Katarzyna Eremus, Elwira 
Kamola, Tadeusz Linkner (red.)

Publikacja składa się z piętnastu ar-
tykułów w  większości związanych 
z literaturą XIX i XX wieku. Głównym 

założeniem przyświecającym jej powstaniu była chęć 
przybliżenia szerszemu gronu badaczy sylwetek i dorobku 
artystycznego zapomnianych i przez to nieznanych dziś 
artystów, wśród których wymienić można – Walerię Mar-
rené-Morzkowską, Leo Belmonta, Wandę Grot-Bęczkowską 
czy Emmę Dmochowską z Jeleńskich.

2016 | format B5

978-83-7865-419-3 | oprawa miękka

Paląca ciekawość istoty 
myślącej 
Nauczycielki, guwernantki... i nie 
tylko

Katarzyna Eremus, Tadeusz 
Linkner (red.)

Książka obrazuje, jak zmieniało się 
podejście do edukacji i wychowania 

na przestrzeni lat, w zależności od poziomu wiedzy i wpro-
wadzania nowych koncepcji dydaktycznych. Odnosi się 
ona również do kwestii związanych z oddziaływaniem tych 
zmian na literaturę beletrystyczną, bo to właśnie na jej 
gruncie możemy spotkać wiele postaci charyzmatycznych 
nauczycieli, kształtujących świadomość czytelnika dużo 
bardziej niż literatura specjalistyczna, naukowa.

2015 | ss. 276 | format B5

978-83-7865-260-1 | oprawa miękka 30 zł
Dostępna jako ebook ibuk.pl
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Musca domestica 
Epifanie Tadeusza Różewicza

Maja Dziedzic

Tytuł pracy wskazywałby na to, że 
przedmiotem badania będzie mucha 
domowa. Poniekąd jest to prawda, 
ponieważ owad ten, obsesyjnie po-
jawiający się w twórczości Różewicza, 
sprowokował autorkę do postawienia 

tezy, że w najbanalniejszym doświadczeniu dnia codzien-
nego (np. obrazie muchy) można dopatrzyć się głębszych 
sensów niż te dostępne w pierwszym oglądzie. Muchy 
występują w twórczości Różewicza jako konkretne owady, 
ale stają się również epifaniami czegoś więcej niż swojego 
muszego istnienia.

2015 | ss. 174 | format A5

978-83-7865-345-5 | oprawa miękka 26 zł
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Palenie cygar, muzyka, 
przejażdżki… 
Czas wolny w literaturze XIX i XX 
wieku

Katarzyna Eremus, Elwira 
Kamola, Tadeusz Linkner (red.)

Książka ukazuje różne aspekty zwią-
zane z czasem wolnym w jego szero-

kim rozumieniu. Składa się ona z dziewiętnastu artykułów 
osnutych wokół sposobów spędzania wolnego czasu 
charakterystycznych dla przełomu wieków XIX i XX, a tak-
że dla wieku XX. Materiał badawczy stanowi tu zarówno 
literatura, jak i formy dokumentalne. Zagadnienia porusza-
ne w tekstach zostały ukazane w perspektywie literaturo-
znawczej, socjologicznej, językowej, a także filozoficznej. 
Zastosowany w książce układ chronologiczny dodatkowo 
podkreśla zmiany, jakie dokonały się w tej jakże istotnej 
dziedzinie ludzkiego życia.

2016 | ss. 320 | format B5

978-83-7865-341-7 | oprawa miękka 32 zł

„Podwójny bankrut z ciebie, 
materialny i moralny” 
Smutne oblicze codzienności 
w literaturze XIX i XX wieku

Katarzyna Eremus, Elwira 
Kamola, Tadeusz Linkner (red.)

Teksty zebrane w książce dotykają za-
wartych w literaturze XIX i XX wieku 

kwestii społecznych i obyczajowych. Nie zabrakło także 
artykułów artykuły związanych ze sferą symboliczną i ide-
ologiczną tekstów literackich. Niniejsza publikacja rzuca 
nowe światło na teksty znanych autorów, które dziś cieszą 
się mniejszą popularnością, przyczyniając sie tym samym 
do poszerzenia stanu badań nad literaturą i jej okolicami.

2016 | format B5

978-83-7865-438-4 | oprawa miękka 26 zł

„Wszystko lubię to, co pani...” 
Literackie portrety amantów 
i studentów

Katarzyna Eremus, Tadeusz 
Linkner

Książka obrazuje, jak zmieniały się 
portrety męskich postaci na prze-
strzeni lat. Rrozpoczyna się od go-

tyckiej estetyki amanta i sięga czasów romantyzmu, by 
analizując utwory dziewiętnasto- i dwudziestowieczne, 
skończyć na wieku XXI. Teksty dotyczą utworów autorów 
polskich (Anna Mostowska, Zygmunt Krasiński, Stanisław 
Rzewuski, Władysław Reymont, Tadeusz Rittner, Natalia 
Krzyżanowska, Zofia Niedźwiedzka, Edward Słoński, Antoni 
Sobański) oraz zagranicznych (Don Juan, Balzac, Elfriede 
Jelinek), ukazując różnice w postrzeganiu postaci amantów 
i studentów.

2013 | ss. 222 | format B5

978-83-7865-042-3 | oprawa miękka 28 zł
Dostępna jako ebook ibuk.pl

Witkacy i muzyka 
Twórca – dzieło – recepcja

Barbara Forysiewicz

Stanisław Ignacy Witkiewicz cieszy się 
popularnością jako autor utworów li-
terackich, pism teoretycznych i dzieł 
malarskich. Często staje się podmio-
tem w dyskusji na temat szaleństwa 
i geniuszu artysty. Mało kto wie, że 

ujawnił także zdolności w sztuce muzycznej. Również jego 
utwory literackie nacechowane są muzycznie. Dzięki temu 
Witkacy podbił scenę dramatyczną przełomu XX i XXI w., 
a jego twórczość zaistniała w formie muzycznej. Książka 
zawiera analizę wzajemnych relacji muzyki, literatury i te-
atru na przykładzie powieści, dramatów Witkacego i ich 
scenicznych realizacji.

2014 | ss. 144 | format A5

978-83-7865-166-6 | ebook ibuk.pl
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Od Żmichowskiej do 
Masłowskiej 
O pisarstwie w nadwiślańskim kraju

Ewa Graczyk

Książka zawiera teksty będące inter-
pretacjami utworów (czy pewnych 
aspektów twórczości) polskich pisarek, 
przede wszystkim Narcyzy Żmichow-

skiej, Elizy Orzeszkowej, Zofii Nałkowskiej, Róży Ostrow-
skiej i Doroty Masłowskiej.

2016 | ss. 238 | format 140 x 225 mm

978-83-7865-136-9 | oprawa twarda 34 zł

Literatura. Kanon. Gender 
– trudne pytania, ciekawe 
odpowiedzi

Ewa Graczyk, Magdalena 
Bulińska, Elwira Kamola (red.)

Artykuły zawarte w publikacji doty-
czą (re)definicji pojęcia kanonu, głów-
nie z punktu widzenia gender studies 

w literaturze, kulturze (także popularnej) oraz dydaktyce. 
Autorzy podejmują temat nie/obecności autorek wśród 
twórców uznanych za wybitnych, wielkich, ważnych.

2016 | format B5

978-83-7865-449-0 | oprawa miękka

Sound Is/As Sense: Essays 
on Modern British and Irish 
Poetry

Wolgang Görtschacher, David 
Malcolm (red.)

2016 | format 125 x 200 mm

978-83-7865-443-8 | oprawa miękka

Na peryferiach fanfiction 
Najmniejsze formy literackie 
w fandomie Harry’ego Pottera

Anna Gumowska

Małe formy literackie badano już na 
wiele sposobów. Ujęcie zaprezen-
towane w niniejszym opracowaniu 
jest wyjątkowe ze względu na zgro-

madzony materiał, a także połączenie spostrzeżeń języ-
koznawczych i genologicznych. Publikacja skupia się na 
wykorzystaniu form w internetowej twórczości fanowskiej 
miłośników powieści o Harrym Potterze. Utwory fanfiction, 
jako teksty fanowskie, wyrażają aprobatę amatorów cyklu 
o Harrym Potterze, ale są równocześnie świadectwem lek-
turowego dyskomfortu, czytelniczego niedosytu, popra-
wiają i uzupełniają tekst źródłowy.

2016 | ss. 144 | format A5

978-83-7865-355-4 | oprawa miękka 20 zł

Ku poetyckiej mistyce 
Wczesna twórczość 
Friedricha Hölderlina wobec 
Nieuwarunkowanego

Agnieszka K. Haas

Poezja Hölderlina (1770–1843), nazy-
wanego „najbardziej niemieckim po-
etą”, stanowi nawet w jego rodzimej 

literaturze niewątpliwy wyjątek. Również w Polsce, mimo 
istniejących przekładów, jest znana tylko częściowo. Jej 
wczesną fazę polski czytelnik poznawał dotąd w niewielu 
przekładach Andrzeja Lama. Twórczość poety z lat 1784–
1795 była dotąd w badaniach literaturoznawczych omijana 
lub traktowana jako faza wstępna, mniej wartościowa niż 
wielkie hymny i elegie powstałe w latach późniejszych.

2013 | ss. 516 | format B5

978-83-7865-105-5 | oprawa miękka 46 zł
Dostępna jako ebook ibuk.pl

ZAPOWIEDŹ

ZAPOWIEDŹ
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Szekspir, Słowacki i gdańskie 
okolice 
Tom jubileuszowy dedykowany Pani 
Profesor Ewie Nawrockiej

Magdalena Horodecka, 
Bolesław Oleksowicz (red.)

Książka jest zbiorem artykułów de-
dykowanych prof. Ewie Nawrockiej, 

badaczce literatury XIX i  XX w., znawczyni twórczości 
Juliusza Słowackiego i Marii Dąbrowskiej, teoretykowi 
literatury, krytykowi literackiemu i teatralnemu. Niniejszy 
zbiór odzwierciedla wielość zainteresowań Pani Profesor 
– twórczość Szekspira i jej obecność w literaturze, roman-
tyzm i  jego echa współczesne, przynosi wreszcie zbiór 
kilkunastu interpretacji utworów literackich.

2015 | ss. 296 | format B5

978-83-7865-247-2 | oprawa miękka 34 zł

Młoda Polska w najnowszych 
badaniach

Edward Jakiel, Tadeusz 
Linkner (red.)

Książka prezentuje najnowsze prace 
poświęcone Młodej Polsce. Studia 
tu zamieszczone dotyczą zagadnień 
ogólnych (tematologia, witraż, „mapa 

modernizmu”, ironia), jak też zagadnień szczegółowych, 
jak powinowactwo sztuk, tematyka biblijna i erotyka, za-
pomniani pisarze i główne wątki młodopolskie.

2016

978-83-7865-435-3 | oprawa miękka

Biblia w literaturze polskiej 
Romantyzm - Pozytywizm - Młoda 
Polska

Edward Jakiel, Janusz 
Mosakowski (red.)

Prace zamieszczone w  książce 
dotyczą literatury romantycznej, 
pozytywistycznej i  młodopolskiej, 

ale znajdują się w niej też rozprawy dotyczące wątków 
biblijnych w szeroko rozumianej literaturze religijnej XIX 
w. W skład zbioru weszły prace z dziedziny biblistyki dzie-
więtnastowiecznej (biblista tyniecki) oraz metodyki. Jest to 
więc publikacja multidyscyplinarna, dająca obraz pewnej 
rzeczywistości kulturowej, która daleko wykracza poza 
historię literatury.

2013 | ss. 468 | format B5

978-83-7865-064-5 | oprawa miękka 42 zł
Dostępna jako ebook ibuk.pl

Biblia w literaturze polskiej 
Romantyzm – Pozytywizm – Młoda 
Polska. Stary Testament

Edward Jakiel, Janusz 
Mosakowski (red.)

Wraz z wcześniejszą publikacją Biblia 
w  literaturze polskiej: Romantyzm – 
pozytywizm – Młoda Polska, niniejsza 

dostarcza nowych i  uszczegółowionych studiów nad 
przedmiotowym zagadnieniem. W pierwszej części książ-
ki zamieszczono studia historycznoliterackie, w głównej 
mierze poświęcone pisarzom pozytywistycznym i okresu 
Młodej Polski. W części drugiej zgromadzono prace stano-
wiące istotne nawiązania do obecności tematyki starote-
stamentowej – i ogólnie biblijnej – w twórczości literackiej 
oraz piśmiennictwie wspomnieniowym.

2014 | ss. 316 | format B5

978-83-7865-181-9 | ebook ibuk.pl

ZAPOWIEDŹ
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W kręgu apokryfów

Edward Jakiel, Janusz 
Mosakowski (red.)

Apokryfy właściwe, czyli dzieła staro-
żytności żydowskiej i chrześcijańskiej 
związane z treściami kanonu biblijne-
go, na trwałe wpisały się w kulturę eu-
ropejską. Literatura polska, podobnie 
jak inne literatury narodowe, odno-

sząc się do dziedzictwa biblijnego, prowadzi z nim rodzaj 
dialogu, który nazwać można apokryfizowaniem. W kręgu 
apokryfów to propozycja lektury utworów literackich, 
głównie polskich, pod kątem ich potencjału apokryficz-
nego. Jest to też książka, w której znajdujemy teoretyczne 
refleksje na temat obecności apokryfu i zjawiska apokryfi-
zowania w literaturze dawnej i współczesnej.

2015 | ss. 488 | format B5

978-83-7865-311-0 | ebook ibuk.pl

Meandry słowiańskiej kultury 
Księga jubileuszowa poświęcona 
profesorowi Tadeuszowi 
Bogdanowiczowi

Liliana Kalita (red.)

Monografia powstała z inicjatywy ko-
leżanek i kolegów z pracy, przyjaciół 
oraz uczniów prof. Tadeusza Bogda-

nowicza, obchodzącego jubileusz siedemdziesięciolecia 
urodzin. Publikacja zawiera prace z zakresu kulturoznaw-
stwa, literaturoznawstwa, filmoznawstwa, językoznawstwa 
i pedagogiki. Tom składa się z prac, z których każda wpisu-
je się w tak zwaną problematykę słowiańską.

2016 | ss. 196 | format B5

978-83-7865-402-5 | oprawa twarda 30 zł

Fascynacja, zachwyt, 
zakręcenie w polskiej 
literaturze XIX i początków 
XX wieku

Sylwia Karpowicz-
Słowikowska, Katarzyna 
Warska (red.)

Książka jest zbiorem tekstów, w któ-
rych przedmiotem refleksji autorów stały się dzieła naj-
większych polskich twórców romantyzmu, pozytywizmu 
oraz Młodej Polski: Słowackiego, Fredry, Chopina, Konop-
nickiej, Prusa, Orzeszkowej, Żeromskiego i Witkiewicza. Nie 
ograniczono się jednak tylko do interpretacji poszczegól-
nych utworów, ale przedmiotem rozważań były także oso-
biste, momentami niezwykle intymne fascynacje polskich 
pisarzy i artystów.

2016 | ss. 176 | format B5

978-83-7865-369-1 | oprawa miękka 176 zł

„Kwestia niemiecka” 
w publicystyce Bolesława 
Prusa

Sylwia Karpowicz-
Słowikowska

Autorka podejmuje jeden z  trzech 
„prądów wewnętrznych” w publicy-
styce Bolesława Prusa, którym obok 

„kwestii chłopskiej” i „kwestii żydowskiej” była „kwestia 
niemiecka”. Na podstawie analizy jego drukowanych 
tekstów publicystycznych dokonuje rozróżnienia między 
Niemcami a Prusakami, pisze o stereotypie Niemca i myśli 
politycznej Prusa. Ukazuje, że na tle publicystyki drugiej 
połowy XIX w. Prus wyróżniał się swoimi poglądami na 
temat „problemu niemieckiego”.

2011 | ss. 288 | format B5

978-83-7326-810-4 | ebook ibuk.pl



Człowiek i władza 
O twórczości Vittorio Alfieriego

Dorota Karwacka-Pastor

Pierwsza monograf ia w  Polsce 
przedstawiająca twórczość Vittorio 
Alfieriego, ur. w 1749 r. najwybitniej-
szego pisarza włoskiego oświecenia, 
nazywanego włoskim Szekspirem. 
Jego dzieła znajdują się w kanonach 

lektur studentów filologii włoskiej; w Polsce brak publika-
cji na jego temat i kompleksowego tłumaczenia jego dzieł 
na język polski. Włoski pisarz zadaje pytania o to, czym 
jest władza, w  jaki sposób powoduje ona człowiekiem 
i dlaczego skłania do bezwzględnych decyzji. Alfieri chce 
zrozumieć, kim jest człowiek władzy i jak się zmienia, gdy 
już ją zdobędzie.

2014 | ss. 194 | format A5

978-83-7865-213-7 | oprawa miękka 26 zł

Galeria Jacka Kaczmarskiego.  
Skrzydło wschodnie

Andrzej Kasperek

Książka jest zbiorem esejów dotyczą-
cych historii, literatury i malarstwa. 
Ma na celu przybliżenie twórczości 
Jacka Kaczmarskiego, a szczególnie 
tej jej części, którą stanowią utwory 
inspirowane obrazami i  rzeźbami, 

czyli tzw. ekfrazy. Zbyt często słucha się jego piosenek 
powierzchownie, nie tak jak na to zasługują. To nie tylko 
przypadek Murów. To po prostu zwykłe lenistwo, które 
sprawia, że nazbyt często słuchacze prześlizgują się nad 
znaczeniami ukrytymi w jego tekstach i słyszą to, co chcą 
usłyszeć.

2013 | ss. 236 | format A5

978-83-7865-024-9 | oprawa miękka 32 zł
Dostępna jako ebook ibuk.pl

Taniec w literaturze polskiej 
XIX i XX wieku

Sylwia Karpowicz-
Słowikowska, Elżbieta 
Mikiciuk (red.)

Taniec jako temat oraz motyw literac-
ki, środek stylistyczny, a nawet jako 
zrytmizowana struktura składniowa 

stał się bohaterem oraz elementem literatury. O takim tań-
cu opowiada niniejszy tom, którego zakres czasowy został 
ograniczony do dwóch stuleci – XIX i XX. Podjęto w nim 
próbę uporządkowania wiedzy na temat tańca, a przede 
wszystkim zdiagnozowania jego fenomenu w życiu jed-
nostki oraz społeczeństwa, w kulturze i literaturze polskiej 
ostatnich dwustu lat.

2012 | ss. 426 | format B5

978-83-7865-039-3 | ebook ibuk.pl
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Między rusofobią a rusofilią 
Poglądy, postawy i realizacje 
w literaturze polskiej od XIX do XXI 
wieku

Sylwia Karpowicz-
Słowikowska, Elżbieta 
Mikiciuk, Tadeusz Sucharski 
(red.)

Publikacja jest zbiorem tekstów badaczy z różnych ośrod-
ków naukowych w kraju i za granicą, omawiających wie-
lorakie ujęcia tematu Rosji i Rosjan w literaturze polskiej. 
Przedmiotem rozpoznań stają się między innymi: zagad-
nienie swojskości i obcości, heterostereotypy oraz auto-
stereotypy, bariery, granice, miejsca wspólne w relacjach 
polsko -rosyjskich. Autorzy prac poddają analizie Rosję 
fantazmatyczną, mityczną, będącą zbiorem skonwencjo-
nalizowanych toposów i przedstawień, manifestujących 
się w literaturze polskiej, ale analizują również takie ujęcia 
tematyki rosyjskiej, które wykraczają poza stereotyp.

2016 | ss. 426 | format B5

978-83-7865-336-3 | oprawa miękka 38 zł



Słowiańska psychomachia 
Mickiewicza

Zbigniew Kaźmierczyk

Zbigniew Kaźmierczyk zdecydował 
się na całościowe sprawdzenie, jakie 
echa wierzeń religijnych zamierzchłej 
przeszłości dziejowej odzywały się 
w  pisarstwie Mickiewicza przynaj-
mniej do jego wykładów w Collège 

de France (te wykłady pojawiają się w rozważaniach o psy-
chomachii tylko wyrywkowo). Zgromadził więc dowody 
i poszlaki zakorzenienia się myśli Mickiewicza w przedhi-
storycznej archaiczności słowiańskiej, pamiętając oczy-
wiście o  polskich preromantycznych i  romantycznych 
fascynacjach folklorem i egzotyką oraz o nieufności do 
oświeceniowego racjonalizmu.

2012 | ss. 365 | format B5

978-83-7326-892-0 | ebook ibuk.pl

Nuta wolności w pismach 
i działalności Józefa 
Wybickiego

Piotr Kąkol, Irena Kadulska, 
Józef Włodarski

Tom zawiera teksty wygłoszone pod-
czas Międzynarodowego Semina-
rium Naukowego zorganizowanego 

w Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie w dniu 6 
lipca 2012 r. Spotkanie w rodzinnym dworku Wybickich – 
obecnie siedzibie muzeum – miało charakter jubileuszowy 
i było formą uczczenia 215. rocznicy powstania hymnu 
narodowego oraz 190. rocznicy śmierci jego autora. Kon-
ferencja zgromadziła liczne grono badaczy z wielu ośrod-
ków akademickich – z Pekinu, Wilna, Warszawy, Torunia, 
Poznania, Bydgoszczy i Gdańska.

2013 | ss. 222 | format A5

978-83-7865-162-8 | oprawa miękka 25 zł
Dostępna jako ebook ibuk.pl
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Przepowiadanie 
ks. Hieronima Kajsiewicza CR 
1812–1873 
W kręgu analiz genologicznych 
i aksjologicznych

Izabela Kępka

Książka uzupełnia lukę w badaniach 
nad kaznodziejstwem XIX w. Pokazu-

je warsztatową biegłość i moc przesłania człowieka, który 
wart jest tego, by z jego dorobkiem zetknął się współcze-
sny odbiorca. Jest to studium filologiczne pozwalające 
dostrzec wartość różnych form przepowiadania, które nie 
straciło na aktualności. Może być inspirująca lekturą dla 
współczesnych homiletów i homilistów, jak również gło-
sem w dyskusji nad problemami o społecznym wydźwięku, 
np. nad istotą chrześcijaństwa, patriotyzmu, narodowego 
charakteru, wolności itd.

2011 | ss. 272 | format B5

978-83-7326-780-0 | ebook ibuk.pl

Carmina latina 
Poezja łacińska.

Jan Kochanowski

Jest to zbiór łacińskiej poezji Jana 
Kochanowskiego. Część pierwsza 
to Imago phototypica, transcriptio. 
Fototypia, transkrypcja, w  której za 
podstawę wydania obrano pier-
wodruki, w wypadku zaś zbioru Ele-

giarum libri duo jedyny ocalały przekaz rękopiśmienny, 
tzn. sylwa Osmólskiego. Szczęśliwie bowiem zachowały 
się pierwodruki wszystkich dzieł łacińskich Kochanow-
skiego. Większość ukazywała się za życia poety w Drukarni 
Łazarzowej. Część druga stanowi Indeks wyrazów i form 
znajdujących się w poezji łacińskiej.

2009 | ss. 1226 | format B5

978-83-7326-578-3 | oprawa twarda 150 zł



Dysputa w Valladolid 
(1550/1551)

Bartolomé de Las Casas, Juan 
Ginés de Sepúlveda, Domingo 
de Soto, tłum. Iwona Krupecka

Dysputa w Valladolid była w świecie 
nowożytnym wydarzeniem unika-
towym. Po pierwsze, chrześcijański 

europejski władca zażądał od uczonych – nie zaś od do-
radców spoza grona intelektualistów, reprezentujących 
interesy własne – określenia własnych praw do pobytu 
i ekspansji w Nowym Świecie. Po drugie, w trakcie zmagań 
z Sepúlvedą Las Casas wypracował rewolucyjne stanowi-
sko wielokulturowe, związane z postulowaniem wolności 
Indian. Po trzecie, obydwaj uczestnicy kontrowersji są na 
wskroś „nowożytni”, choć reprezentują stanowiska od sie-
bie odległe. Książka nominowana do Nagrody Literackiej 
Gdynia, edycja 2015, w kategorii przekładu.

2014 | ss. 148 | format A5

978-83-7865-244-1 | oprawa miękka 22 zł
Dostępna jako ebook ibuk.pl

Carmina latina 
Poezja łacińska. Część III. Komentarz

Jan Kochanowski

Komentarz prof. Zofii Głombiowskiej 
do łacińskiej twórczości Jana Kocha-
nowskiego przynosi interpretację 
wszystkich łacińskich utworów Jana 
z Czarnolasu. Objaśnia obecne w po-
ezji wątki, motywy, toposy, aluzje, 

konwencje gatunkowe, zagadnienia filozoficzne i religijne, 
przedstawia postaci i wydarzenia historyczne, uwzględnia 
kwestie językowe i stylistyczne, ukazuje sztukę i myśl Ko-
chanowskiego na tle antycznej tradycji literackiej i współ-
czesnej mu literatury renesansowej.

2013 | ss. 986 | format B5

978-83-7865-107-9 | oprawa twarda 70 zł

Poezja doświadczania sacrum 
Wokół twórczości poetyckiej Janusza 
S. Pasierba

Krzysztof Kranicki

Autor dokonuje oglądu poezji księdza 
Janusza Stanisława Pasierba z  innej 
perspektywy, niż czynią to badacze 
twórczości tego wybitnego uczonego 
humanisty i zarazem poety. Skoncen-

trował się na jednym wybranym zagadnieniu, mianowicie 
na rozumieniu sacrum w twórczości Pasierba, i dokonał 
wszechstronnej interpretacji sposobów przejawiania się 
relacji człowieka z Bogiem w wybranych utworach poety.

2014 | ss. 250 | format 140x225 mm

978-83-7865-223-6 | oprawa miękka 36 zł
Dostępna jako ebook ibuk.pl
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Orson Welles 
Twórczość – recepcja – dziedzictwo

Krzysztof Kornacki, Bartosz 
Filip, Marta Maciejewska, 
Paweł Biliński (red.)

Książka koncentruje się wokół pro-
blematyki związanej bezpośrednio 
z twórczością Orsona Wellesa. Kolejne 

rozdziały poświęcono analitycznym ujęciom jego filmów 
(także tym mniej znanym, jak np. Intruz), reinterpretacji 
Obywatela Kane’a, rozmaitym kontekstom produkcyjnym 
dzieł reżysera, jego praktyki adaptatorskiej (filmowej i, co 
także ważne, radiowej), a także filmom, które ostatecznie 
nie zostały ukończone, a stanowią istotne ogniwo filmo-
grafii twórcy (choćby Jądro ciemności) oraz aktorskiej me-
todzie Amerykanina.

20016 | ss. 222 | format B5

978-83-7865-403-2 | oprawa miękka 32 zł



Shakesplorations 
Essays in Honour of Professor Marta 
Gibińska

Jerzy Limon, Małgorzata 
Grzegorzewska, Jacek 
Fabiszak (red.)

Książka stanowi zbiór artykułów 
czołowych szekspirologów z Polski 

i zagranicy. Podjęte zagadnienia tworzą wachlarz tema-
tyczny dzisiejszej nauki, począwszy od spraw edytorstwa 
naukowego, poprzez analizę tekstu, po omówienia realiza-
cji inscenizacyjnych. Dzięki temu czytelnik otrzymuje kom-
pendium wiedzy o Szekspirze, którego dzieła naświetlane 
są z rozmaitych perspektyw i przy użyciu różnych narzędzi 
badawczych. Nie koncentrując się na jednym zagadnieniu 
(dziele), książka daje wgląd w wielość nurtów badawczych 
dzisiejszej szekspirologii.

2012 | ss. 195 | format 175x240 mm

978-83-7865-031-7 | oprawa miękka 28 zł

Kto biega jeszcze szybciej niż 
błyskawica

Huang Lihai

Huang Lihai (1975-) – współczesny 
poeta i krytyk sztuki. Urodził się w Xu-
wen, wysuniętym najdalej na połu-
dnie powiecie Chin kontynentalnych. 
Utwory Huang Lihaia zostały wybrane 
do ponad trzystu antologii, m.in. do 

Akademickiego podręcznika języka i  literatury chińskiej 
i Stuletniego kanonu nowej poezji chińskiej. Niniejszy tomik 
zawiera wybrane wiersze Lihaia w przekładzie prof. Wu 
Lan, ze wstępem Adama Zagajewskiego. Książka została 
wzbogacona zdjęciami Przemysława Rybińskiego, które 
stanowią ilustrację do zawartych w  tomie wierszy.

2015 | ss. 222 | format 110x170 mm

978-83-7865-300-4 | ebook ibuk.pl

Publicystyka Stanisława 
Przybyszewskiego w Wolnym 
Mieście Gdańsku

Tadeusz Linkner

Tadeusz Linkner odnalazł fakty z bio-
grafii Przybyszewskiego, które były 
właściwie wcześniej nieznane, co po-
zwala na uzupełnienie wiedzy o pisa-

rzu i epoce, w której przyszło mu tworzyć. Warto zwrócić 
uwagę na sam sposób konstruowania książki. Można ją 
czytać na kilka sposobów – jako życiorys artysty, który nie 
daje się wpisać w narzucone z góry schematy, jako prole-
gomenę do dziejów polskiej inteligencji, jako zarys historii 
polskiej literatury i  kultury w  okresie Dwudziestolecia 
Międzywojennego oraz przyczynek do dziejów Gdańska. 
Całość napisana jest z rozmachem, z ogromną swadą, co 
sprawia, że czyta się ją z ogromnym zainteresowaniem 
i intelektualną przyjemnością.

2015 | ss. 394 | format B5

978-83-7865-304-2 | oprawa miękka 36 zł
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W romantycznym kręgu 
słowiańskich wierzeń

Tadeusz Linkner

Książka ukazuje zainteresowanie na-
szych romantyków słowiańską mito-
logią, otwierając nowe perspektywy 
poznawcze. Nie dość powiedzieć, że 
romantyzm tworzył pod wpływem 
mitologii (pra)słowiańskiej, on tak na-

prawdę nią żył. Widać to dokładnie u wymienionych przez 
autora twórców. Każdy z nich na własny sposób interpre-
tował prehistorię i często do niej dołączał własną kreację 
artystyczną, przy czym nierzadko trudno jest rozgraniczyć 
faktyczny stan studiów mitoznawczych od swobodnego 
ich traktowania.

2014 | ss. 328 | format B5

978-83-7865-208-3 | oprawa miękka 40 zł



Wagner et sa réception en 
France 
Première partie. Le musicien de 
l’avenir 1813-1883

Michał Piotr Mrozowicki

Monografia poświęcona recepcji 
dzieła, a przede wszystkim muzyki, 
Ryszarda Wagnera we Francji w latach 

1813–1883. Pierwszy jej tom obejmuje okres do roku 1883, 
tj. do śmierci kompozytora. Autor opisuje szczegółowo 
dwa dłuższe pobyty Wagnera w Paryżu (w latach 1839–
1842 i 1859–1861) i kilka krótszych, analizując ewolucję 
stosunku opinii publicznej, prasy codziennej i czasopism 
muzycznych, środowisk artystycznych do niemieckiego 
kompozytora i jego dzieł, z trudem zdobywających uzna-
nie nad Sekwaną.

2013 | ss. 448 | format B5

978-83-7865-049-2 | oprawa twarda 70 zł
Dostępna także jako ebook ibuk.pl

Wspomnienia łowieckie

Stanisław Łaga

Publikacja jest zbiorem pełnych hu-
moru łowieckich przygód zawartych 
w 37 genialnych opowiadaniach. Na-
pisane są piękną polszczyzną, z per-
spektywy bardzo doświadczonego 
i bardzo etycznego myśliwego. Sta-
nowią wartościową lekturę nie tylko 

dla starszych, ale i młodszych, początkujących myśliwych.

2013 | ss. 178 | format A5

978-83-7865-073-7 | oprawa miękka 24 zł

Władcy torrentów 
Wokół angażującego modelu 
telewizji

Małgorzata Major, Justyna 
Bucknall-Hołyńska (red.)

W książce ujęto nowe zjawiska telewi-
zyjne w sposób interesujący dla mło-
dego widza i czytelnika. Przedstawio-

no najpopularniejsze seriale telewizyjne oglądane przez 
widzów na całym świecie, a także w Polsce, często w Inter-
necie, w oryginalnej wersji językowej, stąd wiele miejsca 
poświęcono zjawisku widza sieciowego (drugoobiegowe-
go, czyli internauty). Autorzy wybrali najróżniejsze tytuły 
i starali się zgłębić fenomen ich popularności, są to teksty 
eseistyczne, ale próbujące sięgać po narzędzia badawcze 
wykorzystywane w pracy socjologicznej, kulturoznawczej.

2014 | ss. 248 | format A5

978-83-7865-148-2 | ebook ibuk.pl

Szukam człowieka

Anna Marchewka (red.)

Księga pamiątkowa ofiarowana prof. 
dr. hab. Krzysztofowi Głombiow-
skiemu zawiera artykuły z  zakresu 
literatury i kultury antycznej, głównie 
greckiej. Zbiór rozpoczyna artykuł 
poświęcony pismu linearnemu B, na-
stępnie czytelnik znajdzie teksty trak-

tujące o wpływach religii starożytnego Bliskiego Wschodu 
na mitologię i religię grecką. W bezpośrednim związku 
z zainteresowaniami naukowymi prof. Krzysztofa Głom-
biowskiego pozostają artykuły odnoszące się do greckiej 
prozy klasycznej, zwłaszcza Ksenofonta.

2012 | ss. 222 | format B5

978-83-7326-868-5 | oprawa twarda 35 zł
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De Imaginatione 
О эзотерической имагинации 
в русской культуре начала ХХ века

Diana Oboleńska

Twórcza wyobraźnia od wieków fascy-
nowała myślicieli, artystów i naukow-
ców. Najbardziej zagadkowy fenomen 
imaginacji ujawnia tradycja ezoterycz-
na. W przedrewolucyjnej Rosji ezote-

ryczna imaginacja znalazła w świecie sztuki wielu adeptów, 
podejmujących próbę rozszerzenia twórczej wyobraźni. 
Niniejsza książka została poświęcona dwóm przykładom 
takich artystyczno-ezoterycznych praktyk. Dotyczą one 
twórców początku XX w.: poety Aleksandra Błoka i jego 
dramatu Róża i krzyż oraz malarza abstrakcjonisty Wasyla 
Kandyńskiego i niemal zupełnie zapomnianej jego kom-
pozycji scenicznej Żółty dźwięk.

2014 | ss. 284 | format 130x205 mm

978-83-7865-180-2 | oprawa miękka 28 zł

Rosja w krysztale 
Rozważania, fakty i miraże. 
Tom poświęcony profesorowi 
Franciszkowi Apanowiczowi

Diana Oboleńska, Urszula 
Patocka-Sigłowy, Katarzyna 
Arciszewska, Karolina Rutecka 
(red.)

Tytuł publikacji odwołuje się do bogatej symboliki i wie-
lowymiarowości kryształu. Składają się na nią teksty 
autorstwa przyjaciół i uczniów Jubilata, którzy dzielą się 
z czytelnikami swoimi refleksjami na temat Rosji, jej trady-
cji i współczesności w różnych ich aspektach i przejawach. 
Niejednolita tematyka artykułów, oscylująca wokół zagad-
nień literaturoznawczych, językoznawczych, kulturowych, 
socjologicznych i historycznych, koresponduje z szerokim 
spektrum zainteresowań naukowych Profesora.

2014 | ss. 476 | format B5

978-83-7865-184-0 | oprawa twarda 46 zł
Dostępna jako ebook ibuk.pl

Tekst jako kultura. Kultura 
jako tekst. Tom II
Текст как культура. 
Культура как текст. Том II

Zoja Nowożenowa, Tatiana 
Siniawska-Sujkowska (red.)

Niniejsza monografia jest już drugim 
tomem poświęconym badaniom nad 

problematyką wzajemnych zależności pomiędzy tekstem 
a kulturą. Problematyka tomu – w odróżnieniu od pierw-
szej książki – jest skoncentrowana wokół trzech podsta-
wowych zagadnień. Pierwsze dotyczy badawczych para-
dygmatów metodologicznych, drugie – ujmowania tekstu 
jako produktu kultury narodowej, trzecie skupia się wokół 
problemu przekładu – tekstu „między kulturami”.

2016 | format B5

978-83-7865-433-9 | oprawa miękka
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Dreams, Phantasms and 
Memories

Wojciech Owczarski, Zofia 
Ziemann (red.)

Tematem książki jest marzenie senne 
i jego rola w kulturze. Prezentowane 
są różne stanowiska i punkty widze-
nia: historyczne, antropologiczne, 

filozoficzne, psychologiczne, socjologiczne, estetyczne. 
Część pierwsza dotyczy zagadnień teoretycznych, część 
druga zawiera wyniki badań nad rolą snów w życiu co-
dziennym jednostek i społeczności, część trzecia poświę-
cona jest snom w literaturze i sztuce. Całość, pomimo róż-
norodności ujęć zagadnienia snu, stanowi koherentny opis 
zjawiska śnienia jako fenomenu kulturowego.

2015 | ss. 358 | format B5

978-83-7865-312-7 | oprawa miękka 36  zł



(Nie)prawda w literaturze 
i sztuce

Claudia Słowik, Anna 
Dobrowolska, Maja Siedlecka 
(red.)

Spójrzmy prawdzie w oczy. Jakie obli-
cze prawdy wówczas zobaczymy? Czy 
w XXI w. ten termin ma jeszcze rację 

bytu? Czy istnieje jedna prawda, czy wiele prawd? Co jest 
jej przeciwieństwem – kłamstwo, fikcja, a może niepraw-
da? Jak badać prawdę – czy potrafimy ocenić, co jest, a co 
nie jest prawdziwe? Czy możemy mówić prawdę o świecie 
i sobie samych, czy potrafimy mówić o prawdzie? Czy chce-
my jeszcze o niej słuchać? Jaką rolę odgrywa prawda we 
współczesnej sztuce, mediach i w przestrzeni społecznej? 
Autorzy poruszają w swoich artykułach różnorodne rozu-
mienie przewodniego hasła tego tomu.

2014 | ss. 160 | format 138x210 mm

978-83-7865-172-7 | oprawa miękka 22 zł
Dostępna jako ebook ibuk.pl

Przezpatrzenia

Tomasz Snarski

Tomik wierszy, w których autor dzieli 
się refleksjami na temat prawa, polity-
ki, religii, a także historii. Zbiór poezji 
Tomasza Snarskiego zawiera wiele 
f ilozoficznych pytań związanych 
z kondycją prawa oraz jego znacze-
niem w  życiu każdego człowieka. 

W tomiku można też znaleźć utwory dotyczące problemów 
egzystencjalnych i emocjonalnych, z jakimi boryka się czło-
wiek. Wydanie wzbogacone czarno-białymi fotografiami 
wykonanymi przez mecenasa Przemysława Rybińskiego.

2012 | ss. 56 | format A5

978-83-7326-864-7 | oprawa miękka 20 zł
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Memory: forgetting and 
creating

Wojciech Owczarski, Zofia 
Ziemann, Amanda Chalupa

Książka dotyczy szeroko rozumianej 
problematyki pamięci w różnych dzie-
dzinach życia: w życiu codziennym, 
polityce, historii, w literaturze i sztuce.

2016 | format B5

978-83-7865-xxx-x | oprawa miękka 26 zł

Między bardem 
„Solidarności” a Jackiem 
Kaczmarskim 
Fragmenty biografii artystycznej

Marcin Romanowski

Książka przedstawia Jacka Kaczmar-
skiego jako artystę zawieszonego 
między potrzebą osobistej ekspresji 

a skłonnością do przyjmowania pozycji przywódcy i wy-
chowawcy. Jest też świadomy niebezpieczeństwa odbioru 
jego twórczości i biografii przez publiczność. Zaprezen-
towano wybrane, powtarzające się w całej twórczości, 
figury wyobraźni odsłaniające sposób pojmowania przez 
Kaczmarskiego swej egzystencji, takie jak: koniec świata, 
pustynia-cmentarzysko, ruiny, człowiek jako homo devo-
ratus i homo devorans, życie jako umieranie, przestrzeń 
zamknięta, bezruch.

2013 | ss. 204 | format A5

978-83-7865-122-2 | oprawa miękka 26 zł
Dostępna jako ebook ibuk.pl

ZAPOWIEDŹ



Nie-miejsca 
Teorie spacjalne we współczesnych 
praktykach interpretacyjnych

Katarzyna Szalewska (red.)

Monografia ma na celu prezentację 
analiz prowadzonych na polu me-
todologii badań przede wszystkim 
literaturoznawczych, ujmowanych 

w perspektywie komparatystycznej, inspirowanej ustale-
niami historii i geografii kulturowej. Tytułowe nie-miejsca 
znaczą przejścia, jakie dokonują się w dwudziestowiecz-
nych i najnowszych ujęciach przestrzeni – od miasta tekstu 
ku miastu zdarzeniu, ale też oddają bogactwo teoretycz-
nych inspiracji, które stoją u podstaw interpretacyjnych 
roztrząsań przedstawionych w monografii.

2014 | ss. 256 | format B5

978-83-7865-203-8 | oprawa miękka 32 zł
Dostępna jako ebook ibuk.pl

Epika antyczna i jej 
kontynuacje do XVIII wieku

Agnieszka Witczak

Teksty zostały poświęcone rozma-
itym zagadnieniom z zakresu epiki 
antycznej oraz jej kontynuacji w epo-
kach późniejszych. Zawierają rezulta-
ty naukowych poszukiwań prowadzo-
nych przez przedstawicieli różnych 

ośrodków, z różnych pokoleń filologów – od epiki Grecji 
archaicznej reprezentowanej przez poematy Homera, po 
utwory Hermanna, Woynowskiego i Szymkiewicza napisa-
ne i utrzymane w duchu kultury szlacheckiej Rzeczypospo-
litej (XVI–XVII w.). Publikacja ta wskazuje również obszary 
badawcze wciąż czekające na szczegółowe opracowanie.

2015 | ss. 242 | format A5

978-83-7865-305-9 | oprawa miękka 30 zł
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Z imaginarium fantastyki 
Liryczno-oniryczny model serbskiej 
prozy postmodernistycznej

Ewa Stawczyk

W  pracy został dokładnie zbadany 
materiał teoretycznoliteracki do-
tyczący dyskursu fantastycznego 
zarówno na gruncie serbskim, euro-

pejskim, jak i amerykańskim. Zaprezentowano ewolucję 
tematów i motywów fantastycznych w prozie serbskiej 
na przestrzeni wieków, wskazano na inspirację folklorem 
i  mitologią, dominujące w  prozie tego typu do końca 
XIX wieku. Autorka dokonuje przeglądu nowych zjawisk 
w fantastyce XX wieku ze szczególnym zwróceniem uwagi 
na obecny w niej od połowy lat osiemdziesiątych faktor 
postmodernistyczny.

2016 | format A5

978-83-7865-439-1 | oprawa miękka

Dramaty Józefa Wybickiego

Zespół pod red. Ireny 
Kadulskiej

Twórca naszego hymnu narodowego 
– Józef Wybicki – był także dramato-
pisarzem. Napisał osiem dramatów, 
a  jeden przetłumaczył z  Woltera. 
Nigdy wcześniej nie doczekały się 
pełnej edycji. Niniejsze dwutomowe 

wydanie zawiera całość zachowanej do dziś spuścizny 
dramatycznej Wybickiego. Zamiar jej zespolenia wyraża 
się także wprowadzeniem opisów i informacji o egzempla-
rzach pojedynczych tomików z epoki wydanych w latach 
1781–1791, zachowanych w bibliotekach krajowych.

2013 | ss. 840 | format B5

978-83-7865-138-3 | oprawa twarda 120 zł

ZAPOWIEDŹ
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Na początku był dźwięk 
Twórczość radiowa Feliksa Netza

Barbara Zwolińska

Publikacja wzbogaca istniejące zasoby 
naukowe polskiego radioznawstwa. 
Netz – człowiek radia – doczekał się 
znakomitego portretu nakreślonego 
dokładnie i  przejrzyście. Połączenie 
i przenikanie się kompetencji literatu-

roznawcy i medioznawcy daje znakomite i wielowymia-
rowe rezultaty. Rzadko się zdarza, by człowiek radia pre-
zentował tak różne talenty, ale i nieczęsto można znaleźć 
pozycje, które by twórcom związanym z radiem tak rzetel-
nie oddawały sprawiedliwość.

2014 | ss. 250 | format 140x225 mm

978-83-7865-179-6 | oprawa miękka 30 zł
Dostępna jako ebook ibuk.pl

Sándor Márai jako twórca 
literacki, teatralny i radiowy

Barbara Zwolińska

Książka jest kontynuacją interpretacji 
zapoczątkowanych w wydanej w 2011 
r. monografii Pisać to znaczy żyć. Szkice 
o  prozie Sándora Máraia. W  kolejnej 
monografii autorka skupia się m.in. 
na szkicach z  podróży, wybranych 

utworach poetyckich, dramatach oraz słuchowiskach 
radiowych. Przegląd obecności Máraia w teatrze i radiu 
uzupełniono analizą wybranych utworów lirycznych, pro-
zatorskich czy kolejnych części sagi o Garrenach. W polu 
analiz znajduje się również powieść Sąd w Canudos.

2014 | ss. 228 | format 140x225mm

978-83-7865-227-4 | oprawa miękka 28 zł

50 i pięć lat Teatru 
Muzycznego w Gdyni 
1958–2013

Aleksandra Zając-Kiedysz

Książka omawia dzieje Teatru Mu-
zycznego w Gdyni od jego powsta-
nia, pierwszych dyrekcji, przez rozwój 
placówki i  kolejnych dyrektorów. 

Szczególne miejsce poświęcone jest Danucie Baduszko-
wej, która w tym teatrze pełniła wszystkie możliwe funkcje 
– reżysera, kierownika artystycznego, dyrektora naczelne-
go. To dzięki niej powstało Studio Wokalno-Aktorskie, jej 
determinacja przyczyniła się do wybudowania dzisiejszej 
siedziby teatru. Wypracowała również specyficzną linię re-
pertuarową, nie wahała się sięgać po rodzimych autorów.

2015 | ss. 328 | format B5

978-83-7865-329-5 | oprawa miękka 52 zł

Shakespeare po polsku 
20 lat Polskiego Towarzystwa 
Szekspirowskiego

Magdalena Zelent, Łukasz 
Jaroń, Martyna Pilas

Publikacja z  jednej strony stanowi 
podsumowanie ponad dwudzie-
stoletniej działalności edukacyjnej, 

kulturowej i naukowej w Gdańsku trzech organizacji: Pol-
skiego Towarzystwa Szekspirowskiego, Fundacji Theatrum 
Gedanense oraz Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego.  
Z drugiej strony ze względu na swój interdyscyplinarny 
charakter pokazuje, w którym kierunku zmierzają bada-
nia szekspirowskie w Polsce ostatnich lat. Okazuje się, że 
dramat elżbietański jest istotny nie tylko dla filologów 
i literaturoznawców, ale również dla badań nad dziełami 
audiowizualnymi i społecznymi.

2016 | ss. 196 | format B5

978-83-7865-363-9 | oprawa miękka 26 zł
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Poets of the Past. Poets of the 
Present

Monika Szuba, Tomasz 
Wiśniewski (red.)

Zbiór artykułów stanowiący kontynu-
ację tematyki poruszonej w trzecim to-
mie serii between.pomiędzy porusza 
problem wpływu poezji modernizmu 
na poezję współczesną. Omawiane są 

odniesienia, odrzucenia, zapożyczenia poezji początku 
XX w. widoczne we współczesnej poezji anglojęzycznej, 
a także w literaturze polskiej, francuskiej i włoskiej. Autorzy 
analizują nawiązania poetów współczesnych do twórczości 
z pierwszej połowy XX w. Przywoływani są m.in.: T.S. Eliot, 
W.H. Auden, Ezra Pound, Bolesław Leśmian oraz Gertruda 
Stein.

2013 | ss. 274 | format 125x200 mm

978-83-7865-080-5 | oprawa miękka 24 zł
Dostępna jako ebook ibuk.pl

Poeci współcześni. Poeci 
przeszłości

Monika Szuba, Tomasz 
Wiśniewski (red.)

Artykuły zbioru skupione są wokół 
współczesnej i modernistycznej po-
ezji. Autorzy analizują nawiązania 
poetów współczesnych do twórczości 
z pierwszej połowy XX w. Głównym 

polem zainteresowania jest współczesna poezja angloję-
zyczna i polska, lecz znalazły się także propozycje analizy 
podobnych zjawisk zachodzących w literaturze francuskiej, 
niemieckiej oraz greckiej

2013 | ss. 248 | format 125x200 mm

978-83-7865-123-9 | oprawa miękka 24 zł
Dostępna jako ebook ibuk.pl

Między słowem a rzeczy-
wistością 
Poezja Eliota wobec cielesności 
i Wcielenia

Jean Ward, Maria Fengler (red.)

Książka zawiera artykuły poświęcone 
poezji Eliota w przekroju od wczesnej 
do późnej twórczości, szczególnie 
uwzględniające ważne obecnie, 

a mało opracowane w stosunku do tej poezji zagadnienie 
cielesności i związane z nim także teologiczne pojęcie 
Wcielenia. W gronie autorów znajdują się znani i wybitni 
profesorowie takiej rangi, jak Michael Edwards i Kevin Hart, 
a także polski literaturoznawca i poeta Jacek Gutorow oraz 
wybitna szekspirolog Małgorzata Grzegorzewska.

2015 | ss. 322 | format 125x200 mm

978-83-7865-301-1 | oprawa miękka 28 zł

Boundless Scotland: Space in 
Contemporary Scottish Fiction

Monika Szuba (red.)

Publikacja porusza temat przestrzeni 
we współczesnej prozie szkockiej. 
Specyficzna polityczna sytuacja Szko-
cji – naród bez niepodległego kraju 
– determinuje kształt literacki wielu 
utworów, zaś położenie geograficzne 

na tysiącu wysepek powoduje rozproszenie tożsamości na-
rodowej. Dodatkowo mnogość języków – oprócz szkockiej 
odmiany angielskiego można wyróżnić język scots i gaelic-
ki wraz z licznymi dialektami – sprawia, że przestrzeń sta-
nowi niezwykle istotne zagadnienie. W swych książkach pi-
sarze często podejmują temat kontestowanych przestrzeni 
płci, języka czy tożsamości indywidualnej.

2015 | ss. 216 | format 125 x 200 mm
978-83-7865-089-8 | ebook ibuk.pl

between.pomiędzy



numéro 3: Déformer le réel

Inscrite dans tout texte littéraire, la 
dé-formation provoque toujours des 
questions sur son rôle, son degré, en-
fin, ses limites. Elle peut toucher toutes 
les catégories du texte littéraire : narra-
tion, langage, personnage, description, 
image. Les articles présentés dans le 
troisième tome des Cahiers ERTA ac-
crochent par la richesse des aspects de 

la dé-formation. Ils révèlent les sentiers méandriques de la 
perception du réel et de l’établissement de la réalité fictive 
d’auteurs particuliers.

2013 | ss. 188 | format 125x195 mm

 ibuk.pl | ejournals.eu

Time, Narrative, and 
Imagination: Essays on Paul 
Auster

Arkadiusz Misztal (red.)

Książka zawiera szczegółowy wstęp 
i  12 artykułów różnego autorstwa, 
poświęconych prozie Paula Austera 
w  przekroju od wczesnej do naj-
świeższej twórczości, ze szczególnym 

uwzględnieniem tematyki czasu, narracji i  wyobraźni. 
Wszystkie artykuły, z wyjątkiem tekstu Stevena E. Alforda 
(przedruk z prestiżowego amerykańskiego czasopisma 
Critique), zostały przygotowane specjalnie na potrzeby 
tej monografii, stanowiącej pierwsze naukowe opracowa-
nie szeroko rozumianej problematyki czasu i czasowości 
u Austera.

2015 | ss. 296 | format 125 x 200 mm

978-83-7865-343-1 | oprawa miękka 28 zł

24
24

LI
TE

RA
TU

RA
 I 

KU
LT

U
RA

J.M. Coetzee: Dead Ends and 
Beyond

Ludmiła Gruszewska-Blaim, 
Tomasz Wiśniewski (red.)

Monografia składa się z dziesięciu arty-
kułów autorstwa polskich i zagranicz-
nych literaturoznawców zajmujących 
się twórczością noblisty J.M. Coetze-
ego. Teksty stanowią komplementarną 

całość, skupiającą się na różnorodnych aspektach powieści 
Coetzeego, rozpatrywanych pod kątem technik narracyj-
nych modyfikujących lub blokujących tradycyjne sposoby 
komunikacji literackiej. Rozwijana w książce argumentacja 
obejmuje wszystkie powieści Coetzeego od Dusklands 
(1974) aż po Dzieciństwo Jezusa (2013).

2013 | ss. 274 | format 125x200 mm

978-83-7865-080-5 | oprawa miękka 24 zł

between.pomiędzy Cahiers ERTA
2300-4681 | oprawa miękka 22 zł

Dyskursy Współczesnej Slawistyki

Słowianie w podróży 
Tom I. Język i kultura

Regina Wyżkiewicz-
Maksimow, Jolanta Dziuba

Fenomen podróży podejmowanych 
przez Słowian od wieków przyciągał 
uwagę ich europejskich i  pozaeu-
ropejskich sąsiadów. Zainspirowani 

relacjami ze świata słowiańskiego podejmowali egzotycz-
ne wędrówki i konfrontowali wyobrażenia z niezwykłą 
rzeczywistością. Metaforyczność pojęcia „podróż” jest 
wykorzystana w sposób twórczy jako inspiracja do analizy 
różnego jej rozumienia, od dosłownego do metaftonimicz-
nego, łączącego aspekt metonimii (przyległości znaczeń: 
przestrzennego i metaforycznego) i metafory, otwartej na 
różne skojarzenia i domeny kognitywne.

2016 | ss. 296 | format 200 x 125 mm

978-83-7865-392-9 | oprawa miękka 30 zł



Ucieczka 
Język, kultura, literatura

Paulina Biczkowska, Karolina 
Cierzan, Joanna Ginter, 
Joanna Wróbel (red.)

W niniejszej publikacja ucieczka zo-
stała pokazana przede wszystkim 
jako strategia – literacka, filmowa, 

językowa. Młodzi autorzy w swoich tekstach próbują na 
nowo zdefiniować ten termin i zrekonstruować, czym jest 
uciekanie dla twórców. Skupiają się przede wszystkim na 
dynamice wiążącej się z tym zjawiskiem. Wskazują także na 
nierzadką korelację ucieczki realnej z ucieczką pojawiającą 
się w twórczości. Zastanawiają się, czy ucieka się od, czy 
bardziej do czegoś. Badają, czy i jak współczesna kultura 
utkana jest z motywu ucieczki (indywidualnej lub w szero-
kim jej rozumieniu).

2014 | ss. 218 | format B5

978-83-7865-193-2 | oprawa miękka 30 zł

Wynaturzenie 
Literatura, kultura, język, 
translatoryka

Praca zbiorowa

Książka jest zbiorem artykułów z róż-
nych obszarów humanistyki – od 
literaturoznawstwa, poprzez bada-
nia kulturowe, aż po translatorykę 

– w których poddano badaniu teksty literackie, zarówno 
polskie, jak i obce, pokazując różnorodne przykłady po-
staw, światów wykreowanych, form i ujęć, stanowiące 
w jakiś sposób przekroczenie normy.

2013 | ss. 324 | format B5

978-83-7865-128-4 | oprawa miękka 36 zł
Dostępna jako ebook ibuk.pl

Filozofia formy literackiej

Kenneth Burke

Książka jest przekładem tytułowej 
rozprawy Kennetha Burke’a. Zamie-
rzeniem autora jest „określić istotę 
danego aktu literackiego poprzez 
ogólną teorię działania literackiego”, 
które dla Burke’a  jest symboliczne. 
Ta symboliczność ma według niego 

trzy aspekty: językowy, reprezentatywny i oczyszczają-
co-odkupiający. Tym sposobem poezja – a pojęciem tym 
Burke obejmował także teksty metaliterackie – staje się 
zarówno symboliczną biografią poety, jak i „ekwipunkiem 
potrzebnym do życia”, cenną wskazówką dla czytelników, 
nieocenioną pomocą w ich własnym „dramacie poszuku-
jącego ja”.

2014 | ss. 250 | format 145x225 MM

978-83-7865-191-8 | oprawa miękka 28 zł
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Humanistyka Otwarta Literatura i Okolice

Siła powieści

Roger Caillois, przekład i posł. 
Tomasz Swoboda

Szkic Rogera Caillois to jedna z  naj-
ważniejszych prac z zakresu socjologii 
literatury omawiająca historię gatunku, 
jego wpływ na czytelników oraz prze-
widywaną ewolucję. Francuski eseista 

pokazuje funkcjonowanie powieści jako części ideologicz-
nego mechanizmu narzucającego masom społeczne role 
i wartości. Caillois odbiera powieści jej wywrotową moc, 
podkreślając bierność lektury, jej kompensacyjny charakter 
oraz indywidualistyczną naturę przenoszonych przez nią 
mitów.

2008 | ss. 122 | format 150x225 mm

978-83-7326-503-5 | oprawa miękka 29 zł



Wewnętrzna forma słowa

Gustaw Szpet

Wewnętrzna forma słowa z podtytułem 
Etiudy i wariacje na tematy Humboldta 
była ostatnią filozoficzną książką Gu-
stawa Szpeta. Jej zwiastunem był refe-
rat z 1923 r. Pojęcie formy wewnętrznej 
u Wilhelma von Humboldta wygłoszo-
ny w Akademii Nauk Artystycznych. 

Wyraża on żywe zainteresowanie Szpeta problematyką 
filozofii języka, autorami pierwszego ważnego zwrotu lin-
gwistycznego w humanistyce XX w. Dokonał się on także 
w Moskwie, gdzie ścierały się różne nurty myśli lingwi-
styczno-filozoficznej, z których jeden reprezentował Szpet 
ze swoimi uczniami.

2013 | ss. 252 | format 150x225 mm

978-83-7865-091-1 | oprawa miękka 30 zł
Dostępna jako ebook ibuk.pl

Znaczenie końca. Przekład 
Olga i Wojciech Kubińscy

Frank Kermode, przeł. Olga 
i Wojciech Kubińscy

Kermode w swojej pracy bada zagad-
nienia czysto literackie, lecz podejmuje 
przy tym próbę powiązania fikcji ze zja-
wiskiem czasu i myśli apokaliptycznej. 
Fascynujące są rozważania autora na 

temat zabiegów zmierzających do narzucenia czasowi i hi-
storii jakiegoś wzorca. Osią wywodu Kermode’a jest stwier-
dzenie naturalnej skłonności człowieka do narzucania nie-
uporządkowanej rzeczywistości własnej miary czasu, przez 
co powstają użyteczne w codziennym życiu fikcje, mające 
swój początek, środek i koniec.

2010 | ss. 180 | format A5

978-83-7326-753-4 | oprawa miękka 28 zł

O tłumaczeniu

Paul Ricoeur, Peeter Torop, 
przeł. Tomasz Swoboda, 
Stanisław Ulaszek

O tłumaczeniu Paula Ricoeura to zbiór 
trzech tekstów, w  których francuski 
hermeneuta zastanawia się, jak po-
rzucić odwieczny dylemat przekładu: 
teoretycznie niemożliwego, lecz nie-

ustannie praktykowanego. Porzucając mrzonkę o przekła-
dzie idealnym, Ricoeur proponuje pogodzić się z „równo-
czesnością bez identyczności”.

Studium Petera Toropa porządkuje bogatą wiedzę o wszel-
kich postaciach przekładu. W  uformowaniu koncepcji 
estońskiego semiologa doniosłą rolę odegrał Roman Ja-
kobson, jemu bowiem zawdzięczamy rozróżnienie między 
tłumaczeniem intralingwistycznym, czyli przeredagowa-
niem, interlingwistycznym oraz intersemiotycznym.

2008 | ss. 326 | format A5

978-83-7326-527-1 | oprawa miękka 36 zł
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Obraz i pojęcie

Olga Freidenberg, przeł. 
Bogusław Żyłko

Traktat ten stanowi opus vitae autorki. 
Powstał głównie w latach 1951–1954, 
w ostatniej fazie jej życia i  jest pod-
sumowaniem – wolnym od wszelkich 
ideologicznych powiązań – ponad 
trzydziestoletnich studiów nad litera-

turą i kulturą starożytnej Grecji, w których autorka dociera 
do źródeł duchowej kultury Europy.

2007 | ss. 560 | format A5

978-83-7326-422-9 | oprawa miękka 46 zł

Literatura i Okolice



Widz, użytkownik, twórca

Współczesny widz to ktoś rzeczywi-
sty, kogo egzystencji nie trzeba do-
wodzić, kto uczestniczy w procesie 
multipleksyzacji i jednoczesnej kulty-
wacji instytucji kina studyjnego; dla 
kogo nadal aktualny jest Barthesow-
ski model podmiotu „lubiącego wy-
chodzić z kina”. Nawet gdy stan taki 

jest już tylko metonimią wygaszenia monitora komputera.

2013 | ss. 200 | format B5

t. X: Inter Textus. Między 
tekstami

Zofia Głombiowska (red.)

Zgromadzone w  tomie X artykuły 
dotyczą relacji między tekstami 
w  literaturze starożytnej – greckiej 
i rzymskiej oraz w literaturze nowo-
łacińskiej i polskiej. Niekiedy zamy-
kają się w  granicach jednej, choć 

rozległej epoki, niekiedy ogarniają różne epoki. Relacje te 
są rozpatrywane w różnych aspektach i z różnej perspek-
tywy. Wszystkie artykuły mieszczą się w ramach modnej 
w literaturoznawstwie problematyki intertekstualności, 
nie podejmują jednak tego zagadnienia od strony teore-
tycznej, lecz skupiają się na porównawczej interpretacji 
konkretnych utworów lub na kwestii ich jednostkowego 
czy społecznego odbioru.

2013 | ss. 230 | format B5

 24 zł
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Panoptikum
1730-7775 | oprawa miękka 16 zł

Studia Classica et Neolatina
1733-4012 | oprawa miękka

Slawistyka
1733-5817 | oprawa miękka 22 zł

nr 12: Słowiańszczyzna 
wczoraj i dziś

Natalia Wyszogrodzka-
Liberadzka, Agnieszka 
Spagińska-Pruszak

2012 | ss. 150 | format B5

Dostępna jako ebook ibuk.pl

nr 13: Z zagadnień 
współczesnej slawistyki

Halina Wątróbska, Natalia 
Wyszogrodzka-Liberadzka 
(red.)

2015 | ss. 186 | format B5

t. XI: Quod licet. Quod decet

Zofia Głombiowska (red.)

Tom zawiera dwa artykuły dotyczące 
starożytności klasycznej, artykuły 
z  zakresu neolatinistyki dotyczą 
kolejno literatury nowołacińskiej 
w piętnastowiecznej Italii (komedia 
Chrysis Eneasza Sylwiusza Piccolomi-
niego), misyjnej działalności zakonu 

jezuitów, podręczników do nauczania języka łacińskiego 
w szesnastowiecznym Gdańsku. Rewelacją dla badaczy li-
teratury staropolskiej powinien być artykuł, który ujawnia 
dokonany przez Andrzeja Zbylitowskiego plagiat. Ostatnia 
część tomu powraca do literatury antycznej – zawiera po-
przedzone wstępem i opatrzone komentarzem przekłady 
dwóch elegii Tibullusa.

2014 | ss. 124 | format B5

 16 zł



t. XII: Przez stulecia...

Zofia Głombiowska (red.)

2014 | ss. 200 | format B5

 20 zł

t. XIII: Miłość, szczęście, 
wojna

Zofia Głombiowska (red.)

2015 | ss. 130 | format B5

 22 zł

t. XIV: Quiddam novi? Certe

Zofia Głombiowska (red.)

2016 | ss. 132 | format B5

 20 zł

t. 30: Bild Reflexion Dialog. 
Interkulturelle Perspektiven 
in der Literatur und im 
Theater

Miłosława Borzyszkowska, 
Eliza Szymańska, Anastasia 
Telaak (red.)

2014 | ss. 290 | format B5

978-83-7865-248-9 | oprawa miękka 36 zł
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Studia Classica et Neolatina
1733-4012 | oprawa miękka

t. XIV: Quiddam novi? Certe 
(Pars II)

Zofia Głombiowska (red.)

Tom zawiera artykuły z zakresu szero-
ko rozumianej neolatynistyki (okres 
od XV do XVIII wieku; zakres teryto-
rialny – Italia, Niemcy, Polska, Szwe-
cja), neohellenistyki (Polska) oraz 
recepcji antyku w  literaturach wer-

nakularnych, polskiej i hiszpańskiej. Przynosi podstawowe 
informacje o autorach w Polsce prawie nieznanych, jak 
Olaf Hermelinus czy Jakub von Bruck-Angermundt, albo 
o dziełach znanych zapewne jedynie specjalistom, niedo-
stępnych w przekładzie, a istotnych dla obrazu literatury 
epoki renesansu, jak np. hiszpański poemat La Araucana.

2016 | format B5

 20  zł

Studia Germanica Gedanensia

ZAPOWIEDŹ



t. 33: Kontinuität 
und Variabilität in 
Sprache, Linguistik und 
Fremdsprachenvermittlung.

Danuta Olszewska, Andrzej 
Kątny, Anna Socka (red.)
2015 | ss. 358 | format B5

978-83-7865-348-6 | oprawa miękka 32 zł

t. V: Podróż inicjacyjna – 
Podróż metafizyczna – Podróż 
ezoteryczna

Diana Oboleńska, Monika 
Rzeczycka (red.)

W czerwcu 2013 r. w Pałacu w Ciążeniu, 
który słynie z najbogatszej w Polsce 
biblioteki różokrzyżowej i masońskiej, 

odbyło się seminarium poświęcone tradycji ezoterycznej. 
Zostało zorganizowane głównie z powodu jubileuszu Je-
rzego Prokopiuka. Tak narodził się pomysł kolejnego tomu 
z serii Światło i ciemność, w którym spotkały się różne drogi 
i dukty, różne metody i punkty widzenia, przejrzały się 
w sobie różne tradycje i różne dzieła, w których podróż ku 
Wiedzy i ku Światłu odegrała rolę kluczową.

2014 | ss. 290 | format 130x205 mm

978-83-7865-218-2 | oprawa miękka 28 zł

t. 32: Essay und Essayismus

Sławomir Leśniak (red.)

2015 | ss. 174 | format B5

978-83-7865-283-0 | oprawa miękka 22 zł
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Studia Germanica Gedanensia Światło i Ciemność

t. 31: Kontrastive Linguistik 
und interkulturelle 
Kommunikation

Danuta Olszewska, Andrzej 
Kątny, Anna Socka (red.)

2014 | ss. 346 | format B5

978-83-7865-250-2 | oprawa miękka 30 zł

t. VI: Ciemność i światło

Karolina Rutecka, Katarzyna 
Arciszewska (red.)

Profilowany tematycznie VI tom serii 
Światło i  ciemność, tym razem zaty-
tułowany Ciemność i  światło, składa 
się z siedemnastu prac. Ich autorami 
są członkowie i sympatycy Laborato-
rium Niedogmatycznej Duchowości 

z polskich i zagranicznych ośrodków naukowych. Zgodnie 
z dualistyczną koncepcją serii tematyka szóstego wolumi-
nu oscyluje wokół motywu ciemności, obecnego w sys-
temach światopoglądowych, religijnych i filozoficznych, 
a tym samym przejawiającego się w kulturze.

2015 | ss. 352 | format 130x205 mm

978-83-7865-288-5 | oprawa miękka 32 zł
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JĘZYKOZNAWSTWO I PRZEKŁADOZNAWSTWO



Fonetyka języka polskiego 
w ćwiczeniach

Ewa Badyda, Sylwia Rzedzicka

Zbiór ćwiczeń przeznaczony dla 
studentów filologii polskiej, a także 
innych kierunków, w których progra-
mie znajduje się przedmiot mający 
za zadanie zapoznać z  właściwo-
ściami fonetycznymi współczesnej 

polszczyzny. Praca ta ma służyć pomocą prowadzącemu 
ćwiczenia kursowe z fonetyki zarówno w przygotowy-
waniu zajęć grupowych, jak i przy organizowaniu pracy 
studenta poza zajęciami. Głównym adresatem tego zbioru 
jest jednak sam student, któremu książka umożliwia pracę 
indywidualną.

2014 | ss. 276 | format B5

978-83-7326-464-9 | oprawa miękka 30 zł

„Upadły anioł zmysłów”? 
Metaforyka zapachu i percepcji 
węchowej we współczesnej 
polszczyźnie

Ewa Badyda

Książka poświęcona jest metaforyce 
związanej z zapachem i doznaniem 
węchowym we współczesnym języ-

ku polskim. Metodologiczną podstawą analizy językowej 
jest kognitywna koncepcja metafory pojęciowej, wiążąca 
jej sens z rozumieniem pewnych zjawisk w kategoriach 
bardziej dostępnych poznawczo. Wykorzystane są rów-
nież elementy metodologii ram semantycznych i pojęcie 
profilowania. Analizowanym materiałem są wyrażenia 
ogólne, konteksty zaczerpnięto z korpusów języka pol-
skiego – w myśl zakładanej koncepcji świadectwem meta-
foryczności jest nie tylko język artystyczny, ale także język 
codzienny.

2013 | ss. 236 | format B5

978-83-7865-088-1 | oprawa miękka 30 zł
Dostępna jako ebook ibuk.pl

Translatoryka literatury 
dziecięcej 
Analiza przekładu utworów Astrid 
Lindgren na język polski

Hanna Dymel-Trzebiatowska

Książka wpisuje się w nurt współcze-
snej myśli translatorycznej, stanowiąc 
pomoc warsztatową dla adeptów 

przekładu literatury dziecięcej. Ponadto uzasadnia potrze-
bę terminu desygnującego nowy kierunek badań, transla-
torykę literatury dziecięcej (TLD), który od początku XXI w. 
wyodrębnia się z ogólnego dyskursu translatorycznego. 
We wstępie zawarto szkic dotychczasowych dokonań, 
w dalszych rozdziałach analizowany jest kod poetycki wy-
branych utworów najpopularniejszej szwedzkiej pisarki dla 
dzieci – Astrid Lindgren.

2013 | ss. 282 | format B5

978-83-7865-058-4 | oprawa miękka 34 zł
Dostępna jako ebook ibuk.pl

Językowy obraz starości 
i starzenia się w reklamie 
telewizyjnej

Joanna Ginter

Autorka nakreśliła niezwykle boga-
ty obraz nieodłącznego elementu 
współczesnej kultury, jakim jest 
reklama, stanowiąca dla współcze-

snego człowieka alternatywny świat, w którym poszukuje 
on wszystkiego, co niezbędne do życia i funkcjonowania 
w społeczeństwie. Reklama w świecie chaosu konsump-
cyjnego staje się przewodniczką człowieka – tak, aby mógł 
dokonywać właściwych wyborów wśród otaczających go 
dóbr.

2013 | ss. 122 | format A5

978-83-7865-469-7 | ebook ibuk.pl
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Rola internetowych poradni 
językowych w procesie 
normalizacji polskiej pisowni

Joanna Ginter

Książka jest wynikiem analizy około 
2,5 tys. porad językowych z zakresu 
ortografii zamieszczonych w  Inter-
necie przez Poradnię Językową PWN, 

e-poradnie uniwersyteckie, poradnię PWSZ w Chełmie 
oraz Telefoniczną Poradnię Językową UG. Obejmuje histo-
rię i obecną ortografię polską, stan poradnictwa językowe-
go w Polsce czy specyfikę internetowej porady językowej 
jako wzorca gatunkowego.

2013 | format B5

978-83-7865-469-7 | oprawa miękka

„Mówimy, jak mówimy...” 
Gdzie ukryta jest potoczność

Marcelina Grabska, Żanna 
Sładkiewicz (red.)

Gdzie ukryta jest potoczność? Wydaje 
się, że potoczność jest przede wszyst-
kim w samym człowieku, w jego men-
talności, która kreuje sposób widze-

nia i doświadczania świata, taktykę uwidocznienia siebie 
poprzez mniej lub więcej zakamuflowane formy wypowie-
dzi, a także to, jak sami do siebie, o sobie i o innych mó-
wimy. Natomiast w sensie czysto materialnym potoczność 
jest ukryta w Internecie: na forach, czatach, blogach itp.

2015 | ss. 280 | format B5

978-83-7865-277-9 | ebook ibuk.pl

„Mówimy, jak mówimy...” 
Komunikacja w języku 
potocznym: podejście 
interdyscyplinarne

Marcelina Grabska, Żanna 
Sładkiewicz (red.)

Książka poświęcona jest komplek-
sowej analizie specyfiki komunikacji 

w języku potocznym. Jej zadaniem jest stworzenie nowe-
go forum wymiany myśli pomiędzy naukowcami, których 
badania (z zakresu językoznawstwa, logiki, erystyki, psy-
cholingwistyki, psychologii społecznej, socjologii, prawa, 
marketingu i innych) przyczyniają się do zgłębienia wiedzy 
o codziennej komunikacji. Novum niniejszego projektu jest 
wielokierunkowa analiza problemów komunikacji potocz-
nej w szerokim opracowaniu interdyscyplinarnym.

2014 | ss. 256 | format B5

978-83-7865-251-9 | ebook ibuk.pl

Językowy, literacki 
i kulturowy obraz Pomorza

Małgorzata Klinkosz, Zenon 
Lica (red.)

Prezentowany tom stanowi pokłosie 
konferencji zorganizowanej przez 
ZakładHistorii Języka Polskiego, Dia-
lektologii i Onomastyki wespół z In-

stytutem Kaszubskim. Poruszane w nim problemy dotyczą 
języka kaszubskiego, toponimii, antroponimii, choronimii 
i chrematonimii oraz różnych innych zagadnień języko-
znawczych, i nie tylko, związanych z Pomorzem.

2013 | ss. 314 | format A5

978-83-7865-086-7 | oprawa miękka 26 zł
Dostępna jako ebook ibuk.pl
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Językowy, literacki 
i kulturowy obraz Pomorza. 
Tom 2

Małgorzata Klinkosz, Aneta 
Lica, Zenon Lica (red.)

Niniejszy tom zawiera ponad trzy-
dzieści tekstów, które składają się na 
cztery tematyczne części publikacji 

oraz varia. W pierwszej znajdują się artykuły poświęcone 
kaszubsko- -pomorskiej problematyce językowej. Druga 
część zawiera teksty o tematyce onomastycznej poświę-
cone antroponimii, plateonimii, a także ludowym etymo-
logiom pomorskich onimów. W  trzeciej zamieszczono 
artykuły na temat twórczości autorów związanych z Kaszu-
bami i Pomorzem. Czwarta część rysuje socjologiczno-kul-
turowy obraz Pomorza, odwołując się do wieloetniczności 
i wielokulturowości regionu.

2015 | ss. 450 | format A5

978–83–7865–294–6 | oprawa miękka 28 zł

Americanisms 
Słownik amerykanizmów

Małgorzata Kowalczyk

Niniejszy słownik monograficzny 
jest poświęcony wyrażeniom cha-
rakterystycznym dla angielszczyzny 
używanej w USA, która wywiera duży 
wpływ na inne odmiany języka, wy-
znacza też globalny standard komu-

nikacyjny w dziedzinie biznesu, polityki, nauki, rozrywki 
i kultury popularnej. Słownik liczy niemal 5000 wyrażeń 
i znaczeń postrzeganych jako typowo amerykańskie. Ca-
łość powstała na podstawie obszernej bazy cytatów z pra-
sy, literatury, filmu, TV i Internetu, zgromadzonych przez 
autorkę podczas kilkuletnich badań w USA.

2013 | ss. 344 | format A5

978-83-7865-077-5 | oprawa miękka 28 zł
Dostępna jako ebook ibuk.pl

Bazinga! A dictionary 
of colloquial English 
interjections

Małgorzata Kowalczyk

Słownik dokumentuje 700 wykrzyk-
nień używanych w głównych odmia-
nach języka angielskiego. Te krótkie 
wyrażenia sygnalizują emocjonalny 

stosunek mówiącego,są więc często stosowane w codzien-
nej komunikacji i z tych samych powodów wykorzystywa-
ne w kulturze popularnej. Słownik jest przydatny dla stu-
dentów języka angielskiego, lingwistów, tłumaczy i osób 
zainteresowanych słownictwem nieformalnym.

2014 | ss. 148 | format A5

978-83-7865-207-6 | oprawa miękka 24 zł
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Przekładoznawstwo 
rosyjskie: próba syntezy 
na podstawie danych 
bibliograficznych (rozprawy)

Ewa Konefał

Monografia podejmuje w  pewnej 
mierze próbę “ogarnięcia nieogarnio-
nego”, tj. próbę prezentacji i oceny 

zgromadzonego na przestrzeni kilku dziesięcioleci niema-
łego dorobku przekładoznawstwa rosyjskiego. W kręgu 
zainteresowania niniejszego tomu znajdują się rozprawy 
doktorskie i habilitacyjne, powstałe na terenie byłego 
Związku Radzieckiego i współczesnej Rosji, w centrum 
zainteresowania których stoi przekład: jako rezultat dzia-
łalności translatorskiej i  jako sam proces w całej swojej 
złożoności.

2013 | | format A5

978-83-7865-455-1 | oprawa miękka

ZAPOWIEDŹ



Socjolingwistyczne badania 
w teorii i praktyce 
Ujęcie interdyscplinarne. Tom 1

Joanna Mampe, Łada 
Owczinnikowa (red.)

Monografia zawiera artykuły pro-
blemowe z zakresu socjolingwistyki 
w ujęciu interdyscyplinarnym. Podję-

to w niej takie zagadnienia, jak: język jako czynnik tworze-
nia lokalnej kultury, charakterystyka języka potocznego, 
analiza sakralnej leksyki, nauczanie języków a  politologia, 
międzykulturowa komunikacja. Analizuje problemy na 
styku językoznawstwa, socjologii, psychologii społecznej 
i etnografii z zastosowaniem różnych metod badawczych.

2014 | ss. 204 | format A5

978-83-7865-234-2 | ebook ibuk.pl

Socjolingwistyczna badania 
w teorii i praktyce 
Ujęcie interdyscplinarne. Tom 2

Joanna Mampe, Łada 
Owczinnikowa (red.)

Obecnie zbadanie zachowań werbal-
nych społeczeństwa wymaga zwró-
cenia szczególnej uwagi na różne 

ekstralingwistyczne czynniki z jednej strony i kognitywne 
procesy uwarunkowane danymi czynnikami z drugiej stro-
ny. Tym samym uwaga badacza coraz częściej zwrócona 
jest na współdziałanie, wzajemne wpływy i przenikanie się 
językowych i socjalnych zjawisk. Istotne znaczenie ma przy 
tym fakt, że w roli uczestnika komunikacji może występo-
wać zarówno jednostka, jak i społeczeństwo.

2015 | ss. 206 | format A5

978-83-7865-275-5 | oprawa miękka 24 zł

Teacher language awareness 
in th ecological perspective 
A collaborative inquiry based on 
languaging

Hadrian Lankiewicz

Przedstawione w  książce badanie 
prezentuje wykorzystanie proce-
su refleksji na temat natury języka 

w kształceniu przyszłych adeptów do zawodu nauczyciela 
języków obcych jako sposobu zwiększania świadomości 
językowej, który zdaniem autora prowadzi do rozwoju tzw. 
politycznego poziomu autonomii językowej nauczyciela, 
pozwalającego mu bardziej spełniać rolę transformacyjne-
go ekopedagoga-intelektualisty niż bezrefleksyjnego rze-
mieślnika wyposażającego ucznia w sprawności językowe 
wymuszane przez skomercjalizowaną edukację.

2015 | ss. 368 | format B5

978-83-7865-295-3 | ebook ibuk.pl
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Übersetzen als komplexer, 
kognitiv bedingter, sowohl 
das sprachliche Wissen in 
zwei Sprachen als auch 
das sprachunabhängige 
begriffliche Wissen 
integrierender Prozess

Iwona Legutko-Marszałek

W  niniejszej pracy zostały przedstawione kognitywne 
aspekty procesu tłumaczenia, który należy do najbardziej 
skomplikowanych procesów przetwarzania językowego. 
Należy zwrócić uwagę, że jego jakość zależy od tego, czy 
osoba tłumacząca przetwarza informacje na płaszczyźnie 
językowej czy pojęciowej. Przetwarzanie na płaszczyźnie 
pojęciowej jest możliwe w przypadku bardzo dobrego 
opanowania języka drugiego, tak że mamy do czynienia 
z dwoma odrębnymi leksykonami mentalnymi, które mają 
dostęp do wspólnego systemu pojęć.

2013 | ss. 348 | format A5

978-83-7865-362-2 | oprawa twarda 28 zł



Ćwiczenia z fonetyki 
języka rosyjskiego dla 
początkujących

Małgorzata Marciszewska, 
Żanna Sładkiewicz

Większość programów nauczania 
języków obcych skierowana jest na 
kształtowanie wielu umiejętności 

językowych, które zapewniają poprawną i skuteczną ko-
munikację w danym języku. Tymczasem u uczniów, którzy 
rozpoczynają naukę języka w wieku powyżej 15 lat, bardzo 
trudno opanować nawyki fonetyczne. Dlatego potrzeb-
ne są dodatkowe działania glottodydaktyczne, które 
wspomagałyby proces nauczania poprzez kształtowanie 
poprawnych nawyków fonologicznych oraz przybliżyłyby 
praktyczną znajomość zasad wymowy.

2014 | ss. 130 | format B5

978-83-7865-246-5 | oprawa miękka 24 zł

Górnołużyckie deminutywa 
w systemie językowym 
i w tekście

Małgorzata Milewska-
Stawiany

Badania autorki są skierowane z jed-
nej strony na mechanizmy słowo-
twórcze, z drugiej na funkcjonowanie 

deminutywów w różnych typach tekstów. Niniejsza praca 
stanowi pierwszą systematyczną pracę badawczą wycinka 
górnołużyckiego słowotwórstwa. Autorka opiera się na ak-
tualnej metodologii badawczej wypracowanej zwłaszcza 
na gruncie polskiego słowotwórstwa. Praca jest cennym 
przyczynkiem do mało opracowanego działu językoznaw-
stwa łużyckiego i przynosi mnóstwo nowej wiedzy.

2012 | ss. 430 | format B5

978-83-7326-911-8 | ebook ibuk.pl
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Socjolingwistyczne badania 
w teorii i praktyce 
Ujęcie interdyscyplinarne. Tom 3

Joanna Mampe, Hanna 
Makurat, Łada Owczinnikowa, 
Fadhil Marzouk (red.)

W przedstawionym zbiorze znalazły 
się prace uwzględniające perspek-

tywę socjolingwistyczną w  badaniach mowy dziecka, 
glottodydaktyce oraz badaniach nad literaturą i językiem 
religijnym. Duże zróżnicowanie tematyczne artykułów 
oraz bogactwo obszarów, których one dotyczą, odzwier-
ciedla szerokie horyzonty socjolingwistyki jako dyscypliny 
językoznawczej.

2016 | ss. 250 | format A5

978-83-7865-397-4 | oprawa miękka 24 zł

Socjolingwistyczne badania 
w teorii i praktyce 
Ujęcie interdyscyplinarne. Tom 4

Joanna Mampe, Hanna 
Makurat, Łada Owczinnikowa, 
Fadhil Marzouk (red.)

W przedstawionym tomie znalazły się 
teksty uwzględniające aspekt socjo-

lingwistyczny w kontekście badania wspólnot dwujęzycz-
nych oraz rozpatrywania płci jako czynnika różnicującego 
wypowiedź, w zbiorze znalazły się też artykuły z pograni-
cza socjolingwistyki i onomastyki, duża część prac zawar-
tych w tej książce jest poświęcona funkcjonowaniu języka 
w sferze publicznej, językowemu obrazowi świata oraz 
socjolingwistycznemu ujęciu języka ogólnego.

2016 | ss. 292 | format A5

978-83-7865-398-1 | oprawa miękka 26 zł



Przekład w komunikowaniu 
medialnym 
Wybrane zagadnienia na podstawie 
polskich przekładów rosyjskich 
tekstów prasowych

Alicja Pstyga

Niewielki zbiór analiz obejmujące 
istotną sferę współczesnej przestrze-

ni komunikacyjnej, jaką jest międzykulturowy i między-
językowy dialog medialny dokonujący się za pośrednic-
twem tłumaczy. Autorka rozpoczyna i kończy swą pracę 
zarysowaniem tej szerokiej perspektywy, w której przekład 
staje się miejscem i środkiem spotkań różnych tożsamości 
(indywidualnych – autorów i tłumaczy – oraz zbiorowych, 
etnicznych i kulturowych). Na uwagę zasługuje też wy-
różnienie przez autorkę Słowiańszczyzny jako kontekstu 
kulturowego omawianych zagadnień.

2013 | ss. 158 | format A5

978-83-7865-113-0 | ebook ibuk.pl

Słowotwórstwo kaszubskiego 
przymiotnika 
Formacje denominalne

Beata Milewska

W pracy poddano analizie kaszubskie 
przymiotniki denominalne (motywo-
wane przez rzeczowniki i wyrażenia 
przyimkowe), zarejestrowane w Słow-

niku gwar kaszubskich na tle kultury ludowej ks. Bernarda 
Sychty. Derywaty przebadano, przyjmując założenia opisu 
synchronicznego, ze zwróceniem uwagi na: stosowane 
techniki słowotwórcze, zasób wykorzystywanych środ-
ków, liczbę jednostek w poszczególnych klasach słowo-
twórczych, charakterystykę bazy derywacyjnej i typowe 
zasady selekcji podstaw, charakterystykę semantyczną 
derywatów, wariantywność formacji oraz geografię faktów 
słowotwórczych.

2013 | ss. 210 | format B5

978-83-7865-132-1 | ebook ibuk.pl

Zarys fonetyki języka 
serbskiego 
Szkic historyczny, dialekty, akcenty

Dušan-Vladislav Paždjerski, 
Ewelina Chacia

Książka w zwarty i praktyczny spo-
sób prezentuje podstawową wiedzę 
o historii, dialektach, akcentach i fo-

netyce języka serbskiego. Najważniejsze zagadnienia są 
przedstawione przejrzyście w podsumowujących tabelach. 
Dodatkowo publikacja prezentuje najnowsze osiągnięcia 
językoznawstwa serbskiego we wspomnianym zakresie.

2014 | ss. 64 | format A5

978-83-7865-177-2 | oprawa miękka 16 zł
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Słowotwórcza kategoria 
negacji 
Prefiksalne negatywa rzeczownikowe 
we współczesnym języku polskim 
i rosyjskim

Alicja Pstyga

Autorka koncentruję się na słowo-
twórczo-semantycznych aspektach 

negacji leksykalnej, przedstawianej na materiale rzeczow-
ników prefiksalnych współczesnego języka polskiego 
i rosyjskiego. Zgodnie z ujęciem kognitywnym słowotwór-
stwa, przyjmującym semantyczną podstawę kategorii 
słowotwórczych i  dopełniającym analizę strukturalną, 
wyeksponowana zostaje wartość semantyki słowotwór-
czej, co pomaga doprecyzować opis procesów i mecha-
nizmów powstawania oraz interpretacji licznych formacji 
słowotwórczych.

2010 | ss. 204 | format A5

978-83-7326-580-6 | ebbok ibuk.pl



Poradnia językowa, 
słucham...

Ewa Rogowska-Cybulska, 
Małgorzata Milewska-
Stawiany (red.)

Książka jest wyborem odpowiedzi na 
pytania kierowane w ciągu ostatnich 
dwu lat do Telefonicznej Poradni 

Językowej Uniwersytetu Gdańskiego. Zawiera około 400 
krótkich tekstów o charakterze porad językowych dotyczą-
cych konkretnych problemów poprawnościowych z zakre-
su wymowy, pisowni łącznej, rozdzielnej i z łącznikiem, 
pisowni małymi i dużymi literami, skrótów i skrótowców, 
interpunkcji, odmiany wyrazów pospolitych, odmiany 
nazw własnych, zagadnień semantyczno-leksykalnych, 
słowotwórstwa, frazeologii, składni i dziejów języka.

2016 | ss. 186 | format A5

978-83-7865-356-1 | oprawa twarda 28 zł

Słowotwórstwo na usługach 
reklamy 
Mechanizmy tekstowe

Ewa Rogowska-Cybulska

Przedmiotem analizy są mechanizmy 
perswazji słowotwórczej w tekstach 
reklamowych, przy czym teksty re-
klam traktowane są jako źródło przy-

kładów zjawisk i faktów słowotwórczych o funkcji perswa-
zyjnej, które można zaobserwować także w różnych innych 
typach tekstów. Opisowi zostały poddane różne przejawy 
funkcjonowania derywatów w tekście, z uwzględnieniem 
takich aspektów tego zjawiska, jak okazjonalizmy teksto-
we, a także słowotwórcze gry językowe stanowiące narzę-
dzie perswazji.

2013 | ss. 352 | format 147x214 mm

978-83-7865-093-5 | oprawa miękka 36 zł
Dostępna jako ebook ibuk.pl
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Język – tradycja – tożsamość

Ewa Rogowska-Cybulska, 
Małgorzata Milewska-
Stawiany (red.)

Książka dedykowana jest Profesorowi 
Jerzemu Trederowi z okazji 70. rocz-
nicy urodzin. Teksty autorów wywo-
dzących się z gdańskiego środowiska 

językoznawczego dotyczą zagadnień z zakresu tożsamości 
etnicznej (polskiej, kaszubskiej i łużyckiej), tradycji kultu-
rowej (antycznej i chrześcijańskiej; narodowej, regionalnej 
i lokalnej; miejskiej i wiejskiej; spontanicznej i instytucjo-
nalnej), tożsamości indywidualnej (w  aspekcie dydak-
tycznym i onomastycznym), a także szeroko rozumianej 
tożsamości językowej (w tym zagadnień semantycznych, 
frazeologicznych i translatorycznych).

2013 | ss. 180 | format B5

978-83-7865-146-8 | oprawa twarda 36 zł
Dostępna jako ebook ibuk.pl

Norma i uzus współczesnej 
polszczyzny 
Wybrane problemy

Ewa Rogowska-Cybulska, 
Marek Cybulski (red.)

2016 | format A5

978-83-7865-458-2 | oprawa miękka

ZAPOWIEDŹ



Моделирование концептов 
шпион и разведчик в 
русской лингвокультуре 
(Szpieg i wywiadowca...)

Marcin Trendowicz

Głównym celem publikacji była ana-
liza dwóch konceptów: szpieg i wy-
wiadowca – charakterystycznych dla 

rosyjskiej przestrzeni językowo-kulturowej. Szczególną 
uwagę zwrócono na porównawczą charakterystykę kon-
ceptów, dzięki której było możliwe określenie ich oceny 
wartościującej (negatywnej w wypadku konceptu szpieg 
i pozytywnej – lub chociażby neutralnej – w wypadku 
konceptu wywiadowca), a także stosunku podmiotu mó-
wiącego do danych jednostek. Badane koncepty często 
występują jako para przeciwstawna, co służy zaakcento-
waniu opozycji kulturowej: swój – obcy (w tym wypadku: 
swój wywiadowca – obcy szpieg).

2014 | ss. 106 | format A5

978-83-7865-182-6 | oprawa miękka 14 zł

Black Lexicon

Maciej Widawski, Małgorzata 
Kowalczyk

Jest to pierwsza w Polsce monogra-
fia książkowa prezentująca leksykę 
angielszczyzny tworzonej i używanej 
przez czarnoskórych Amerykanów. 
Składają się na nią określenia slango-
we i nieformalne, ale też standardowe 

i oficjalne, charakterystyczne dla kultury afroamerykań-
skiej. Alfabetyczny leksykon liczy niemal 1000 haseł i 4000 
przykładów; całość oparto na korpusie cytatów z prasy, 
muzyki, filmu, TV i wypowiedzi Afroamerykanów, zgroma-
dzonych podczas badań w USA.

2012 | ss. 245 | format A5

978-83-7326-869-2 | ebbok ibuk.pl

Felieton polityczny w świetle 
teorii perswazji językowej 
(Политический фельетон в свете 
теории речевого воздействия)

Żanna Sładkiewicz

Książka poświęcona jest komplekso-
wej analizie strategii i taktyk perswa-
zji językowej stosowanych we współ-

czesnej felietonistyce politycznej polskiej oraz rosyjskiej. 
Novum stanowi wielokierunkowa analiza lingwistyczna 
zastosowanych w felietonie politycznym strategii i taktyki; 
sam felieton zaś potraktowany został jako złożony gatunek 
publicystyczny, polidyskursywny, sytuujący się na styku 
trzech rodzajów dyskursu: politycznego, publicystycznego 
(medialnego) oraz satyrycznego.

2013 | ss. 522 | format B5

978-83-7865-102-4 | oprawa miękka 40 zł
Dostępna jako ebook ibuk.pl
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W poszukiwaniu tożsamości 
językowej... Tom 1

Żanna Sładkiewicz, Anna 
Hau, Katarzyna Wądołowska-
Lesner (red.)

Poszukiwanie najskuteczniejszych 
metod porozumiewania się jest dziś 
związane z uwzględnieniem bardzo 

szerokiej perspektywy zagadnień nie tylko językoznaw-
czych, ale i psycholingwistycznych, socjologicznych, kul-
turowych, zagadnień funkcjonowania jednostek w prze-
strzeni językowo-kulturowej, nieuchronnie prowadząc do 
pytania o tożsamość językową – zarówno indywidualną, 
jak i grupową, narodową. W tym właśnie kontekście warto 
rozpatrywać zagadnienia współzależności kultury, języka 
i narodu, a także ich szczególnej roli w budowaniu własnej 
tożsamości.

2016 | format B5

978-83-7865-408-7 | oprawa miękka 28 zł
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The Dictionary of Spanish 
Loanwords in American Slang

Maciej Widawski, Małgorzata 
Kowalczyk

This pioneering monographic dictio-
nary documents Spanish loanwords 
in American slang, a  vibrant and 
expanding part of informal lexicon of 

American English. The dictionary describes over 500 such 
expressions, including both those used by Latin Americans 
and those known to larger segments of American society. 
The lexical material comes from a large database of cita-
tions from various sources such as conversation, film, lite-
rature, press, television and the Internet, collected during 
several research trips to the United States

2015 | ss. 166 | format A5

978-83-7865-293-9 | oprawa miękka 24 zł

Imiona komunikacji 
językowej czyli 
demakijażowanie sensów

Katarzyna Wojan, Żanna 
Sładkiewicz, Anna Hau, 
Katarzyna Wądołowska-Lesner 
(red.)

Książka jest adresowana do szero-
kiego kręgu czytelników zainteresowanych zgłębianiem 
tajemnic języka jako fundamentalnego kodu komunika-
cji międzyludzkiej. Publikowane teksty prezentują różne 
perspektywy badawcze: od stricte językoznawczej przez 
kulturoznawczą, literaturoznawczą, psychologiczną aż 
po filozoficzną, w tym teologiczną. Niniejszy tom zawie-
ra wiele różnorodnych ujęć koncentrujących się na teorii 
i praktyce komunikacji.

2015 | ss. 360 | format B5

978-83-7865-270-0 | ebook ibuk.pl

Język angielski w polskiej 
leksykografii 
Słowniki przekładowe lingwistyczne 
i encyklopedyczne, wydane w latach 
1782 – 2012

Katarzyna Wojan

Publikacja stanowi obszerny, a pod 
względem rzeczowym wysoce zróż-

nicowany zbiór 5826 pozycji bibliograficznych, na którego 
zawartość składają się – usystematyzowane chronolo-
gicznie – prace polskich autorów z zakresu szeroko poj-
mowanej leksykografii polsko-angielskiej: lingwistycznej, 
filologicznej, edukacyjnej, onomastycznej, ideograficznej, 
kulturowej, elektronicznej, historycznej, dokumentacyj-
nej, inwentarzowej, terminograficznej, encyklopedystyki 
i bio-bibliografistyki.

2013 | ss. 338 | format B5

978-83-7865-119-2 | oprawa miękka 32 zł
Dostępna jako ebook ibuk.pl

Język angielski w polskiej 
leksykografii 
Słowniki terminologiczne wydane 
w latach 1782–2012

Katarzyna Wojan

Językoznawca dokonujący pogłę-
bionych analiz leksykograficznych 
szybko stwierdza, że mimo pokaźnej 

liczby opublikowanych zbiorów bibliografii, poświęco-
nych specjalistycznym opracowaniom leksykograficznym, 
uderza brak kompleksowych, uaktualnionych opracowań 
bibliograficznych w zakresie terminografii polsko-angiel-
skiej. Przedkładana pozycja winna wypełnić tę lukę, stając 
się wygodnym i pomocnym narzędziem w pracy naukowej 
leksykografów, tłumaczy, dydaktyków przekładu, history-
ków językoznawstwa.

2014 | ss. 436 | format B5

978-83-7865-188-8 | oprawa miękka 36 zł
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Język fiński w teorii 
i praktyce

Katarzyna Wojan

Jest to pierwsza w Polsce monogra-
fia traktująca o języku fińskim, jego 
specyfice i  związkach historyczno-
-kulturowych. Przybliża Czytelnikowi 
paletę zagadnień związanych z po-
chodzeniem fińskiego i jego relacjach 

z  innymi językami uralskimi (ugrofińskimi), zapoznaje 
z najnowszymi wynikami światowych badań (genetyki 
lingwistycznej) na temat etnogenezy Finów, przedstawia 
teraźniejszą sytuację językową w Finlandii i Karelii, opisuje 
specyfikę tego języka i jego dziedzictwo uralskie w płasz-
czyźnie gramatyki.

2016 | ss. 342 | format B5

978-83-7326-391-2 | oprawa miękka 38 zł

Języki sztuczne 
Zapotrzebowanie społeczeństw czy 
fantazja jednostek?

Katarzyna Wojan

Języki sztuczne to systemy niezwy-
kłe, starannie przemyślane i zorgani-
zowane, których tożsamości na ogół 
nie wyznacza systemowa odrębność 

– cechy fonologiczne, morfologia czy reguły składniowe – 
lecz forma zapisu narzucona przez jego autorytatywnego 
twórcę. Studium ukazuje mechanizmy umożliwiające po-
wołanie tychże bytów i sprzyjające ich społecznemu upo-
wszechnieniu, a nawet swego rodzaju skomunizowaniu.

2015 | ss. 174 | format B5

978-83-7865-292-2 | oprawa miękka 28 zł

Od dźwięku do słowa 
i jeszcze dalej

Katarzyna Wojan, Ewa Konefał 
(red.)

Tom dedykowany Profesor Janinie 
Bartoszewskiej z okazji 70. rocznicy 
urodzin, 45-lecia pracy naukowej 
oraz 25-lecia pełnienia funkcji kie-

rowniczych, znanej badaczce fonetyki, fonologii, grafemii 
i ortoepii w zakresie języków: rosyjskiego, białoruskiego 
i polskiego. Księga zawiera 21 artykułów z dziedziny filo-
logii i językoznawstwa. Autorzy są często prekursorami 
w danej dyscyplinie (filologia śledcza, fotoleksykografia, 
leksykografia chronologizacyjna, międzyjęzykowa aku-
styczna konfrontacja dźwięków mowy). Istotnym elemen-
tem publikacji jest oprogramowanie Ekaterina-5 z klawia-
turą homofoniczną na załączonym dysku CD autorstwa dr. 
Juranda Czermińskiego.

2013 | ss. 326 | format B5

978-83-7865-118-5 | oprawa miękka 36 zł
Dostępna jako ebook ibuk.pl

Polsko-fiński tezaurus 
tematyczny 
Część 1. / Puolonais-suomalainen 
asiasanasto. Osa I.

Katarzyna Wojan

Jest to pierwsze w polskiej leksyko-
grafii opracowanie leksyki fińskiej 
w  układzie ideograficznym. Pakiet 

fińskich terminów włączonych do niniejszego tomu Zie-
mia i Kosmos liczy ponad 22 000 haseł i podhaseł. Część 
I tezaurusa obejmuje trzy duże działy: 1. Wszechświat, 2. 
Glob ziemski, 3. Życie na Ziemi, podzielone na szczegółowe 
rozdziały i podrozdziały tematyczne, zawierające słownic-
two w ustalonym porządku. W poszczególnych działach 
szczegółowych zestawiono leksykę (terminy) z określonej 
dziedziny wiedzy lub tematu.

2012 | ss. 468 | format B5

978-83-7326-888-3 | oprawa miękka 32 zł



Słowianie w podróży 
Tom I. Język i kultura

Regina Wyżkiewicz-Maksimow, 
Jolanta Dziuba

W kontekście związków języka z kultu-
rą nasuwa się pytanie, w jakiej mierze 
obraz świata kształtował się pod wpły-
wem religii: katolicyzmu, prawosławia, 

częściowo również islamu, a także historii i realiów życia 
codziennego. Z językowym obrazem świata ściśle łączy 
się wartościowanie; istotne jest zatem znalezienie na pod-
stawie danych językowych odpowiedzi, jak przedstawia 
się językowy obraz rzeczywistości i samego człowieka 
w określonym kręgu kulturowym, w tym przypadku ogra-
niczonym do języka polskiego, serbskiego i chorwackiego.

2016 | ss. 296 | format 200 x 125 mm

978-83-7865-392-9 | ebook ibuk.pl

Esej o zasadach sztuki 
przekładowczej

Alexander Fraser Tytler

Celem serii jest przedstawienie w moż-
liwie jak najpełniejszej wersji najwybit-
niejszych i  najważniejszych tekstów 
zaliczających się do refleksji nad 
sztuką przekładu. Znajdują się wśród 
nich często dziś nieznane i niesłusznie 

zapomniane dzieła europejskich tłumaczy oraz uczonych 
badających specyfikę tej trudnej i arcyważnej sztuki. Alek-
sander Fraser Tytler należy do grona tych uczonych, któ-
rych nieustannie się cytuje, lecz rzadko czyta w całości. Do 
dziś żywa pozostaje słynna Tytlerowska definicja dobrego 
przekładu, przytaczana przez niemal wszystkich współcze-
snych badaczy zajmujących się translatoryką.

2014 | ss. 352 | format 145x235 mm

978-83-7865-212-0 | oprawa miękka 40 zł
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Z dziejów leksykografii 
polsko-rosyjskiej 
T. 1: Słowniki lingwistyczne 
(bibliografia za lata 1700-2016)

Katarzyna Wojan

Publikacja stanowi obszerny, a pod 
względem rzeczow ym w ysoce 
zróżnicowany zbiór około 2,5 tys. 

pozycji bibliograficznych, na którego zawartość składają 
się – usystematyzowane chronologicznie – prace polskich 
autorów z zakresu szeroko pojmowanej polsko-rosyjskiej 
leksykografii lingwistycznej: filologicznej, edukacyjnej, 
onomastycznej, ideograficznej, kulturowej, elektronicznej. 
Wykaz bibliograficzny stanowią pozycje leksykograficzne 
z językiem rosyjskim o charakterze przekładowym, tj. słow-
niki lingwistyczne dwu- i wielojęzyczne.

2013 | format A5
oprawa miękka

Europejscy Klasycy Sztuki 
Przekładu od XIV do XIX wieku

ZAPOWIEDŹ
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Przekładając Nieprzekładalne

t. IV: Nowe kierunki

Wojciech Kubiński, Olga 
Kubińska, Wioleta Karwacka, 
Paula Gorszczyńska (red.)

Tom jest zbiorem dziewiętnastu tek-
stów wyznaczających nowe kierunki 
w  rozwoju przekładoznawstwa na 
progu XXI wieku, które wyszły spod 

pióra tak znanych autorów, jak m.in.: Anthony Pym, Euge-
ne Nida, Mona Baker, Juliane House, Andrew Chesterman, 
Mary Snell-Hornby, Riitta Jääskeläinen, Daniel Gile, Franz 
Pöchhacker i Maria Tymoczko. Publikacja stanowi cenne 
uzupełnienie oferty przekładoznawczej na polskim ryn-
ku wydawniczym. Na uwagę zasługuje fakt, że przekłady 
zgromadzonych tekstów zostały przygotowane przez 
zespół tłumaczy, składający się ze studentów specjalności 
translatorycznej na Uniwersytecie Gdańskim.

2016 | format A5

978-83-7865-463-6 | oprawa miękka

t. V: Gdańskie wykłady

Andrzej Ceynowa, Paula 
Gorszczyńska, Wioleta 
Karwacka, Wojciech Kubiński 
(red.)

Tom jest zbiorem złożonym z  kil-
kunastu wykładów wygłoszonych 
w  Gdańsku w  latach 2011–2015, 

które układają się w przegląd głównych nurtów badań 
przekładoznawczych w pierwszej dekadzie XXI wieku. 
Kolokwialny ton, właściwy dla tekstów mówionych, jest 
obecny we wszystkich pracach, co jednak nie umniejsza 
ich dydaktycznej wartości. Styl charakterystyczny dla ży-
wego kontaktu ze słuchaczem jedynie podnosi ich wartość 
heurystyczną.

2016 | format A5

978-83-7865-464-3 | oprawa miękka

t. VI: Badania nad 
przekładem w przestrzeni 
rosyjskojęzycznej (Teoria 
w ewolucji)

Anna Bednarczyk

W  pracy podjęto próbę ukazania 
drogi, jaką przeszła rosyjska nauka 
o przekładzie od czasów najdawniej-

szych do dnia dzisiejszego, ze szczególnym uwzględnie-
niem badań współczesnych. Autorka starała się przybliżyć 
polskiemu czytelnikowi rosyjską myśl teoretyczno-prze-
kładoznawczą, ukazując ewolucyjny charakter jej rozwoju 
i zmiany, jakie zaszły w rosyjskiej nauce o tłumaczeniu, za-
równo w związku z kontynuacją i modyfikacją rodzimych 
tradycji, jak i z wykorzystaniem teoretycznych propozycji 
badaczy zachodnich.

2016 | format A5

978-83-7865-465-0 | oprawa miękka

t. VII: Przekład tekstów 
medycznych

Wioleta Karwacka

Książka stanowi próbę identyfika-
cji norm związanych z  przekładem 
medycznym, określenia przyjętych 
sposobów realizacji tych norm oraz 
problemów dotyczących działania 
niezgodnego z przyjętymi konwen-

cjami. Obejmuje zagadnienia istotne dla przekładu me-
dycznego, m.in.: język specjalistyczny, terminologię, cechy 
gatunkowe tekstów medycznych, jakość przekładu.

2016 | format A5

978-83-7865-466-7 | oprawa miękka
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t. IV

Alicja Pstyga (red.)

Układ książki w przybliżeniu odzwier-
ciedla podział tematyczny – trzy kręgi 
zagadnień tworzą bowiem dominan-
tę tomu. Są to konteksty międzyjęzy-
kowe i międzykulturowe, językowe 
i kulturowe problemy ekwiwalencji 
przekładowej oraz problemy przekła-

du literackiego. W części pierwszej zostały umieszczone 
artykuły traktujące o problemach ogólnych, w których 
autorzy poprzez prezentację zagadnień szczegółowych 
wskazują na problemy ważkie, wprowadzając je do kolej-
nych części tomu, ściśle już związanych z przekładem.

2012 | ss. 344 | format A5

978-83-7326-878-4 | ebook ibuk.pl

t. V: Polszczyzna w tekstach 
przekładu

Alicja Pstyga, Małgorzata 
Milewska-Stawiany (red.)

Przekład wzbogaca język i odsłania 
bogactwo współczesnej polszczy-
zny. Warto więc zwrócić uwagę na 
trudności w przekładzie tekstów róż-

nego typu, wymagające rozstrzygnięć w zakresie często 
bardzo szczegółowych problemów natury językowej i/lub 
kulturowej. O tym, jak wiele wysiłku wymaga od tłuma-
cza oddanie „każdej sylaby”, ekwiwalencji przekładowej 
na poziomie obrazowania, ale też dotyku czy zapachu, 
uwzględnienie perspektywy odbiorcy (również niewidzą-
cego), przy różnicach systemowych między zestawianymi 
językami, przekonują składające się na tom opracowania.

2016 | ss. 168 | format A5

978-83-7865-370-7 | oprawa miękka 26 zł

t. VIII: Semiotics of the 
Literary Work in Translation

Ewa Barbara Nawrocka

Książka jest skierowana do badaczy 
przekładu, studentów i osób zaintere-
sowanych teorią przekładu literackie-
go, twórczym przekładem, pojęciem 
znaczenia, semiotyką, translatoryką, 
problematycznością pojęcia ekwiwa-

lencji, pojęciem refrakcji, teorią dzieła literackiego Roma-
na Ingardena oraz procesem odczytywania i tłumaczenia 
dzieła literackiego.

2016 | format A5

978-83-7865-452-0 | oprawa miękka

t. IX: Recorded Sight 
Translation Revisited (The 
Benefits of Technology-
Assisted ‘Dictated’ 
Translation)

Paula Gorszczyńska

The book is a postdoctoral publica-
tion investigating the potential of 

recorded sight translation (SiT) to optimize translation of 
written texts from English into Polish. The thesis it is based 
on aimed to verify whether and to what an extent interpre-
ters and translators of Polish origin working from English 
into Polish differ in terms of how quickly and accurately 
they perform the same recorded SiT task.

2016 | format A5

978-83-7865-467-4 | oprawa miękka

Słowo z Perspektywy 
Językoznawcy i Tłumacza

Przekładając Nieprzekładalne



t. VI: Słowotwórstwo dawne 
i współczesne

Ewa Rogowska Cybulska, Ewa 
Badyda (red.)

W książce poruszono tematy takie jak: 
słowotwórstwo apelatywne współ-
czesnej polszczyzny, słowotwórstwo 
polskie w perspektywie historycznej, 

słowotwórstwo polskie w perspektywie historycznej, sło-
wotwórstwo różnych języków i dialektów, słowotwórstwo 
onomastyczne.

2014 | ss. 236 | format B5

978-83-7865-235-9 | oprawa miękka 28 zł

t. VII: Słowotwórstwo języka 
mówionego i pisanego

Książka zawiera 18 artykułów po-
święconych: zagadnieniom ogólnym 
słowotwórstwa języka mówionego 
i pisanego (2 teksty), słowotwórstwu 
różnych odmian języka pisanego 
(6 tekstów), wybranym kategoriom 
słowotwórczym języka mówionego 

i pisanego (6 tekstów) oraz wybranym problemom struk-
turalnym języka mówionego i pisanego (4 teksty).

2016 | format B5

978-83-7865-430-8 | oprawa miękka
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t. VI: Wokół problemów 
przekładu literackiego

Alicja Pstyga (red.)

W  tym tomie szczególnie zostały 
wyeksponowane kulturowe uwa-
runkowania przekładu, polszczyzna 
w  przekładzie tekstów literackich, 
medialnych, naukowych i  popular-
nonaukowych, dokumentacji oraz 

problem tekstów dawnych w przekładzie, a także historia 
przekładu. Lektura tomu dowodzi, że problemy polszczy-
zny w przekładzie łączą się z zagadnieniami rozumienia, 
interpretacji, kreatywności i trafności rozwiązań transla-
torskich oraz recepcji tekstu przełożonego, a polszczyzna 
jest systemem zróżnicowanym, wydolnym, elastycznym, 
otwartym, dobrze odpowiadającym potrzebom komuni-
kacyjnym jej użytkowników.

2016 | ss. 134 | format A5

978-83-7865-371-4 | oprawa miękka 20 zł

t.: V. Słowotwórstwo 
w różnych odmianach języka

Ewa Badyda, Jolanta 
Maćkiewicz, Ewa Rogowska-
Cybulska (red.)

2013 | ss. 450 | format B5

978-83-7865-094-2 | oprawa miękka 34 zł
Dostępna jako ebook ibuk.pl

Słowo z Perspektywy 
Językoznawcy i Tłumacza

Wokół Słów i Znaczeń

ZAPOWIEDŹ
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Podręcznik autora

Joanna Kamień

Autorzy piszą książki dla swoich czy-
telników, tymczasem niniejsza książka 
jest skierowana do autorów i  dla nich 
przeznaczona. Jej adresatami są autorzy 
prac naukowych – zarówno tych, które 
są składane do wydawnictw celem publi-

kacji, jak i prac dyplomowych. Problemy, z jakimi stykają 
się piszący, są bowiem podobne i stale powracają te same 
pytania. Książka ma charakter miniporadnika, ponieważ 
z jednej strony zawiera normy ogólne, z drugiej zaś autorka 
szczegółowo omówiła w niej te zagadnienia, które zwykle 
budzą najwięcej wątpliwości u piszących.

2015 | ss. 208 | format 130x210 mm

978-83-7865-259-5 | oprawa miękka 30 zł
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Z dziejów kina w Gdańsku 
w latach 1896-1945

Marek Andrzejewski

Monografia prezentuje historię kina 
w  Gdańsku od jego początków do 
końca II wojny światowej. Jest pierw-
szą pracą w literaturze polskiej i nie-
mieckiej dotyczącą kina w Gdańsku 
w okresie, kiedy miało ono charakter 

niemiecki. Książka została oparta na wspomnieniach, źró-
dłach archiwalnych, prasie niemieckiej oraz polskiej. Autor 
dużo uwagi poświęcił repertuarowi, w którym przeważały 
filmy produkcji niemieckiej, ale uwzględnił również nielicz-
ne filmy polskie. Pokazuje, w jaki sposób strona gdańska 
wykorzystywała kino do celów propagandowych. Przed-
stawił również kina w Sopocie oraz Gdyni, do których jeź-
dzili Polacy z Gdańska, by obejrzeć polskie filmy.

2013 | ss. 136 | format A5

978-83-7865-160-4 | oprawa miękka 18 zł
Dostępna jako ebook ibuk.pl

Lotniczy Gdańsk 1945–1974

Maciej Bakun

Książka jest zwieńczeniem wielolet-
nich badań autora i zarazem drugą 
częścią pracy na temat lotnictwa 
w Gdańsku. Obejmuje tzw. okres pol-
ski w dziejach miasta, czyli po 1945 r. 
i prezentuje gdańskie lotnictwo w zu-
pełnie innej, PRL-owskiej rzeczywisto-

ści. Datę końcową autor wybrał nieprzypadkowo. W 1974 
r. komunikacja lotnicza została przeniesiona na nowe lot-
nisko w Rębiechowie – jest to data kończąca pewien etap 
w tradycjach lotniczych miasta związanego od niemal 60 
lat z ówczesnym lotniskiem we Wrzeszczu. Praca dotyczy 
lotnictwa cywilnego, wojskowego oraz sanitarnego.

2014 | ss. 102 | format A5

978-83-7865-192-5 | oprawa miękka 20 zł

Kobiety i historia 
Od niewidzialności do sprawczości

Katarzyna Bałżewska, 
Dobrosława Korczyńska-
Partyka, Alicja Wódkowska 
(red.)

Zebrane w tomie artykuły odwołują 
się do bardzo zróżnicowanego rozu-
mienia historycznego wymiaru losu 

kobiet. Nie zabrakło wśród nich studiów historycznych 
rekonstruujących zapomniane, wyparte kulturowo losy 
wybitnych kobiet, a także tekstów, którym patronuje ujęcie 
bliższe współczesnym nurtom Alltagsgeschichte, a zatem 
historyczności sytuującej się nie na poziomie pierwszopla-
nowych, dramatycznych zdarzeń, ale w planie rodzinnym, 
lokalnym w odniesieniu do konkretnych przestrzeni miej-
skich lub przeciwnie – rozległych i egzotycznych planów 
natury.

2015 | ss. 286 | format 145x235 mm

978-83-7865-269-4 | oprawa miękka 32 zł
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Rund ums Krantor 
Die Freie Stadt Danzig in 
Erinnerungen. Ausgewählte Aspekte 
des Alltagslebens

Marek Andrzejewski

Książka wskazuje na ważną rolę, 
jaką przy badaniach dziejów mię-
dzywojennego Gdańska odgrywają 

wspomnienia. Ten rodzaj źródeł nie zawsze jest należycie 
doceniany i wykorzystywany. W pracy szczególną uwagę 
zwrócono na wspomnienia poruszające różne aspekty 
życia codziennego, problemy, które znajdują bardzo słabe 
odbicie w źródłach rękopiśmiennych. Celem autora jest 
pokazanie Wolnego Miasta Gdańska z innej, jak to czyni 
większość autorów, strony. Wydobywa koloryt Gdańska 
i Sopotu, ich specyfikę i wyjątkowość i pokazuje, że ogrom-
na większość jego mieszkańców nie żyła na co dzień „wiel-
ką polityką”.

2015 | ss. 184 | format B5

978-83-7865-323-3 | oprawa miękka 26 zł



Amendes sépulcrales dans 
les épitaphes de l’époque de 
L’Empire...

Jan Iluk

La conviction sur l’existence de l’au-
delà, répandue dans les civilisations 
anciennes, est à la base de divers 
cultes des morts. L’enterrement et 

la crémation du corps des morts furent insérés à l’office 
religieux, ce dernier sanctionné souvent par les exi-gences 
de la loi. Ius sepulchri de Rome, reconnaissant les lieux 
d’enterrement des morts comme res religiosa, dote les 
sépulcres d’une sainteté. Le Romain prend soin des cime-
tières, geste qui contient en soi, sans doute, le désir de 
voir ses successeurs vénérer ensuite son propre sépulcre1. 
Les rites funèbres varient selon les couches par-ticulières 
de la société romaine. Les uns ne creusent qu’une fosse 
modeste, autres font bâtir des monuments somptueux 
en croyant assurer ainsi à eux-mêmes et à leur famille une 
existence meilleure dans l’au-delà.

2013 | ss. 400 | format B5

978-83-7865-026-3 | oprawa miękka 42 zł
Dostępna jako ebook ibuk.pl

Kurlandia w latach 1795-1915

Arkadiusz Janicki

Głównym celem pracy było ukazanie 
związków guberni kurlandzkiej z zie-
miami polskimi, starano się podkreślić 
rolę, jaką odgrywali Polacy na tym 
terenie. Do napisania obszernego 
tomu, zawierającego imponującą 
ilość różnorodnych informacji, po-

służyła równie imponująca kwerenda źródłowa. Książka 
otrzymała nagrodę „Przeglądu Wschodniego” w kate-
gorii dzieła krajowe. Nagrody „Przeglądu Wschodniego” są 
przyznawane za najwybitniejsze dzieła naukowe dotyczą-
ce związku Polski i Polaków z krajami i narodami Europy 
Wschodniej.

2012 | ss. 1027 | format B5

978-83-7326-865-4 | oprawa twarda 120 zł

Stan i perspektywy badań 
archeologicznych na 
Pomorzu

Tomasz Galewski, Ewa 
Sterczewska (red.)

Publikacja jest próbą określenia i pod-
sumowania stanu badań dotyczących 
wybranych zagadnień związanych 

z archeologią Pomorza oraz wskazanie kierunków dalszych 
poszukiwań z perspektywy młodych badaczy. Omówione 
zagadnienia dotyczą wszystkich epok i okresów historycz-
nych oraz kwestii związanych z popularyzacją archeologii.

2014 | ss. 118 | format A5

978-83-7865-241-0 | oprawa miękka 14 zł
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Kartki ze wspomnień służby 
wojskowej 
„Jak dojechało do tej stumetrówki”

Tadeusz Bączkowski, 
opracowanie i redakcja 
Dariusz Szymczyk

Rotmistrz Tadeusz Bączkowski (1913–
2015) był jednym z ostatnich żyjących 

absolwentów przedwojennej Szkoły Podchorążych w Gru-
dziądzu. Czytelnik znajdzie w książce epizody z życia woj-
skowego przed wojną, jak i z lat wojennych, począwszy od 
Kampanii 1939 roku, poprzez okres internowania na Wę-
grzech i ucieczkę, a następnie służbę w Wojsku Polskim we 
Francji i ewakuację po jej klęsce do Wielkiej Brytanii. Snując 
swą opowieść, autor tłumaczy terminy z ówczesnego żar-
gonu kawaleryjskiego, które do dziś nie były zrozumiałe. 
[z recenzji wydawniczej]

2016 | format A5

978-83-7865-475-9 | oprawa twarda

ZAPOWIEDŹ



My w Szwecji nie porastamy 
mchem.

Arnold Kłonczyński

Książka jest próbą wielostronnego 
scharakteryzowania społeczności 
emigrantów z Polski na terenie Szwe-
cji w okresie powojennym, niezależ-
nie od ich przynależności religijnej 
i narodowej czy określenia charakteru 

społecznego, ekonomicznego i politycznego wychodź-
stwa polskiego w Szwecji.

Nominacja w edycji 2013 r. w Konkursie „Książka Histo-
ryczna Roku” o nagrodę im. Oskara Haleckiego w kate-
gorii najlepsza książka naukowa poświęcona dziejom 
Polski i Polaków w XX wieku.

2012 | ss. 475 | format B5

978-83-7326-910-1 | ebook ibuk.pl
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Wojownicze bóstwo Bes 
w okresie hellenistycznym 
i rzymskim 
Studium obrazu i historii

Sławomir Jędraszek

W niniejszej pracy autor stawia sobie 
za cel zarys portretu czczonego po-
wszechnie boga Besa ze szczególnym 

uwzględnieniem jego militarnej formuły ikonograficznej. 
Prezentując obraz wojowniczego bóstwa, należy określić 
czas i miejsce kultu, jego charakter oraz prerogatywy, zi-
dentyfikować charakteryzujące go atrybuty oraz określić 
stosunek i stopień asymilacji tego opiekuńczego boga 
z innymi bóstwami, jak również odnieść się do ogromnej 
popularność Besa poza granicami Egiptu.

2016 | format B5

978-83-7865-425-4 | oprawa twarda

Utrzymywanie czystości 
w wielkich miastach Prus 
Królewskich XVI–XVIII wieku

Dariusz Kaczor

Kwestie związane ze stanem sani-
tarnym i utrzymywaniem czystości 
w  miastach Prus Królewskich XVI–
XVIII w., mimo że należy uznać je za 

istotne z punktu widzenia funkcjonowania dawnych orga-
nizmów miejskich, nie mają do tej pory osobnego opraco-
wania, chociaż zachowały się na ten temat bardzo bogate 
źródła. Problematyka sanitarna była w dotychczasowych 
badaniach niemal całkowicie pomijana albo poruszana 
w ograniczonym zakresie. Stan wiedzy dotyczący tej sfery 
życia trzeba zatem ocenić jako dalece niezadowalający.

2014 | ss. 532 | format B5

978-83-7865-225-0 | ebook ibuk.pl

Additamenta Historica 
Studia z dziejów dalekich i bliskich

Barbara Klassa (red.)

Tom obejmuje artykuły o  zróżni-
cowanej tematyce i  bardzo dużej 
rozpiętości chronologicznej (od 
starożytności po wiek XX). Poszcze-
gólne teksty są odzwierciedleniem 
zainteresowań badawczych i pasji ich 

twórców, często prezentujących ciekawostki, na które się 
natknęli w trakcie pracy. W rezultacie czytelnik utrzymuje 
nie tyle kompleksowe spojrzenie na historię, ale również 
możliwość spojrzenia na wiele zagadnień z odmiennej 
perspektywy.

2016| format B5

978-83-7865-427-8 | oprawa miękka

ZAPOWIEDŹ
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In arte sua quilibet rex 
Studia nad dziejami kultury na 
Pomorzu

Krzysztof Maciej Kowalski

Zaprezentowane zagadnienia są 
związane z  dziejami kultury na Po-
morzu od czasów średniowiecznych 
do epoki międzywojennej. Obejmują 

wiele kategorii obiektów dawnej kultury materialnej, m.in. 
sepulkralia, architektoniczne inskrypcje średniowieczne 
i nowożytne, dawne vasa sacra, obiekty kostiumologiczne 
i biżuteryjne, zabytki sfragistyczne, kluczyki do zegarków 
kieszonkowych, naparstki od XIV do XIX wieku, plomby 
towarowe, metalowe akcesoria odzieżowe od XIII do XX 
wieku i europejskie pamiątki pielgrzymie.

2014 | ss. 226 | format B5

978-83-7865-164-2  | oprawa twarda 36 zł
Dostępna jako ebook ibuk.pl

Idee edukacyjne 
późnoantycznej sofistyki 
IV wieku

Michał Kosznicki

W publikacji autor analizuje poglądy 
na kształcenie i wychowanie środo-
wiska późnoantycznych sofistów 
funkcjonującego w  IV wiekun.e. na 

terenie cesarstwa rzymskiego. Bazę źródłową pracy stano-
wią teksty głównych przedstawicieli tej grupy, tj. Himeriu-
sza, Temistiusza i Libaniusza - pogańskich intelektualistów, 
działających w ówczesnym okresie na polu edukacji reto-
rycznej. Pokazane zostały ich zapatrywania na zasadnicze 
ogniwa procesu kształcenia (np. rolę nauczyciela) oraz 
scharakteryzowano wyznawane ideały edukacyjne. Anali-
zie poddano takżepoglądy sofistów na wychowawczą rolę 
rodziny ze szczególnym uwzględnieniem działań ojca.

2014 | ss. 222 | format A5

978-83-7865-253-3 | ebook ibuk.pl

Katolicy w protestanckim 
Gdańsku od drugiej połowy 
XVI do końca XVIII wieku

Sławomir Kościelak

Gdańsk w wyniku reformacji stał się 
w  XVI w. miastem protestanckim, 
w  którym pozostał jednak pewien 
margines ludności katolickiej przy-

wiązanej do tradycyjnej religii, która w wyniku reform 
i  odnowy Kościoła, a  przede wszystkim sprzyjających 
procesów demograficznych, coraz bardziej zyskiwała na 
znaczeniu. Publikacja jest próbą oceny funkcjonowania 
mniejszościowej grupy w warunkach nieustającej konfe-
syjnej konfrontacji, a zarazem bilans dwóch stuleci koeg-
zystencji wrogich sobie, a jednak skazanych na współpracę 
społeczności.

2012 | ss. 516 | format B5

978-83-7865-013-3 | ebook ibuk.pl

Artefacts as sources of 
knowledge

Krzysztof Maciej Kowalski

Książka Krzysztofa Macieja Kowalskie-
go pt. Artefakty jako źródła poznania 
(wyd. 1: Gdańsk 1993, wyd. 2. rozsze-
rzone Gdańsk 1996), przygotowana 
w głównym zrębie ponad 20 lat temu 
(uzupełniona 3 lata później o  nowe 

egzemplifikacje), ma charakter przede wszystkim teore-
tyczny, ale wyjaśnia także wiele zagadnień na podstawie 
obserwacji wybranych kategorii obiektów dawnej kultury 
materialnej. Po wielu latach od pierwszego wydania autor 
zdecydował się na przygotowanie edycji angielskiej, w tłu-
maczeniu Pawła Stachury.

2013 | ss. 298 | format 140x225 mm

978-83-7865-033-1 | oprawa twarda 28 zł
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Duchowni na plebanii 
i w drodze 
Konteksty codzienności 
i interpretacje historyczne

Krzysztof Lewalski, Anna 
Łysiak-Łątkowska (red.)

Prezentowana praca obejmuje zakre-
sem chronologicznym okres od końca 

XVIII do połowy XX w. W zamyśle jej inicjatorów chce być 
impulsem do takiego spojrzenia na duchowieństwo, które 
badaniom nad nim nada nową dynamikę. Chodzi o prze-
kroczenie narracji hagiograficzno-martyrologicznej bądź 
narracji „godnej” podręcznika ABC antyklerykalizmu.

2015 | ss. 232 | format A5

978-83-7865-257-1 | oprawa miękka 30 zł

Wielkomiejscy inwestorzy, 
mecenasi i filantropi 
Kurorty w Europie Środkowej od XIX 
do XXI wieku

Magdalena Mosionek-
Schweda, Małgorzata Bucholz-
Todorska (red.)

W  książce omówiono zagadnienia 
związane z zakładaniem, organizacją i funkcjonowaniem 
miejscowości uzdrowiskowych i kąpielisk, których szcze-
gólnie intensywny rozwój przypadł na przełom wieków 
XIX i XX. Przykład Sopotu, oraz zaangażowanego w jego 
rozwój Edwarda Herbsta, stanowił wzorzec i wyzwanie dla 
autorów, którzy zdecydowali się podjąć temat działalności 
ekonomicznej, społecznej i kulturalnej dawnych i współ-
czesnych mecenasów. Spróbowano też wyjaśnić różnice 
między dawną filantropią a współczesnym sponsoringiem.

2016 | ss. 146 | format B5
978-83-7865-089-8 | oprawa miękka 28 zł

Jan Heweliusz i Kultura 
Heweliuszowska

Maria Mendel, Józef Włodarski

Książka powstała w związku z obcho-
dami 400-lecia urodzin Jana Heweliu-
sza w 2011 r. Autorami są przedstawi-
ciele różnych dziedzin, wywodzący się 
też z różnych środowisk, których łączy 
jedno – zainteresowanie i  inspiracja 

osobą i dziełem wielkiego gdańskiego astronoma. W kon-
cepcji edytorskiej zamierzeniem było zbliżenie się do spo-
sobu, w jaki swe książki wydawał Jan Heweliusz. Stąd jego 
osoba pojawia się nie tylko w warstwie naukowej, histo-
rycznej, społecznej, w warstwie myśli, ale też w warstwie 
ilustracyjnej.

2013 | ss. 265 | format 20x30 cm

978-83-7865-032-4 | oprawa twarda 60 zł
Dostępna jako ebook ibuk.pl

Młynarstwo w państwie 
zakonu krzyżackiego 
w Prusach w XVIII–XV wieku 
(do 1454 r.)

Rafał Kubicki

Tematem pracy są zagadnienia doty-
czące zarówno strony prawno-orga-
nizacyjnej, jak i techniczno-gospodar-

czej funkcjonowania młynów. Obok kwestii istnienia regale 
młynnego omówiono rozwiązania prawne stosowane 
w ich przypadku, rodzaje urządzeń technicznych, pozycję 
społeczną zajmowaną przez młynarzy, organizację pro-
dukcji oraz proces rozprzestrzeniania się młynów i wiatra-
ków na terenie państwa krzyżackiego od początku XIII w. 
aż do połowy wieku XV.

Główna nagroda w edycji konkursu książki pomorskiej 
(opracowania naukowe) podczas XIII Kościerskich Targów 
Książki Kaszubskiej i Pomorskiej „Costerina 2012”.

2013 | ss. 610 | format B5

978-83-7865-883-8 | ebook ibuk.pl
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W epoce żaglowców 
Morze od antyku do XVIII wieku

Beata Możejko, Ewa 
Boajruniec-Król (red.)

Tematem monografii jest morska że-
gluga, jej różne aspekty od antyku po 
wiek XVIII. Pretekstem do powstania 
tomu była 560. rocznica przejścia 

Gdańska, morskiego miasta, pod panowanie królów pol-
skich. Ideą monografii jest pokazanie możliwie szerokiego 
spektrum zagadnień morskich w czasach, gdy statki i okrę-
ty były napędzane siłą mięśni ludzkich i energią wiatru.

2016 | ss. 268 | format A4

978-83-7865-349-3 | oprawa twarda 60 zł

„Peter von Danzig” 
Dzieje wielkiej karaweli 1462-1475

Beata Możejko

Książka dotyczy wielkiej karaweli 
„Peter von Danzig”. Kiedy latem 1462 
r. jednostka ta przybyła do Gdańska, 
nosiła nazwę „Pierre de La Rochelle”. 
Po nieszczęśliwym wypadku przeszła 
w ręce gdańszczan i wyremontowana 

jako „Peter von Danzig” ruszyła w 1471 r. na wojnę z Anglią. 
Dowodził nią Berndt Pawest. Po ponadrocznej służbie od-
dał dowodzenie Paulowi Benekemu, który zajął idącą pod 
burgundzką flagą galerę „Św. Mateusz” i zdobył słynny 
obraz Hansa Memlinga Sąd Ostateczny. W 1475 r. karawe-
la wyruszyła w ostatni rejs, kończąc służbę u zachodnich 
wybrzeży Francji.

2014 | ss. 288 | format B5

978-83-7326-853-1 | oprawa miękka 40 zł
Dostępna jako ebook ibuk.pl

Dziennik (1905–1912)

ks. Władysław Muszalski

Walorem tego dziennika jest spojrze-
nie z perspektywy aktora drugiego 
czy nawet trzeciego planu, bo do 
takiego wypada zaliczyć najpierw 
alumna, a potem młodego kapłana 
Władysława Muszalskiego. Jego 
refleksje są ciekawym źródłem do 

obrazu kapłańskiej obyczajowości, uchwyconej w sytuacji 
uroczystej i w zastanej „zwykłości”. Przed czytelnikiem 
przewijają się różne typy duchownych i obrazy z życia na 
plebanii, ukazywane bez tendencyjnej złośliwości, lecz dla 
nauki oraz ku pamięci i przestrodze samemu autorowi.

2015 | ss. 136 | format A5

978-83-7865-254-0 | oprawa miękka 24 zł

Historia – mentalność – 
tożsamość 
Rosja i zachodnia Europa w polskiej 
i ukraińskiej historiografii

Magdalena Nowak, Eugeniusz 
Koko, Leonid Zaszkliniak (red.)

Praca ukazuje zawiłe problemy sto-
sunków polsko- ukraińskich, sprawy 

przeszłości Polski i Ukrainy z dwóch punktów widzenia, 
co chyba jest najważniejszym osiągnięciem, ponieważ 
rzeczowość i obiektywizm ujęcia pozwalają czytelnikowi 
lepiej zrozumieć częstokroć przeciwstawne racje polskie 
i ukraińskie.

2013 | ss. 614 | format 160x230 mm

978-83-7865-152-9 | ebook ibuk.pl



Władze i mieszkańcy 
Gdańska w 1945 roku 
w świetle sprawozdań

Piotr Perkowski

Autor w  trakcie prac nad rozprawą 
habilitacyjną odnalazł unikalne, nigdy 
niepublikowane raporty poświęcone 
sytuacji społecznej po zakończeniu 

walk o miasto wiosną 1945 r., których autorami byli m.in. 
znani gdańscy decydenci, jak Jan Wojnarski, Franciszek 
Kotus -Jankowski i Franciszek Chudoba. Publikacja zawiera 
obszerny wstęp oraz dziewięć dokumentów z opracowa-
niem naukowym. Prezentuje początki administracji cywil-
nej w Oliwie, spory w obrębie władz Gdańska oraz specyfi-
kę położenia ludności cywilnej, napływowej i miejscowej.

2013 | ss. 146 | format A5

978-83-7865-063-8 | oprawa miękka 24 zł
Dostępna jako ebook ibuk.pl

Gorycz zwycięstwa 
Los Polskich Sił Zbrojnych na 
Zachodzie po II wojnie światowej 
1945-1949

Mieczysław Nurek

Książka była nominowana do wielu 
nagród i została nagrodzona w presti-
żowych konkursach ogólnopolskich: 

Nagroda im. Jana Długosza (2010); Konkurs „Książka 
Historyczna Roku” o nagrodę im. Oskara Haleckiego 
w kategorii najlepsza książka naukowa opisująca losy Polski 
i Polaków w okresie XX wieku (2010); Nagroda Historycz-
na im. Kazimierza Moczarskiego (2010) oraz nominacja 
do Nagrody Tygodnika „Polityka”.

2009 | ss. 720 | format B5

978-83-7326-628-5 | oprawa twarda 65 zł
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Jan Hus. Życie i dzieło 
W 600. rocznicę śmierci

Anna Paner, Marcin Hinz (red.)

Dwunastu autorów z różnych ośrod-
ków akademickich w  Polsce oraz 
dwóch wybitnych mediewistów cze-
skich przedstawiło życie i twórczość 
Jana Husa na tle ówczesnej sytuacji 
społeczno-politycznej oraz okolicz-

ności procesu i wyroku śmierci wydanego przez sobór 
w Konstancji w 1415 roku. Praca zwraca uwagę na odległe 
skutki dzieł Jana Husa, jak stosunki polsko-czeskie w do-
bie husyckiej, sobór w Bazylei czy też pisma Marcina Lutra 
i idee reformacji.

2016 | ss. 200 | format 160 x 240 mm

978-83-7865-405-6 | oprawa miękka 38 zł

Syberia w życiu Polaków od 
XVII do początków XX wieku 
Wybór studiów

Franciszek Nowiński

W niniejszym tomie zebrano publi-
kacje prof. Franciszka Nowińskiego 
poświęcone dziejom Polaków zesła-
nych na Syberię w XVIII i XIX wieku. 

Wszystkie artykuły i rozprawy powstały na podstawie li-
teratury przedmiotu oraz źródeł archiwalnych, do których 
wcześniej nie dotarł żaden z polskich historyków. Teksty 
zawarte w książce były publikowane w różnych pracach 
zbiorowych w Rosji i Polsce i stanowią istotny wkład w roz-
wój polskich badań syberyjskich.

2016 | ss. 635 | format B5
978-83-7865-387-5 | oprawa miękka 46 zł



Amerykańscy Żydzi 
i amerykańska dyplomacja 
wobec kwestii żydowskiej 
w Polsce 1922–1939

Przemysław Różański

Praca ma niewątpliwie charakter no-
watorski. Jest bardzo dobrze udoku-
mentowana. Autor monografii wyka-

zał się bardzo dobrą znajomością problematyki żydowskiej 
w tym okresie nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Porusza-
jąc tak drażliwe tematy, ustrzegł się przed pochopnymi 
wnioskami, generalizowaniem i uprzedzeniami. Dużym 
walorem książki jest też ukazanie sytuacji ludności żydow-
skiej w szerszym kontekście, w tym podanie wielu informa-
cji nieznanych polskiemu czytelnikowi o położeniu Żydów 
w USA w latach dwudziestych zeszłego stulecia. Książka 
nominowana do Nagrody Historycznej im. Kazimierza 
Moczarskiego.

2013 | ss. 552 | format B5

978-83-7865-126-0 | ebook ibuk.pl

Leksykon piłsudczykowski 
Tom I. Słownik biograficzny A–Ł

Jakub H. Szlachetko, Karol 
Dziuda, Kamil Piskała (red.)

Leksykon stanowi przejrzyste kom-
pendium wiedzy na temat działal-
ności obozu piłsudczykowskiego 
i współtworzących go ludzi. Czytelnik 

znajdzie tu biogramy działaczy politycznych i społecznych, 
których twórcy Leksykonu uznaliza stojących najwyżej 
w hierarchii prestiżu i wpływów w różnych okresach funk-
cjonowania obozu. Za podstawowe kryterium uznania 
danej postaci za „piłsudczyka” autorzy uznali jej ciągłe, 
lojalne i trwające przez cały okres dojrzałej działalności 
politycznej i społecznej poparcie okazywane Józefowi 
Piłsudskiemu.

2015 | ss. 334 | format A5

978-83-7865-271-7 | ebook ibuk.pl
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Dzidziectwo Świętego 
Włodzimierza

Tadeusz Stegner (red.)

W ninejszym zbiorze studiów napi-
sano o europejskim wymiarze chrztu 
św.  Włodzimierza, o  kontaktach 
Gdańska z  Rusią Kijowską, o  wize-
runkach św. Włodzimierza w sztuce 
ukraińskiej XVII i XVIII w. Referaty po-

święcono także kijowskiej tradycji badania Pisma Świętego 
i obecności chrztu Rusi w literaturze ukraińskiego baroku. 
Gdańscy naukowcy zaś piszą o roli prawosławia w myśli 
polskiego filozofa Mariana Zdziechowskiego, o roli Kościo-
ła greckokatolickiego w wizji dziejów Ukrainy metropolity 
Andrzeja Szeptyckiego oraz o czasach niemal współcze-
snych, czyli o miejscu świeckich w Kościele greckokatolic-
kim w Polsce w latach osiemdziesiątych XX w.

2016 | ss. 172 | format A5

978-83-7865-399-8 | oprawa miękka 30 zł

Rok 1914. Jaka Polska, jaki 
świat? 
W kręgu zainteresowań badawczych 
prof. Romana Wapińskiego

Iwona Sakowicz (red.)

Pierwsza wojna światowa nie tylko 
przemeblowała mapę polityczną Eu-
ropy i świata, dała Polsce wolność, ale 

zmieniła stosunki społeczne oraz sposób widzenia świata. 
O tych przemianach w bardzo szerokim kontekście jest 
właśnie ten zbiór artykułów. Profesor Roman Wapiński, 
którego pamięci poświęcono tę publikację, zajmował się 
historią myśli politycznej, stanem świadomości narodowej. 
Zastanawiał się nad tym, co dla ludzi żyjących w poprzed-
nich epokach znaczyło słowo: Polska, Polacy i jak zmieniały 
się te pojęcia. Autorzy artykułów mieli na uwadze ten spo-
sób patrzenia na przeszłość.

2016

978-83-7865-412-4 | oprawa miękka 28 zł
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Katalog dokumentów i listów 
królów polskich z Archiwum 
Państwowego w Gdańsku 
(Jan Olbracht i Aleksander 
Jagiellończyk)

Sobiesław Szybkowski (red.)

Niniejszy Katalog stanowi dopełnie-
nie Katalogu dokumentów i  listów 

królów polskich z Archiwum Państwowego w Gdańsku (do 
1492 r.). Całość została podzielona na dwie części, ponie-
waż zebrany materiał dotyczący okresu, który zamyka 
zgon króla Kazimierza Jagiellończyka, okazał się bardzo 
obszerny. Do drugiej części Katalogu włączono przecho-
wywane w APG listy młodszych synów króla – Jana Ol-
brachta i Aleksandra Jagiellończyka – które powstały za 
jego życia. Dołączono także jeden list królowej Elżbiety 
Rakuszanki oraz 7 listów Zygmunta Starego, wystawionych 
do końca 1506 r. Łącznie tworzy to 247 regestów

2016 | ss. 238 | format B5

978-83-7865-417-9 | oprawa miękka 36 zł

Katalog dokumentów i listów 
królów polskich z Archiwum 
Państwowego w Gdańsku (do 
1492 roku)

Sobiesław Szybkowski, 
Marcin Grulkowski, Beata 
Możejko(red.)

W niniejszym katalogu zgromadzono 
dokumenty i listy królów polskich powstałe do momen-
tu śmierci Kazimierza Jagiellończyka w  1492 r. Ogrom 
materiału spowodował, że zdecydowano o podzieleniu 
katalogu na dwie części (w drugiej zostaną opublikowane 
regesty królów Jana Olbrachta i Aleksandra). W tej części 
katalogu zestawiliśmy łącznie 490 regestów dokumen-
tów i listów królów polskich. Są to m.in.: dwa dokumenty 
Przemysła II (znane tylko z kopii), dziewięć dokumentów 
i listów Władysława Jagiełły (dwa falsyfikaty znane z kopii, 
dwa oryginały i pięć kopii), dwa dokumenty i listy Włady-
sława III. Najwięcej zaś publikowanych tu regestów doty-
czy dokumentów i listów, których wystawcą był Kazimierz 
Jagiellończyk jako król polski.

2015 | ss. 460 | format B5

978-83-7865-268-7 | ebook ibuk.pl

Pierwsze stulecie Zakonu 
Pijarów na ziemiach 
Rzeczpospolitej Obojga 
Narodów (1642–1740)

Jacek Taraszkiewicz

Autor w książce podważa powszech-
nie panujące w polskiej historiografii 
przekonanie, iż pijarzy są godni uwagi 

dopiero od czasów Stanisława Konarskiego, a w szeregach 
zakonu wcześniej brakowało indywidualności pedagogicz-
nych i naukowych. Właśnie swoboda w organizacji szkół, 
doborze literatury, otwarcie na nowości, a nawet ekspe-
rymenty, praca naukowa i dydaktyczna zakonników po-
zwoliły pijarom na ziemiach ówczesnej Rzeczypospolitej 
na przygotowanie gruntu do późniejszych wielkich reform 
w duchu oświeceniowym.

2015 | ss. 358 | format A5

978-83-7865-309-7 | ebook ibuk.pl

Leksykon piłsudczykowski. 
Tom 2

Jakub H. Szlachetko

2016 | format A5

978-83-7865-453-7 | oprawa miękka

ZAPOWIEDŹ
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Pamiętnik z wojny na morzu 
1939–1943

Witold Wojciechowski, 
oprac. Patryk Połeć

Pamiętnik kmdr. ppor. Witolda Po-
ray-Wojciechowskiego obejmuje 
lata wojenne spędzone przez niego 
na pokładach polskich niszczycieli 

konwojujących statki handlowe oraz okręty przeciwnika. 
Wpisuje się w listę prac upamiętniających wysiłek Polskiej 
Marynarki Wojennej w czasie II wojny światowej. Doku-
mentuje działania Polaków na Zachodzie, a zarazem sta-
nowi świadectwo oficera MW, który szczęśliwie przeżył 
wojnę. Pamiętnik zawiera prywatne zdjęcia i dokumenty 
ze zbiorów autora oraz jego wiersze pisane podczas wojny 
na morzu.

2014 | ss. 254 | format A5

978-83-7865-232-8 | oprawa twarda 34 zł

Kapryśna gwiazda Rudolfa 
Weigla

Ryszard Wójcik

Kim był Profesor Rudolf Weigl? Dziś 
pamięć o  tym wielkim naukowcu 
i zasłużonym człowieku trwa jedynie 
wśród nielicznych. Profesor Weigl 
wynalazł i wyprodukował pierwszą 
w  świecie skuteczną szczepionkę 

przeciw tyfusowi plamistemu, która uratowała życie milio-
nom ludzi. To naukowy efekt jego wiedzy i talentu. Drugi 
– ludzki, humanitarny – jest nie mniej ważny. W czasie oku-
pacji sowieckiej i niemieckiej Lwowa uratował przed repre-
sjami okupantów setki przedstawicieli inteligencji i mło-
dzieży, zatrudniając ich w swoim instytucie we Lwowie.

2015 | ss. 296 | format B5

978-83-7865-308-0 | oprawa twarda 42 zł

Jakub, Mikołaj i Ludwik 
Wejherowie 
Mężowie stanu Prus Królewskich 
i dowódcy wojskowi Rzeczypospolitej

Józef Włodarski

Obszerne studium Józefa Włodarskie-
go jest poświęcone przedstawicielom 
trzeciego pokolenia katolickiej linii 

Wejherów – Jakubowi, Mikołajowi i Ludwikowi – znakomi-
tym dowódcom wojskowym i mężom stanu Prus Królew-
skich. W poszczególnych rozdziałach prezentuje prawie 
półwieczną historię przedstawicieli rodu Wejherów, odda-
nych swojej ziemi obywateli-patriotów, których aspiracje 
rodowe i osobiste przekładały się także na szeroko pojęty 
mecenat. Podziw budzi obfitość wykorzystanych źródeł, 
zwłaszcza korespondencji pomiędzy Jakubem Wejherem 
a królami, najpierw Władysławem IV Wazą, a później Janem 
Kazimierzem, oraz znakomita ich interpretacja.

2016 | ss. 370 | format B5

978-83-7865-428-5 | oprawa twarda
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Gdańskie Teki 
Turystyczno-Krajoznawcze

„Imponderabilia. Biuletyn 
Piłsudczykowski”, nr 6

Zgodnie z dobrym obyczajem niniej-
szy numer periodyku został zadedy-
kowany jednej z postaci współtwo-
rzącej środowisko piłsudczykowskie. 
I to nie byle jakiej postaci! Wybór padł 
na osobę, która przez całe swoje życie 
stała wiernie u boku Marszałka Józefa 

Piłsudskiego i należała do grona Jego najbliższych współ-
pracowników, czy może wręcz przyjaciół. Mowa o Aleksan-
drze Prystorze.

2013 | ss. 212 | format A5

Imonderabilia
208-8011 | oprawa miękka 30 zł

t. I: Z turystyką przez wieki

Krzysztof Lewalski, Anna 
Łysiak-Łątkowska (red.)

Książka jest skierowana do szerokiego 
grona odbiorców zainteresowanych 
turystyką oraz jej aspektami zarów-
no w  wymiarze historycznym, jak 
i  współczesnym, kulturowym oraz 
społecznym. Prezentuje kwestie do-

tyczące warunków podróżowania, zagadnień propagan-
dowych i reklamowych wykorzystywanych w turystyce. 
W publikacji zostały także przedstawione tematy nawiązu-
jące do elementów regionalnych i religijnych związanych 
z turystyką.

2016 | ss. 244 | format B5

978-83-7865-394-3 | oprawa miękka 28 zł

Gdańskie Studia Archeologiczne
1897-4120 | oprawa miękka 28 zł

Nr 3

Lech Czerniak (red.)

Trzeci tom serii rozpoczął syste-
matyczne wydawanie czasopisma 
jako rocznika, który będzie bardziej 
otwarty na publikacje autorów z in-
nych ośrodków z Polski i zagranicy. Aż 
połowa artykułów zamieszczonych 
w niniejszym tomie to prace napisane 

przez doktorantów Instytutu Archeologii UG, prezentują-
cych skróty swoich prac magisterskich bądź wyniki badań 
uzyskane w ramach realizacji nowych projektów.

2013 | ss. 310 | format B5

Nr 4

Lech Czerniak (red.)

2015 | ss. 224 | format B5



t. I: Brud i smród

Iwona Janicka (red.)

Autorzy pierwszego tomu podjęli 
się odkrycia wielopłaszczyznowości 
problematyki związanej z tytułowym 
brudem i smrodem. Niniejsze studia 
mają charakter przekrojowy. Ukazują 
zagadnienie w  kontekście różnych 
epok historycznych (od starożyt-

ności przez średniowiecze, epokę nowożytną, wiek XIX, 
XX i w końcu czasy nam współczesne) i ujmują go w od-
miennych perspektywach badawczych – historycznej oraz 
kulturoznawczej.

2010 | ss. 254 | format B5

 ibuk.pl

t. II: Przewroty - Rewolucje - 
Wojny

Adam Kosidło (red.)

Tom drugi czasopisma ma przekonać 
czytelników, że czasy wojen, rewo-
lucji czy przewrotów są w  historii 
momentami szczególnymi, swoisty-
mi katalizatorami, kiedy to najlepiej 
sprawdza się trwałość i siła państwa, 

charakter jego władz politycznych i skuteczność polityki 
zagranicznej, wydolność gospodarki, sprawność, wyszko-
lenie i wyposażenie armii, zdolność mobilizacji zasobów 
ludzkich i materiałowych, lojalność – bądź jej brak – społe-
czeństwa wobec własnych rządów. Tematyka tomu pozwa-
la ogarnąć wiele epok i różnorodnych wydarzeń.

2011 | ss. 420 | format B5

 ibuk.pl
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Studia Historica Gedanensia
2081-3309  | oprawa miękka/ebook

t. III: Historia flirtu

Piotr Perkowski (red.)

Zbiór studiów podejmujących te-
matykę flirtu, począwszy od cza-
sów starożytnych (Grecja) po czasy 
współczesne (flirt w popularnej serii 
o agencie Bondzie). Autorzy różnie 
rozumieją funkcje flirtu, mniej lub 
bardziej eksponując jego seksualny 

lub „romantyczny” cel. Różnice te wynikają ze specyfiki 
badanej epoki oraz źródeł, do jakich sięgnięto. W tekstach 
uwagę przykuwają historyczne podobieństwa, podkreśla-
jące inicjującą rolę mężczyzny, rangę statusu materialnego 
kandydata, atrybutów wpływających na powodzenie oraz 
trwałość zasad właściwych sztuce uwodzenia.

2012 | ss. 274 | format B5

 32 zł/ibuk.pl

t IV: Nietolerancja

Praca zbiorowa

Tom zawiera artykuły odnoszące się 
do zagadnień religijnych i wyznanio-
wych, narodowościowych i  etnicz-
nych oraz społecznych. Poruszane 
tematy zostały zaprezentowane 
w szerokiej perspektywie historycz-
nej – od starożytności do wieku XX.

2013 | ss. 226 | format B5

 28 zł/ibuk.pl



t. VII: Z Bogiem i przeciwko 
Bogu

Sławomir Kościelak (red.)

Siódmy tom zawiera artykuły odno-
szące się do zagadnień religijnych 
i  religioznawczych na przestrzeni 
od średniowiecza po wiek XXI. Są to 
zarówno refleksje ogólne, dotyczące 
istoty fenomenu religijności i postaw 

areligijnych  w wybranych przestrzeniach czasowych lub 
terytorialnych, bądź też studia nad poszczególnymi przy-
padkami, dotyczącymi osób, miejsc, organizacji.   Refleksji 
o charakterze historycznym towarzyszy także ujęcie antro-
pologiczne i kulturoznawcze.

2016 | ss. 326 | format B5

 32 zł
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Studia Historica Gedanensia
2081-3309  | oprawa miękka

t. V: Od exsilii do exile. 
Przymus w migracjach

Anna Mazurkiewicz (red.)

Zebrane opracowania analizują 
problem przymusowej migracji od 
czasów najdawniejszych do współ-
czesności. Wszystkie teksty, przygo-
towane głównie przez historyków, ale 
także badaczy literatury i stosunków 

gospodarczych, pozwalają wskazać na zaskakujące podo-
bieństwa zarówno pomiędzy różnymi epokami, jak i odda-
lonymi od siebie regionami, na przyczyny przymusowych 
migracji, charakter związków wygnańców z krajem, a także 
na uwarunkowania powrotów w rodzinne strony.

2014 | ss. 474 | format B5

 42 zł

t. VI: Z podatkiem przez wieki

Anna Łysiak-Łątkowska, 
Tomasz Rembalski (red.)

Głównym tematem tomu jest poda-
tek, który towarzyszy człowiekowi 
od powstania pierwszych zorganizo-
wanych systemów społecznych, ple-
miennych czy państwowych. Chociaż 
często próbowano go uniknąć, to jed-

nak nie było przed nim ucieczki. Publikacja opisuje różne 
formy podatku pojawiające się na przestrzeni wieków: od 
opłat z tytułu dochodów, posiadanego majątku, poprzez 
podymne, pogłówne, pańszczyznę, cło, myto, czopowe, 
daniny na rzecz instytucji religijnych, aż po współczesne 
systemy podatkowe.

2015 | ss. 340 | format B5

 34 zł
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Przenikanie idei 
informelu a prasa 
polska lat czterdziestych 
i pięćdziesiątych XX wieku

Magdalena Howorus-Czajka

Książka dotyczy problematyki z po-
granicza historii sztuki, historii kryty-
ki artystycznej oraz prasoznawstwa. 

Stanowi omówienie ówczesnych wypowiedzi krytyków 
artystycznych, twórców oraz ludzi kultury dotyczące dys-
kusji nad obliczem sztuki. Ponadto prześledzono proces 
przenikania idei abstrakcji niegeometrycznej do Polski 
w latach 40. i 50. XX w.

2013 | ss. 174 | format A5

978-83-7865-040-9 | oprawa miękka 24 zł

Wiktor Tołkin. Ślady 
Ocalałeś nie po to, aby żyć. Trzeba 
dać świadectwo

Magdalena Howorus-Czajka 
(red.)

Album z wystawy Wiktora Tołkina (1922–2013) – rzeźbiarza 
i architekta, który zasłynął jako twórca wielu wybitnych 
pomników, m.in. na terenach byłych niemieckich obo-
zów Stutt hof i Majdanek. Większość jego prac poświęco-
na została uczestnikom krwawych walk z hitlerowskim 
najeźdźcą.

2014 | ss. 94 | format B5

978-83-7865-211-3 | oprawa miękka 38 zł
Dostępna jako ebook ibuk.pl

t. 12
2013 | ss. 174 | format B5

t. 13
2014 | ss. 234 | format B5
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Porta Aurea
1234-1533  | oprawa miękka 30 zł
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Ikona z Manoppello 
prototypem wizerunków 
Chrystusa

Karolina Aszyk, Zbigniew 
Treppa

Praca wnosi ważny wkładw badania 
nad obrazami acheiropoietos. Jest 
rzetelnie dokumentowana i naukowo 

zweryfikowana. Nowością tych badań jest próba udowod-
nienia, że materiał, na którym widnieje twarz Chrystusa, 
jest bisiorem. Analiza fotografii o bardzo małym kącie pa-
dania światła, uwydatniającego najdrobniejsze szczegóły 
załamań i zagięć tkaniny, zdaje się sugerować, że chodzi 
o bisior, choć pewności nie ma, o czym informują gdańscy 
naukowcy. Biorą oni także pod uwagę możliwość wyko-
rzystania lnu jako podłoża obrazu – jedno pozostaje nie-
podważalne: nie ma racjonalnego wytłumaczenia sposobu 
utworzenia się obrazu, tylko nadprzyrodzony.

2013 | ss. 94 | format 190x250 mm

978-83-7865-139-0 | oprawa miękka 35 zł
Dostępna jako ebook ibuk.pl

The Manoppello Icon 
The prototype of images of Christ

Karolina Aszyk, Zbigniew 
Treppa

The work is an important, well do-
cumented and scientifically verified 
contribution to research on acheiro-
poietos images. The analysis of pho-

tographs taken by the researchers in February 2011 with 
illumination at a very small angle highlighting the smallest 
details of folds and creases of the fabric, seems to suggest 
that it is so although there is no certainty. They also take 
into consideration the possibility that the fabric used for 
the image might have been linen, but one thing is unde-
niable in either case – there is no other rational explanation 
of the method in which the image originated than a tran-
scendental one.

2013 | ss. 94 | format 190x250 mm

978-83-7865-168-0 | oprawa miękka 35 zł

Ekklesia a oikos w epoce 
Nowego Testamentu

Wojciech Gajewski

Autor stara się wykazać, że wpraw-
dzie Kościół zrodził się na fali działal-
ności i nauki Jezusa, to jednak swoją 
ekspansję w  Imperium zawdzięcza 
oparciu się na formach społecznych, 
funkcjonujących w  epoce Nowego 

Testamentu w basenie Morza Śródziemnego. Szczególny 
wpływ na rozwój lokalnej ekklesii wywarło środowisko do-
mowe, które było dla niej niejako matrycą organizacyjną.

2013 | ss. 530 | format B5
978-83-7865-065-3 | ebook ibuk.pl
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O godnym życiu we 
wspólnocie 
Antologia aforyzmów i didaskaliów 
św. Jana Chryzostoma

Jan Iluk

Homilie, pisma, traktaty, listy Jana 
Chryzostoma, patriarchy Konstanty-
nopola na przełomie IV i V w. n.e., są 

skarbnicą przechowującą tysiące prawd o życiu człowieka 
i jego uwikłaniach w relacjach społecznych i państwowych. 
Jan Chryzostom komentując teksty biblijne i zabierając 
głos w ważnych społecznie i politycznie sprawach miesz-
kańców Antiochii nad Orontesem, a potem stolicy rzym-
skiego Wschodu – Konstantynopola, zbudował bastion 
chrześcijańskiej moralności. Po szesnastu wiekach warto 
jest również zastanowić się, na ile te zasady chrześcijań-
skiego życia są dzisiaj aktualne. Ta antologia będzie do-
brym punktem odniesienia do takich rozważań.

2015 | ss. 242 | format 145 x 225 mm

978-83-7865-347-9 | oprawa miękka 34 zł



Żydowska politeja i Kościół 
w Imperium Rzymskim 
u schyłku antyku. Tom II 
Żydowska antyewangelia. Antyczna 
tradycja i nowożytne trwanie

Jan Iluk

Drugi tom Żydowskiej politei... przed-
stawia głos dochodzący z diasopry 

żydowskiej. Donośniejszy u schyłku antyku, a w formie pi-
semnej upowszechniony w Europie kilka wieków później 
w postaci antyewangelii, od pierwszych słów zwanej Telo-
dot Jeszu (Dokonania Jezusa). Autor wnosi własny, wyraźny 
wkład w naukę, w badania historyczne, ale także w dialog 
chrześcijańsko-żydowski, można powiedzieć nawet – w po-
jednanie chrześcijańsko-żydowskie.

2010 | ss. 324 | format B5

978-83-7326-717-6 | ebook ibuk.pl

Wątki maryjne w apokryfach 
staropolskich. Wybrane 
zagadnienia

Katarzyna Kiszkowiak

Autorka postawiła sobie za cel prze-
śledzenie żywota Maryi w porządku 
czasowym, dzieląc go na dwa zasad-
nicze etapy – przed i po Zwiastowa-

niu. Czyni to w myśl założenia, że wydarzenie to – zgod-
nie z relacją Ewangelii – stanowi moment zasadniczego 
przełomu w życiu Matki Bożej. W toku opartej na tekstach 
apokryficznych analizy wydarzeń z życia Maryi bada stosu-
nek odnośnego dzieła apokryficznego do Pisma Świętego 
(zwłaszcza do Ewangelii). Kluczowym problemem pracy 
jest pytanie o sposób istnienia tekstu kanonicznego w za-
pisie apokryficznym.

2013 | ss. 260 | format B5

978-83-7865-109-3 | oprawa miękka 34 zł
Dostępna jako ebook ibuk.pl

Żydowska politeja i Kościół 
w Imperium Rzymskim 
u schyłku antyku. Tom I 
Jana Chryzostoma kapłana Antiochii 
mowy przeciwko Judaizantom 
i Żydom

Jan Iluk

Nawet czytelnik obeznajmiony z hi-
storią antysemityzmu i  literaturą patrystyczną doznaje 
szoku (zbawiennego) przy lekturze różnych tesktów, nie 
tylko Chryzostomowych, zawartych w monografii Jana 
Iluka. Obiektywizm autora widać już w jego tłumaczniu 
się, dlaczego posługuje się piśmiennictwem tylko jednej 
prowieniencji, właśnie chrześcijańskiej, przecież „audiatur 
et altera pars”. Ale ta „pars”, niewiele możen nam oferować 
odpowiedniej dokumentacji konfliktu.

2014 | ss. 510 | format B5

978-83-7326-397-0 | ebook ibuk.pl
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t. VI: Religia i tradycja

Ireneusz Milewski (red.)

Publikowane teksty dotyczą wielu 
aspektów antycznego chrześcijań-
stwa. Są to prace dotyczące arche-
ologii chrześcijańskiej i szeroko ro-
zumianej kultury materialnej świata 
rzymskiego, patrologii i dziejów Ko-
ścioła w epoce Nowego Testamentu. 

Autorzy artykułów toznani historycy i filolodzy z krajowych 
ośrodków akademickich oraz przenikający arkana nauki hi-
storycznej doktoranci. Poza szesnastoma artykułami anali-
zującymi wybrane problemy badawcze, w tomie znajduje 
się także jeden tekst źródłowy oraz trzy recenzje.

2015 | ss. 270 | format B5

 28  zł
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t. V: Zapiski historyczne

Eunapios z Sardes

Historyk Eunapios z Sardes żył i pisał 
w okresie obfitującym w wydarzenia 
świadczące o schyłku epoki antycz-
nej. Pozostając wiernym wyznawcą 
kultów hellenistycznych i rzymskich, 
w  chrześcijaństwie doszukiwał się 
przyczyn nieszczęść trapiących 

Cesarstwo Rzymskie pod koniec IV w. n.e. Przełożone 
po raz pierwszy na język polski zachowane części dzieła 
Eunapiosa z Sardes są dowodem zmagań rzymskiego in-
telektualisty z ideami chrześcijaństwa i obyczajami jego 
wyznawców.

2014 | ss. 164 | format B5

 ebook

Christianitas Antiqua
1730-3788  | oprawa miękka

t. IV: Zasady i realia

Jan Iluk (red.)

Dziewięć opracowań i dwie obszerne 
recenzje odnoszą się do starożytne-
go judaizmu, Nowego Testamentu, 
zarówno w aspekcie tradycji hebraj-
skich, jak i realiów życia chrześcijan 
pierwszych wieków w  państwie 
rzymskim. Wśród artykułów znajdzie-

my także ślady relacji między chrześcijanami a Żydami oraz 
niektórych aspektów zderzenia kultury antycznej z nowo 
tworzoną (ogólnopaństwową) kulturą chrześcijańską 
w późnym Cesarstwie Rzymskim.

2012 | ss. 185 | format B5

 ebook
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Futbol w świecie sztuki

Jan Ciechowicz, Waldemar 
Moska (red.)

To wydawnictwo unikatowe w skali 
ogólnopolskiej – uwidaczniające 
złożony potencjał tkwiący w fenome-
nie futbolu. W publikacji wydaje się 
dominować ciekawość badaczy, co 
nastąpi, jeśli przyjrzymy się z różnych 

stron zjawisku kulturowemu tak skomplikowanemu, a tak 
popularnemu i powszechnemu.

2012 | ss. 520 | format B5

978-83-7326-904-0 | oprawa miękka 47 zł

Sztuka na marginesie. 
Trójmiejskie graffiti i murale

Magdalena Howorus-Czajka 
(red.)

Publikacja jest owocem fakultetu, któ-
rego głównym celem było utrwalenie 
na fotografiach wybranych przez stu-

dentów dzieł street artu z terenu Trójmiasta. Ma zatem cha-
rakter inwentaryzacyjny służący przyszłym pokoleniom. 
Zgromadzony w niej materiał ilustracyjny wkrótce będzie 
stanowić jedyny zapis utrwalonych tu dzieł, jako że naturą 
tej dziedziny sztuki jest jej nietrwałość. Z czasem stanie się 
zatem podstawą do badań nad rozwojem trójmiejskiego 
street artu.

2013 | ss. 124 | format 210x250 mm

978-83-7865-084-3 | ebook ibuk.pl

Historia Teatru Miejskiego 
w Gdańsku 1801–1841

Ewelina Damps

Książka jest bardzo rzetelnie przygo-
towanym studium historycznym dzie-
jów sceny miejskiej na początku XIX 
w. Zostało ono oparte na bogatych 
materiałach źródłowych. Szczególne 
warunki działalności teatru w okresie 

1801–1841 podyktowane były oblężeniem Gdańska przez 
wojska napoleońskie. Publikacja z pewnością spotka się 
z dobrym odbiorem nie tylko ze strony historyków teatru 
polskiego i niemieckiego, ale także czytelników zaintereso-
wanych kulturą lokalną w pierwszej połowie XIX w.

2015 | ss. 236 | format B5

978-83-7865-258-8 | oprawa miękka 36 zł
Dostępna jako ebook ibuk.pl

Teatralność zła 
Antropologiczne wędrówki po 
współczesnej dramaturgii i teatrze

Małgorzata Jarmułowicz

Tytułowy temat książki oglądany 
jest przez pryzmat dzieł teatralnych, 
w  których znalazł swój wyraz, za-
równo tekstów dramatycznych, jak 

i przedstawień. Dzieła te służą raczej jako pretekst czy 
inspiracja do namysłu wychodzącego poza właściwy ob-
szar sztuki niż jako cel badawczy sam w sobie. Wypada 
tu mówić o analizie motywu problemowego, czynionej 
w oparciu o jego wybrane ujęcia artystyczne. Innymi sło-
wy: namysł nad złem zilustrowanym przez teatr ma stać się 
próbą dotknięcia teatralności zawartej w samym złu.

2012 | ss. 215 | format B5

978-83-7326-887-6 | oprawa miękka 34 zł
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Corpus futuri 
Literackie i filmowe wizerunki 
postludzi

Sebastian Jakub Konefał

Książka z rozmachem odzwierciedla 
ważne zjawiska współczesnej kultu-
ry, nawiązuje do ważkich koncepcji 
filozoficznych opisujących współcze-

sność. Na jej łamach co chwila pojawiają się nazwiska czo-
łowych autorytetów w tej dziedzinie, takich jak Zygmunt 
Bauman, Jean Baudrillard, Michel Foucault, Herbert Mar-
cuse i wiele innych.

2013 | ss. 224 | format B5

978-83-7865-056-0 | oprawa miękka 28 zł
Dostępna jako ebook ibuk.pl

Krew - substancja, symbole, 
mitologia

Diana Oboleńska, Katarzyna 
Arciszewska (red.)

Należy pamiętać, że analizowany 
problem niełatwo poddaje się typo-
logizacji, zatem sięgając po konkretny 
tekst, nie tylko ocieramy się o  ma-

giczny aspekt rytuałów religijnych czy spodziewamy się 
opisów anatomicznych osobliwości organizmu ludzkiego, 
lecz zanurzamy się w o wiele głębsze meandry zagadnień. 
W związku z faktyczną oraz metaforyczną płynnością sub-
stancji naszych dociekań wybrane do tomu teksty zostały 
połączone nie określeniem tematycznym, lecz ideą funk-
cjonowania krwi w danym obszarze znaczeniowym.

2012 | ss. 230 | format B5

978-83-7865-015-7 | oprawa miękka 30 zł

Świat roślin światem ludzi 
na pograniczu wschodniej 
i zachodniej słowiańszczyzny

Krystyna Szcześniak

Książka ta jest pierwszą częścią 
większej całości poświęconej obec-
ności roślin w świecie ludzi, zarówno 
w przestrzeni sakralnej, magicznej, 

duchowej, jak i dotyczącej lekarowania, często balansu-
jącego na pograniczu medycyny ludowej i magii (czarnej 
oraz białej). Idea książki wyrosła z przypadkowego zakupu 
w grodzieńskim kiosku uczelnianym niewielkiego słow-
niczka sygnowanego imieniem i nazwiskiem Zośki Wieras, 
który po raz pierwszy wydano w Wilnie w roku 1924.

2008 | ss. 410 | format B5

978-83-7326-499-1 | ebook ibuk.pl

Huaorani zachodniego 
skrawka: kultura, tradycje, 
współczesność

Aleksandra Wierucka

Autorka, przebywając długi czas 
wśród społeczności Huaorani i sto-
sując odpowiednie metody badań, 
mogła zyskać jej zaufanie. Żyła wśród 

krajowców na co dzień i dzięki temu głęboko wniknęła 
w ich świat wierzeń, zapoznała się z ich światopoglądem, 
systemem wartości, literaturą oralną, a co szczególnie 
trudne, z ich koncepcjami religijnymi, magicznymi, z sza-
manizmem, który stanowił jeden z priorytetowych celów 
badań. I pod tym względem jej badania można uznać za 
wybitny sukces.

2013 | ss. 198 | format B5

978-83-7865-129-1 | oprawa twarda 34 zł
Dostępna jako ebook ibuk.pl
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Re-wizje kulturowe. Wpływ 
globalizacji na kulturę 
Quichua

Aleksandra Wierucka (red.)

Książka jest zbiorem tekstów dotyczą-
cych badań nad współczesnymi prze-
mianami rękodzieła i tradycji w kul-
turze Quichua. Artykuły powstały na 

podstawie badań prowadzonych w Ekwadorze w latach 
2009 i 2012. Tom wpisuje się nie tylko we współczesne roz-
ważania naukowe dotyczące regionu ekwadorskiej Ama-
zonii, ale także daje czytelnikowi możliwość ujrzenia spraw 
związanych z różnorodnością kulturową oczami młodych 
badaczy, którzy do swoich badań podeszli bardzo osobi-
ście, a jednocześnie profesjonalnie.

2014 | ss. 200 | format A5

978-83-7865-238-0 | oprawa miękka 20 zł

Re-wizje regionalne. Polska 
północna

Aleksandra Wierucka (red.)

2013 | ss. 172 | format B5

978-83-7865-114-7 | oprawa miękka 24 zł
Dostępna jako ebook ibuk.pl

Sacrum w kinie, dekadę 
później

Sebastian Jakub Konefał, 
Magdalena Zelent, Krzysztof 
Kornacki (red.)

Teksty umieszczone w  publikacji 
(pisane głównie z  filmoznawczej 
perspektywy) ukazują, w jaki sposób 

zmieniły się formy konceptualizacji religijności w kinie 
artystycznym, rozpatrują liczne przekształcania topiki re-
ligijnej przez popkulturę oraz badają upodobania współ-
czesnej publiczności. Poświęcono je głównie kwestiom 
omawiania meandrów chrześcijaństwa, interpretowaniu 
postępujących form degradowania symboliki religijnej 
w kinie i kulturze popularnej oraz niełatwym próbom na-
mysłu teoretycznego nad związkami kina i religii.

2013 | ss. 374 | format B5

978-83-7865-153-6 | oprawa miękka 42 zł
Dostępna jako ebook

Re-wizje regionalne. 
Współczesne problemy 
dziedzictwa kulturowego

Aleksandra Wierucka, 
Magdalena Sacha (red.)

Książka dotyczy współczesnego po-
dejścia do dziedzictwa kulturowego 
w różnych jego przejawach, została 

więc podzielona na cztery części: Dziedzictwo zastane, 
Dziedzictwo wykorzenione, Dziedzictwo zakorzenione 
i Dziedzictwo uwspólnione. Każda z części dotyczy innych 
aspektów dziedzictwa kulturowego, stosunku do niego 
lokalnych społeczności oraz działania na jego rzecz. Tom 
kończy rozmowa z senatorem Andrzejem Grzybem na te-
mat rozumienia regionu oraz wartości płynących z regio-
nalnego dziedzictwa kulturowego.

2016 | ss. 348 | format B5

978-83-7865-389-9 | oprawa miękka 30 zł
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Aborygeni, pierwsi nomadzi. 
Życie i kultura

Wojciech Bęben

Monografia ta jest rezultatem ponad 
dwudziestoletnich badań tereno-
wych Wojciecha Bębna, prowadzo-
nych w  różnych częściach Australii 
oraz studiów literatury przedmiotu. 
Książka poprzez krytyczne odniesie-

nie się autora do zastanego materiału, oryginalną kon-
strukcję, wyraźną obecność współczynnika humanistycz-
negojest ważnym i nowatorskim dziełem naukowym.

2013 | ss. 524 | format 165 x 240 mm

978-83-7865-045-4 | ebook ibuk.pl

Magia politycznych 
wizerunków w mediach

Beata Czechowska-Derkacz

Książka ukazuje rosnącą rolę me-
diów w kształtowaniu politycznych 
wizerunków i coraz powszechniejszy 
proces zamiany realnej rzeczywistości 
w wirtualne medioświaty. W ten ob-
raz wpisana została analiza wizerun-

ków dwóch ważnych i przeciwstawnych postaci z polskiej 
sceny politycznej: Aleksandra Kwaśniewskiego i Andrzeja 
Leppera.

2012 | ss. 235 | format B5

978-83-7326-881-4 | ebook ibuk.pl
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Tańczący kanibale. Wyspiarze 
Cieśniny Torresa

Wojciech Bęben

Wyspiarze Cieśniny Torresa to nie-
wielka liczebnie społeczność, roz-
rzucona na dziesiątkach niewielkich 
koralowych wysp między północnym 
wybrzeżem Australii a południowym 
brzegiem Nowej Gwinei. Wyspiarze, 

choć dyskryminowani, wywłaszczani, a nawet ekstermi-
nowani, nie rozpamiętują gorzkiej przeszłości. Dziwią się 
nawet Aborygenom, że ci tracą czas na smutek. „Myśmy 
też ziemię stracili – powiadają – ale nie płaczemy z tego 
powodu”. Autor w książce stara się pokazać rzeczywistość 
wysp – tę przedhistoryczną, tę niedawno minioną, wresz-
cie tę trwającą nadal.

2016 | ss. 283 | format 165x240 mm

978-83-7865-302-8 | oprawa miękka 38 zł

Yamy, trucizna i duchy. 
Arapesze z Papui-Nowej 
Gwinei

Wojciech Bęben

Książka jest owocem badań etnogra-
ficznych i antropologicznych, które 
autor prowadził w latach 1976–1985 
wśród Arapeszów, mówiących na-

rzeczem bukiyip na obszarze około 900 km2 Papui-Nowej 
Gwinei. Doświadczenie oraz rozległa wiedza autora po-
zwoliły na rozległy i pogłębiony opis dawnych obyczajów 
i struktur społecznych, a także najważniejszych elementów 
starych wierzeń i obrzędów, oraz próbę odpowiedzi na 
pytanie, dlaczego i w jaki sposób Nowogwinejczycy „do-
stosowują” swoją nową wiarę, chrześcijaństwo, do głęboko 
zakorzenionej w nich mentalności magicznej.

2016 | ss. 234 | format 165 x 240 mm

978-83-7865-303-5 | oprawa miękka 38 zł



The Ambassador of The 
Middle Kingdom

Edward Kajdański

Książka The Ambassador of the Middle 
Kingdom spotkała się z szerokim za-
interesowaniem w Chinach. Została 
uznana za najlepszą na świecie mo-
nografię o Michale Boymie. Zawiera 
na jego temat najszerszą ilość mate-

riału. Boym chciał przekazać Europie wiedzę o cywilizacji 
starożytnych Chin, ich charakterze, geografii, filozofii języ-
ka, a przede wszystkim o tradycyjnej medycynie chińskiej.

2014 | ss. 406 | format A4

978-83-7865-230-4 | oprawa miękka 60 zł

Lobbing a wyzwania 
regionalne w Unii 
Europejskiej

Sylwia Mrozowska

Książka prezentuje i  interpretuje 
mechanizmy lobbingu regionalnego 
w  Unii Europejskiej. Jej adresatem 
mogą być zarówno teoretycy, jak 

i praktycy życia politycznego. Opracowanie stanowi także 
cenną pomoc dla studentów, zwłaszcza takich kierunków, 
jak: europeistyka, politologia czy socjologia.

2014 | ss. 200 | format B5

978-83-7865-242-7 | oprawa miękka 28 zł

Fundamentalizm 
muzułmański na Bliskim 
Wschodzie

Wojciech Grabowski

Tematem monografii są przemiany 
w  łonie fundamentalizmu muzuł-
mańskiego oraz jego wpływ na ży-
cie polityczne i  społeczne. Główną 

tezą jest stwierdzenie, że fundamentalizm muzułmański 
jest wewnętrznie zróżnicowany/podzielony. Podziały te 
wynikają z postępujących w łonie fundamentalizmu pro-
cesów pragmatyzmu, modernizmu i globalizacji, a przede 
wszystkim potrzeby rozwoju cywilizacyjnego i poprawy 
dobrobytu muzułmanów, których nie zagwarantowały 
fundamentalistyczne próby powrotu państw muzułmań-
skich do korzeni wiary.

2013 | ss. 185 | format B5

978-83-7865-038-6 | oprawa miękka 28 zł
Dostępna jako ebook ibuk.pl

Strategia jako koncepcja 
działania politycznego

Sylwia Mrozowska
2012 | ss. 185 | format A5

978-83-7326-740-4 | oprawa miękka 29 zł

Zbędny arsenał. Polityka 
nuklearna Stanów 
Zjednoczonych po 
zakończeniu zimnej wojny

Łukasz Jaskuła

Całościowe, systematyczne i  kom-
pleksowe ujęcie polityki nuklear-
nej USA oraz jej ewolucji w  nowej, 

zmieniającej się rzeczywistości nie znalazło się dotąd 
w obszarze zainteresowań polskiej politologii. Głównym 
celem pracy jest więc wyjaśnienie skomplikowanej natury 
procesów decyzyjnych dotyczących broni nuklearnej oraz 
udzielenie odpowiedzi na pytanie, dlaczego pomimo za-
kończenia zimnej wojny polityka nuklearna USA nie uległa 
zasadniczej zmianie.

2014 | ss. 306 | format B5

978-83-7865-170-3 | oprawa miękka 34 zł
Dostępna jako ebook ibuk.pl

75
75

N
A

U
KA

 O
 C

YW
IL

IZ
A

C
JI

 I 
PO

LI
TO

LO
G

IA



Współczesne problemy 
badawcze w politologii

Jakub Potulski

Publikacja porusza zagadnienia zwią-
zane ze współczesnymi przemianami 
cywilizacyjnymi i wynikającymi z tego 
wyzwaniami dla nauk o polityce. Au-
tor stara się wskazać na dominujące 
w nauce światowej trendy oraz iden-

tyfikować pola badawcze, które cieszą się szczególnym za-
interesowaniem i są uważane za szczególnie wartościowe 
ze względu na przyszłość i rozwój dyscypliny. Wskazuje na 
kluczowe, jego zdaniem, tematy badawcze, które w naj-
bliższych latach będą wyznaczały tożsamość badawczą 
nauk o polityce.

2015 | ss. 584 | format B5

978-83-7865-263-2 | ebook ibuk.pl

Azja Wschodnia w oczach 
Polaków

Józef Włodarski

Profesor Józef Arno Włodarski w 2001 
r. książką pt. Chiny w oczach Polaków 
do XX wieku. Państwo – społeczeństwo 
– kultura zainicjował szerokie badania 
nad Azją Wschodnią na Uniwersytecie 
Gdańskim, które z dużymi sukcesami 

są kontynuowane do dziś. Ich efektem było wydanie cyklu 
książek poświęconych Azji Wschodniej; w ten sposób po-
wstała swoista seria wydawnicza: Azja Wschodnia w oczach 
Polaków. W ramach serii ukazały się: Chiny w oczach Pola-
ków (2 tomy), Japonia w oczach Polaków (2 tomy) oraz Korea 
w oczach Polaków (wyd. 1 i 2). Tym samym niniejsza książka 
wpisuje się w tę serię wydawniczą, stanowiąc równocze-
śnie sui generis podsumowanie blisko dwudziestoletniej 
działalności naukowej i organizatorskiej Profesora Włodar-
skiego na tym polu.

2015 | ss. 314 | format A5

978-83-7865-332-5 | ebook ibuk.pl
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Meandry kultury politycznej 
w Polsce od średniowiecza do 
II wojny światowej

Grzegorz Piwnicki

Książka jest syntezą historii polskiej 
kultury politycznej. Autor poprzez 
średniowiecze, w którym wyodręb-
nił okresy monarchii patrymonialnej 

i stanowej, ukazał przemiany polityczne i kulturowe skła-
dające się na tworzenie polskiej państwowości. Całość wy-
kładu prezentowana jest od X do XX w. W pracy możemy 
znaleźć wiele przyczynków, ciekawostek, a nicią przewod-
nią jest stan polskiej kultury politycznej w poszczególnych 
epokach.

2013 | ss. 572 | format B5

978-83-7865-053-9 | oprawa twarda 60 zł
Dostępna jako ebook ibuk.pl

Korea w oczach Polaków

Józef Włodarski, Kamil Zeidler, 
Marceli Burdelski (red.)

Publikacja obejmuje prace z różnych 
dziedzin i dyscyplin wiedzy, które łą-
czy i spaja temat przewodni, jakim są 
studia nad społeczeństwem, kulturą, 
państwowością państw Półwyspu 
Koreańskiego. Została dedykowa-

na pamięci, zmarłego przedwcześnie w grudniu 2011 r., 
ks. prof. Antoniego Kościa z Katolickiego Uniwersytetu Lu-
belskiego – jednego z najznakomitszych badaczy Korei 
w Polsce, członka Rady Naukowej CSAW UG.

Książka nagrodzona w Konkursie na Najtrafniejszą Szatę 
Edytorską Książki Naukowej na XIX Wrocławskich Targach 
Książki Naukowej, 20–22 marca 2013 r.

2012 | ss. 562 | format B5

978-83-7865-010-2 | oprawa miękka 60 zł



1/2012

Ogólnopolski półrocznik naukowy 
podejmujący problematykę obsza-
ru Azji Wschodniej z  perspektywy 
różnych dziedzin nauki, w  którym 
znalazło się pole do dyskusji dla 
przedstawicieli różnych ośrodków 
akademickich, nie tylko znawców Azji 
Wschodniej z Polski – do publikacji 
zapraszani są również naukowcy spo-

za Polski. „Gdańskie Studia Azji Wschodniej” są projektem 
wydawniczym Centrum Studiów Azji Wschodniej Uniwer-
sytetu Gdańskiego.

2012 | ss. 165 | format B5

2/2012

W zeszycie podjęto różnorodne za-
gadnienia dotyczące Chin, Japonii 
i Mongolii. Szczególnie interesujące 
są dwa teksty dotyczące Japonii – 
Edward Kajdański odniósł się do ba-
dań dotyczących przybycia Beniow-
skiego do wybrzeży Japonii w 1771 r., 
dołączając własnoręcznie wykonaną 
mapę, na której odtworzył tę trasę, 

a Małgorzata Bandzo -Antkowiak przekazała komunikat 
nt. zaginionej mapy Maurycego Augusta Beniowskiego, 
którą odnaleziono niedawno w zbiorach Biblioteki Insty-
tutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN 
w Warszawie.

2012 | ss. 210 | format B5

3/2013

W tomie omówiono prawo między-
narodowe z perspektywy Chin, aksjo-
logię prawa w Chinach oraz filozofię 
chińską. Poruszono problem konflik-
tów na Morzu Południowochińskim, 
sporu rosyjsko-japońskiego o przy-
należność południowych Wysp Kuryl-
skich, a także zmian demograficznych 
na rosyjskiej Syberii i Dalekim Wscho-

dzie w latach 1989–2010. Przybliżono zagadkę zaginionych 
map generała Józefa Kopcia, zarysowano również historię 
studiów polonistycznych w Japonii. Omówiono politykę 
kulturalną Korei Południowej w dobie globalizacji oraz 
przekształcanie Korei w japońską kolonię na przełomie XIX 
i XX w. Znalazł się też artykuł nt. tajskich sztuk walki.

2013 | ss. 186 | format B5

4/2013

2013 | ss. 208 | format B5

77
77

N
A

U
KA

 O
 C

YW
IL

IZ
A

C
JI

 I 
PO

LI
TO

LO
G

IA

Gdańskie Studia Azji Wschodniej
2084-2902 | oprawa miękka/ebook 28 zł/ejournals.eu



5/2014

Zeszyt 5 prawie w  całości jest po-
święcony Chinom, a wśród autorów 
aż siedmiu to Chińczycy. Dużo uwagi 
poświęcono kulturze i filozofii oraz 
językowi chińskiemu, podjęto też 
zagadnienie relacji polsko-chińskich, 
a  także różnic pomiędzy chińską 
i polską sztuką kulinarną. Niezwykle 
interesująca jest relacja pierwszej 

Amerykanki – Harriet Law Hillard z pobytu w Makau w la-
tach 30. XX w. Całość zamyka artykuł, w którym przybliżo-
no sylwetkę Rabindranatha Tagore’a, Hindusa, który dzięki 
swojej nauce i poezji stał się łącznikiem między Indiami 
i Chinami.

2013 | ss. 180 | format B5

6/2014

Zeszyt 6 otwiera artykuł dotyczący 
znaczenia ASEAN w aspekcie rywali-
zacji wielkich mocarstw w regionie.
Na szczególną uwagę zasługuje hi-
storycznoprawna analiza Edyktu o imi-
towaniu konstytucjonalizmu z 1906 r., 
niezwykle interesujący opis pobytu 
Maurycego Beniowskiego w portu-
galskim Makau w 1771 r., odtworzony 

głównie na podstawie Pamiętników Beniowskiego, a także 
artykuł opisujący, w jaki sposób idee bushidō Nitobe Ina-
zō zostały wykorzystane we współczesnym zarządzaniu 
w koncepcji przywództwa służebnego.Koresponduje z nim 
tekst o kulturze pracy współczesnych Japończyków. Do-
konano też oceny przemian Japonii w epoce Meiji, a także 
poruszono problem neokonfucjanizmu w Chinach.

2014 | ss. 226 | format B5

7/2015

Zeszyt 7 otwiera wykład poświęcony 
obrazowi Chin w  twórczości księ-
dza-poety Wiesława Rodzewicza. 
Temat historycznego Jedwabnego 
Szlaku podejmują w swoich artyku-
łach Edward Kajdański i Aleksandra 
Kajdańska. Opisano też problemy 
i wyzwania nowych władz we współ-
czesnych Chinach oraz system banko-

wy ChRL. Interesujący jest opis chińskich rytuałów, a także 
przedstawienie aktualnych problemów praw człowieka 
w Indiach. Japonii poświęcono uwagę zarówno w per-
spektywie historycznej – udział lotniskowców Połączonej 
Floty w bitwie pod Midway, prawnej – recepcja zachodnich 
rozwiązań prawnych w Japonii, jak i kulturowej – zarys hi-
storii mangi.

2015 | ss. 192 | format B5

8/2015

Zeszyt 8 to wydanie specjalne, dedy-
kowane Edwardowi Kajdańskiemu, 
znawcy Chin, byłemu dyplomacie, 
dziennikarzowi, pisarzowi i malarzo-
wi, z okazji 90. urodzin. Zebrano ar-
tykuły i teksty o tematyce związanej 
z  obszarem zainteresowań nauko-
wych E. Kajdańskiego, np. z działal-
nością Boyma, budową i funkcjono-
waniem Kolei Wschodniochińskiej, 

życiem w Harbinie, gdzie się urodził, a także przedstawiają-
ce Chiny z perspektywy ekonomicznej, historycznej, praw-
nej. Artykułowi wstępnemu, o charakterze biograficznym, 
towarzyszy bibliografia książek, artykułów i innego rodzaju 
tekstów autorstwa Jubilata. Interesującym dodatkiem jest 
aneks w postaci filmu pt. The storyteller of Michał Boym 
(Biograf Michała Boyma), jaki chińska Telewizja Guangdong 
nagrała z Edwardem Kajdańskim w Gdańsku w czerwcu br.

2015 | ss. 210 | format B5 + DVD z filmem
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Gdańskie Studia Azji Wschodniej
2084-2902 | oprawa miękka/ebook 28 zł



Vol. 10
2012 | ss. 174 | format B5

 26 zł

Vol. 11, nr 1–2
2013 | ss. 256 | format B5

 28 zł

Vol. 13, nr 1–2
2015 | ss. 156 | format B5

 20 zł
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9/2015

2016 | ss. 200 | format B5

Gdańskie Studia Azji Wschodniej
2084-2902 | oprawa miękka/ebook 28 zł

Gdańskie Studia Międzynarodowe
1730-4652 | oprawa miękka
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Paradoksalne funkcje 
szkoły – studium krytyczno-
etnograficzne

Marcin Boryczko

Książka jest próbą przyjrzenia się pro-
cesom edukacyjnym z perspektywy 
antropologicznej choć znaczenie 
analizy w jej ramach poczynionych 

odnosi funkcjonowanie szkoły do szerszego kontekstu 
społecznego, politycznego czy ekonomicznego. Jest to 
jednocześnie analiza konsekwencji do jakich prowadzi 
różnicowanie się szkół pod względem jakości kształcenia. 
Dodatkowym narzędziem analiz jest teoretyczny kontekst 
poszerzający interpretację zebranych danych o analizy 
opierające się na teorii kodów językowych a także analizy 
systemowo-funkcjonalnej. Obydwie perspektywy są nie-
mal nieobecne w praktyce badawczej w Polsce.

2015 | ss. 334 | format B5

978-83-7865-285-4 | ebook ibuk.pl

Szkolnictwo oraz działalność 
kulturalno-oświatowa 
w zakresie podtrzymywania 
tożsamości narodowej, 
religijnej i językowej 
mniejszości narodowych 
i etnicznych w województwie 
gdańskim (pomorskim) 
w latach: 1989-2007

Lidia Burzyńska-Wentland

Praca dotyczy szerokiej problematyki mniejszości naro-
dowych i etnicznych w województwie gdańskim po 1989 
r. Autorka przeprowadziła pionierskie badania, wskazując 
m.in. na miejsce mniejszości narodowych w Polsce po 
transformacji społeczno-politycznej i podejmowane przez 
nie działania zmierzające do podtrzymania tożsamości na-
rodowej w nowych warunkach przełomu XX i XXI w.

2013 | ss. 555 | format B5

978-83-7865-029-4 |  oprawa miękka 36zł

Doświadczenie edukacyjne 
w perspektywie 
andragogicznej 
Studium biograficzno-
fenomenograficzne

Alicja Jurgiel-Aleksander

Autorka zajmuje się jednym z najstar-
szych i najważniejszych fenomenów 

kształcenia dorosłych, tj. doświadczeniem edukacyjnym. 
Praca zachowuje klasyczny, akademicki podział treści (opis 
fenomenu, ustalenia metodologiczne i analiza danych), co 
w dzisiejszym piśmiennictwie naukowym można uznać za 
znaczny walor publikacji.

2013 | ss. 174 | format B5

978-83-7865-101-7 | oprawa miękka 26 zł
Dostępna jako ebook ibuk.pl

Międzykulturowość 
w glottodydaktyce

Beata Karpińska-Musiał

Książka traktuje o zagadnieniach bar-
dzo aktualnych w glottodydaktyce, 
a  szczególnie w  kształceniu przy-
szłych nauczycieli języków obcych. 
Osiąganie kompetencji interkultu-
rowej (międzykulturowej) stanowi 

obecnie jeden z najważniejszych elementów kompetencji 
komunikacyjnej, tak koniecznej w dobie zwiększonych 
możliwości kontaktów międzynarodowych. Autorka pod-
kreśla konieczność kształcenia nauczycieli nie tylko w za-
kresie wiedzy o języku, ale także w zakresie znajomości 
praktyk dyskursywnych danej kultury.

2015 | ss. 212 | format B5

978-83-7865-306-6 | oprawa miękka 28 zł
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Mniejszości etniczne 
Dylematy i konteksty tożsamościowe

Adela Kożyczkowska, 
Kazimierz Kossak-
Główczewski (red.)

W książce postawiono pytanie o sens 
komunikacji  międz ykulturowej 
i dramat „przełamanej tożsamości” 

przychodzących „Innych”. Rozdział drugi dotyka tolerancji 
i ochrony praw człowieka w kontekście prawa międzyna-
rodowego. Rozdział trzeci poświęcono rekonstruowaniu 
tożsamości po okresie kolonializmu/faszyzmu/imperiali-
zmu i bolszewizmu. Jednocześnie opracowanie ukazuje 
rodzące się nadzieje na nowe (odrodzone) tożsamości 
w Europie. Rozdział czwarty przedstawia perspektywy 
nadziei w kwestii tożsamości. Wyrastają one z myślenia 
lokalno-regionalnego.

2014 | ss. 260 | format B5

978-83-7865-214-4 | oprawa miękka 32 zł

E-learning w edukacji 
humanistycznej

Laura Szczepaniak-Sobczyk

Książka jest publikacją istotną nie 
tylko w pracy nauczycieli szkolnych 
i  akademickich, ale również ważną 
dla społecznego zrozumienia poważ-
nych zmian technologicznych. Niosą 
one ze sobą pozytywne wartości, ale 

jednocześnie zagrażają osobie człowieka, uzależnionego 
od elektroniki. Autorka nie pomija zatem głosów niepo-
koju i prób zapobiegania oczekiwanym i nieoczekiwanym 
negatywom elektronicznych wynalazków.

2016 | format A5

978-83-7865-445-2 | oprawa miękka

Predyktory „kariery” 
przestępczej młodocianych

Lidia Pustkowiak

Autorka pracy koncentruje się wokół 
zasadniczego przedmiotu zaintere-
sowań pedagogiki resocjalizacyjnej 
jako interdyscyplinarnej dziedziny 
pedagogiki specjalnej i pedagogiki 
ogólnej. Książka wpisuję się w trend 

badawczy, który odnosi się do poszukiwania symptomów 
nieprzystosowania oraz wykolejenia społecznego, odkry-
wania genezy przestępczości chronicznej, wykrywania 
etiologii przestępczości ewolucyjnej, a także poszukiwania 
mechanizmów przestępczości jako stylu i trybu życia.

2015 | ss. 438 | format B5

978-83-7865-333-2 | oprawa miękka 42 zł

Jestem – więc mówię 
Między niebytem a formami istnienia

Grażyna B. Tomaszewska, 
Beata Kapela-Bagińska, Zofia 
Pomirska (red.)

Książka składa się z czterech części. 
W części pierwszej wskazuje się na 
różnicę między tekstem mówionym 

a pisanym. W części drugiej zaprezentowano problemy 
związane z nauczaniem języka polskiego i przygotowa-
niem kadry do tego nauczania na Białorusi (w Grodnie). 
W części trzeciej ukazano wybrane propozycje dotyczą-
ce kształcenia uczniowskich umiejętności związanych 
z wypowiedzią ustną, podkreślając też rolę, jaką odgrywa 
mówienie w relacji nauczyciel – uczeń. W części czwartej 
przedstawiono różne formy wpływu współczesnej kultury 
na uczniowski język mówiony.

2014 | ss. 228 | format A5

978-83-7865-224-3 | oprawa miękka 28 zł
Dostępna jako ebook ibuk.pl

83
83

PE
D

A
G

O
G

IK
A

 I 
PS

YC
H

O
LO

G
IA

ZAPOWIEDŹ



Fantastyka baśniowa 
a dziecko - wychowanie czy 
manipulacja

Anna Wasilewska

2012 | ss. 150 | format B5

978-83-7865-027-0 | oprawa miękka 24 zł

Obraz świata 
w podręcznikach szkolnych 
do klas początkowych

Ewa Zalewska

Podręcznik stanowi najważniejszy 
element wyprawki ucznia przekra-
czającego po raz pierwszy szkolne 
progi. W ciągu trzech pierwszych lat 

nauki dziecko wykona tysiące zadań zawartych w pod-
ręczniku; z jego pomocą nauczy się czytać, pisać i liczyć. 
Polecenie „Otwórzcie podręczniki!” stanie się fundamen-
talnym składnikiem codziennego szkolnego rytuału. Pyta-
nie o to, jaki obraz świata prezentują dziecku współczesne 
podręczniki dla najmłodszych uczniów, jest równocześnie 
pytaniem o ich potencjał socjalizacyjny.

2013 | ss. 314 | format B5

978-83-7865-110-9 | ebook  32 zł
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Zagubiona przestrzeń i co 
dalej...

Grażyna B. Tomaszewska

Książka dotyczy przekształceń świa-
domości współczesnej, współtwo-
rzonej przez teksty romantyczne. 
Ideą łączącą jest z jednej strony świa-
domość utraty kierunków przestrze-
ni wartościującej i związanej z  tym 

utraty metafizycznych wyznaczników etycznych, a z dru-
giej pragnienie ponownego „oswojenia” świata w jego 
coraz mniej zrozumiałych komplikacjach, okrucieństwach 
i wspaniałościach. Funkcję kluczy otwierających różne 
rejony tej świadomości pełnią teksty Różewicza, Eliota, 
Coppoli, Szymborskiej, Grassa, Miłosza oraz Mickiewicza 
i Krasińskiego.

2013 | ss. 352 | format B5

978-83-7865-104-8 | oprawa miękka 32 zł
Dostępna jako ebook ibuk.pl

Konflikt w szkole 
Studium etnograficzne

Katarzyna Wajszczyk

Książka przedstawia obraz szkoły 
pełnej konfliktów. Szkoły, której me-
chanizmy instytucjonalne i działania 
władzy blokują rozwój i uczenie się 
społeczności. Wreszcie szkoły, w któ-
rej wszyscy wiedzą, że zmiany są 

konieczne, ale strach, często również obojętność, je unie-
możliwiają. Nie jest to jednak obraz szkoły w ogóle. Jest 
to przykład instytucji z konfliktem i uwikłanej w konflikt ze 
społeczeństwem i władzą zewnętrzną.

2015 | ss. 254 | format B5

978-83-7865-267-0 | oprawa miękka 34 zł



t. 10: Szkoła dla osób 
z niepełnosprawnością.

Amadeusz Krause, Joanna 
Belzyt, Sławomira Sawdowska 
(red.)

2012 | ss. 220 | format B5

978-83-7865-003-4 | oprawa miękka 28 zł

Życie społeczne jako Gra.  
ontekst międzykulturowy.

Joanna Różycka

/monografia zawiera materiał z ob-
szernego badania międzykulturo-
wego dotyczącego przekonań spo-
łecznych zwanych skrótowo GRĄ. 
Uzyskane wyniki oraz zależności 
z  innymi wymiarami kulturowymi 

i wskaźnikami makrospołecznymi wskazują na związek po-
siadanych przekonań z obiektywną sytuacją ekonomiczną. 
Tekst zawiera również dużo ciekawostek przywiezionych 
z podróży odbytych przez autorkę wśród innych kultur. Ca-
łość tekstu autorka uzupełniła zdjęciami wypraw po Azji 
Środkowo-Wschodniej oraz fragmentami różnych artyku-
łów popularnonaukowych.

2012 | ss. 148 | format A5

978-83-7865-030-0 | oprawa miękka 22 zł
Dostępna jako ebook ibuk.pl

nr 9 
Dorosłość z niepełnosprawnością - 
obszary doświadczeń codzienności

2013 | ss. 168 | format B5

nr 10 
Współczesne perspektywy badań 
nad niepełnosprawnością

2013 | ss. 176 | format B5
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Dyskursywna konstrukcja 
podmiotu

Małgorzata Cackowska, 
Lucyna Kopciewicz, Mirosław 
Patalon, Piotr Stańczyk, 
Karolina Starego, Tomasz 
Szkudlarek
2012 | ss. 375 | format B5

978-83-7326-850-0 | oprawa miękka 35 zł

Historia interpretacji. 
Interpretacja historii

Mariusz Brodnicki, Joanna 
Jakubowska, Krzysztof Jaroń 
(red.)

2012 | ss. 220 | format B5

978-83-7326-898-2 | ebook ibuk.pl

Ars Educandi Monografie

Dyskursy Pedagogiki Specjalnej

Monografie z Psychologii 
Międzykulturowej

Niepełnosprawność
2080-9476 | oprawa miękka 24 zł



2/2014
2014 | ss. 126 | format B5

3/2014
2014 | ss. 158 | format B5

4/2014
2014 | ss. 158 | format B5

1/2015
2015 | ss. 176 | format B5

2/2015
2015 | ss. 110 | format B5

3/2015
2015 | ss. 150 | format B5

4/2015
2015 | ss. 178 | format B5

1/2016
2016 | ss. 158 | format B5
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Problemy Wczesnej Edukacji
1734-1582 | oprawa miękka/ebook 20 zł
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Wielki przełom 
Studium z estetyki Stanisława 
Witkiewicza

Józef Tarnowski

Celem książki jest rekonstrukcja 
dwóch, przełomowych dla polskiej 
myśli o  sztuce, koncepcji estetycz-
nych Stanisława Witkiewicza i uplaso-

wanie ich w zrekonstruowanej nowożytnej historii procesu 
modernizacji estetyki europejskiej i polskiej. Zasadniczym 
przedmiotem badań są dyskursy estetyczne Witkiewicza 
w powiązaniu z dyskursami innych estetyków, z którymi 
pozostają one w jakiejś istotnej relacji: inspiracji, polemiki, 
podobieństwa, przeciwieństwa, implikacji.

2014 | ss. 442 | format B5

978-83-7865-233-5 | ebook ibuk.plStudia z fenomenologii 
poznania 
Transcendentalna filozofia Edmunda 
Husserla a problem wiedzy

Witold Płotka

Książka jest poświęcona dwóm pod-
stawowym pytaniom epistemologii: 
jak możliwe jest poznanie oraz czym 

jest wiedza. W pracy przyjmuje się przy tym perspektywę 
badawczą zaproponowaną przez Edmunda Husserla, który 
w swoich pismach przedstawił paradygmatyczne sposo-
by użycia metody fenomenologicznej. Autor twierdzi, że 
fenomenologia poznania jest możliwa jako filozofia tran-
scendentalna, która zachowuje roszczenia normatywne 
w dyskusji ze sceptycyzmem.

2015 | ss. 292 | format B5

978-83-7865-324-0 | oprawa miękka 32 zł

Tractatus Ethico-Biologicus

Gregor Becker

This book develops a model of bio-
ethics. Integrated in science. The 
main idea is that medical professio-
nals and biologists do have sufficient 
moral competences to determine 
their own ethical frames for their 
work. The main request is that they 

shall use these competences – as bioethics is primarily 
their responsibility!

2016 | ss. 142 | format 135 x 210 mm
978-83-7865-422-3 | oprawa miękka 24 zł
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Grom-śmiech, który grunt 
jednej prawdy rozbija

Aleksandra Pawliszyn (red.)

Klasyczne zagadnienie istoty prawdy 
stanowi wciąż wyzwania dla współ-
czesnej filozofii, jak też dla szeroko 
rozumianej humanistyki. Monografia 
zawiera polemiczne stanowiska wo-
bec klasycznej problematyki prawdy 

wywodzące się z Nietzschego krytyki tradycyjnych ujęć 
prawdy. Rozbicie totalizujących postaw dotyczących 
prawdy przynosi ekspozycję ironii śmiechu implikujących 
dekonstrukcję podmiotu czy też obnażających marionet-
kową sztuczność sfery społecznej. Monografia wychodzi 
naprzeciw oczekiwaniom tych wszystkich, którzy poszu-
kują drogi do autentycznej egzystencji.

2015 | ss. 125 | format 140x225 mm

978-83-7865-299-1 | oprawa miękka 24 zł

Archeologia zdarzeń 
inspirowanych śmiercią 
Słowo filozoficzne wobec tego, co 
nieuniknione

Aleksandra Pawliszyn

Oryginalny charakter poniższej pu-
blikacji wyraża się w tym, że stanowi 
ona całość złożoną jednakże z tekstów 
tematycznie samodzielnych, scalanych 

powtarzającymi się metodologicznymi wątkami, nieod-
miennie towarzyszącymi analizom kardynalnych wyznacz-
ników egzystencji człowieka, takich jak m.in.: cierpienie, 
wolność, śmierć, twórczość, erotyka.

2013 | ss. 210 | format 140x230 mm

978-83-7865-131-4 | oprawa miękka 26 zł
Dostępna jako ebook ibuk.pl

Fenomenologia i transgresje. 
Bis

Aleksandra Pawliszyn (red.)

Tytuł niniejszego czwartego tomu 
biblioteki „Hermeneutyka Przejść”, 
łączący fenomenologię i  transgresje, 
sugeruje istnienie ścisłego i tajemnicze-
go związku pomiędzy metodą czystego 
oglądu, oglądu będącego rodzajem 

trwania a dynamiką transgresji – wdzierającej się mro-
kiem nieoczywistości w to, co ujawnione w jasnej smudze 
poznania…

2013 | ss. 104 | format 140x225 mm

978-83-7865-057-7 | oprawa miękka 20 zł
Dostępna jako ebook ibuk.pl

Kwestia filozofii i Heidegger 
Doświadczenie metafilozoficzne

Włodzimierz Pawliszyn, 
Aleksandra Pawliszyn

Monografia Włodzimierza Pawliszyna 
wprowadza czytelnika drogą udatnych 
analiz wybranych wątków filozofii Marti-
na Heideggera, ujawniających m.in. nie-

oczywistość metody fenomenologicznej, w wymiar namy-
słu nad filozofowaniem samym, niedającym się wyczerpać 
w jakimkolwiek dyskursie. Zarówno filozoficzny zamysł, 
jak i precyzyjna – niemal wzorcowa – metodyczność analiz 
trafnie wybranych fragmentów prac Heideggera czynią ją 
atrakcyjną zarówno dla filozofów, jak i dla każdego huma-
nisty pragnącego wkroczyć w świat filozofii i Heideggera.

2014 | ss. 254 | format 140x225 mm

978-83-7865-186-4 | oprawa miękka 32 zł
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Ubieranie się jako forma 
uspołecznienia

Bogna Dowgiałło

Książka pozwala na ponowne odczy-
tanie koncepcji mody Simmla, tym 
samym rekonstruuje model anali-
tyczny do prowadzenia badań nad 
ubieraniem się. Odpowiada także na 
pytanie o przydatność tego modelu 

do badań prowadzonych współcześnie. Dodatkowo część 
empiryczna pracy wypełnia w pewnym stopniu lukę wyni-
kającą z niedostatku badań nad praktykami ubraniowymi 
Polaków.

2015 | ss. 242 | format A5

978-83-7865-280-9 | oprawa miękka 28 zł

Otwartość na karierę 
międzynarodową studentów 
ostatnich lat studiów

Agata Goździewicz

Problematyka migracji, szczególnie 
migracji zagranicznych, jest stałym 
obiektem zainteresowań badaczy 
z różnych dziedzin nauki. Przeprowa-

dzone badania mają dać odpowiedź na pytanie, czy osoby 
otwarte na karierę międzynarodową prezentują określony 
zestaw charakterystyk osobowościowych i środowisko-
wych, który różni je od tych, które są na nią zamknięte. 
Ponadto podjęto próbę poszukiwań typów studentów 
w różnym stopniu otwartych na karierę międzynarodową.

2013 | ss. 292 | format B5

978-83-7865-150-5 | oprawa miękka 34 zł
Dostępna jako ebook ibuk.pl

Społeczeństwo genderowe

Michael Kimmel

Szczególnym walorem publikacji 
jest przyjmowana przez autora 
perspektywa, z której obserwuje 
zagadnienia dotyczące płci kultu-
rowej. Nie odnosi się on do klasycz-
nego już sporu, czy różnice płciowe 
wynikają z wrodzonych cech kobiet 

i mężczyzn, czy też są społecznie konstruowane za sprawą 
socjalizacji różnicującej, ale poszerza tę dyskusję o wątki 
związane z  wtórnym wpływem interakcji społecznych 
oraz instytucji, w których ramach podtrzymywane są róż-
nice i nierówności w stosunku do jednostek uprzednio już 
ukształtowanych ze względu na płeć kulturową.

2015 | ss. 552 | format 191x234 mm

978-83-7865-310-3 | oprawa miękka 94 zł
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Transpłciowa młodzież 
w polskiej szkole 
Raport z badań

Wiktor Dynarski, Izabela 
Jąderek, Anna M. Kłonkowska

Publikacja jest pionierskim projek-
tem badawczym, który przygląda się 
doświadczeniom systemu, jakim jest 

polskie szkolnictwo, w umożliwieniu dzieciom funkcjono-
wania na terenie szkoły zgodnie z ich tożsamością płciową.

Zawarta w książce analiza prawna szkolnictwa w obszarze 
transpłciowości, jak i analiza wywiadów przeprowadzo-
nych z dyrektorami, a także teksty krytyczne – to pierwszy 
krok na drodze do rozpoczęcia dyskusji na temat potrzeb 
transpłciowej młodzieży, a tym samym do zapewnienia im 
bezpieczeństwa i akceptacji w polskim systemie edukacji.

2016 | format A5

978-83-7865-415-5 | oprawa miękka



Psychospołeczne, prawne 
i medyczne aspekty 
transpłciowości

Anna M. Kłonkowska, 
Katarzyna Bojarska (red.)

Publikacja daje możliwość zapozna-
nia się z szerzej nieznanymi do nie-
dawna w Polsce podejściami i nurta-

mi akademickimi dotyczącymi transpłciowości. Owe nurty 
– krytyczne wobec utrwalonego w medycynie i psychiatrii 
w drugim półwieczu XX w. medykalizującego i patologizu-
jącego podejścia do tematu oraz uwzględniające refleksję 
społeczno-kulturową – pokazują, że odstąpienie od osą-
dzania przejawów różnorodności płciowej w kategoriach 
norma – patologia pozwala na interpretowanie jej na zu-
pełnie nowe, nieznane wcześniej sposoby.

2014 | ss. 182 | format A5

978-83-7865-236-6 | ebook ibuk.pl

Transpłciowość - Androgynia

Anna M. Kłonkowska (red.)

Zagadnienie przekraczania granic 
płci zaczyna coraz częściej pojawiać 
się w polskim dyskursie publicznym. 
Niniejsza książka łączy artykuły 
z  dziedziny socjologii, psychologii, 
filozofii, kulturoznawstwa i  prawa, 
a także napisane z punktu widzenia 

osób działających aktywnie na rzecz środowiska „T”. Publi-
kacja ta zbiera opracowania dotyczące różnych aspektów 
transpłciowości i przygląda się zagadnieniu z perspektywy 
wielu dyscyplin akademickich, łącząc je z punktem widze-
nia osób, których dotyczy.

2012 | ss. 213 | format B5

978-83-7865-007-2 | ebbok ibuk.pl
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Poza schematem 
Społeczny konstrukt płci 
i seksualności

Anna M. Kłonkowska, Urszula 
Kluczyńska, Wiktor Dynarski

Książka dotyczy społecznego kon-
struowania płciowości i seksualności, 
ze szczególnym uwzględnieniem 

grup nienormatywnych, których doświadczenia nie miesz-
czą się w przyjętych schematach tożsamościowych odno-
szących się do binarnych podziałów na męskość/kobiecość 
i hetero/homoseksualność.

2016

978-83-7865-446-9 | oprawa miękka

O płci od nowa 
Własna tożsamość oczami osób 
transpłciowych

Anna M. Kłonkowska, 
Katarzyna Bojarska, Konrad 
Witek

Książka powstała z myślą o tym, aby 
zweryfikować obiegowe stereotypy 

dotyczące osób transpłciowych i  ich obrazu w polskim 
społeczeństwie, które wydają się być niezgodne z aktual-
nymi badaniami społecznymi dotyczącymi omawianej gru-
py osób. Zaproponowano spojrzenie na osoby transpłcio-
we oparte na ich percepcji samych siebie. Publikacja opiera 
się zatem nie tylko na przeprowadzonych wśród osób 
transpłciowych badaniach społecznych i ich analizie, ale 
również odnosi się do zamieszczonych w książce opowieści 
biograficznych zebranych i opracowanych przez autorów 
publikacji.

2015 | ss. 230 | format A5

978-83-7865-344-8 | ebook ibuk.pl
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Miau.pl czyli wychowanie na 
uboczu kultury

Michalina Rutka

W publikacji autorka, poprzez anali-
zę codziennego życia jednej z wielu 
grup on-line, odkrywa złożoność 
świata tworzonego w Internecie. Uka-
zuje, jak mechanizmy regulujące życie 
społeczne w świecie realnym są trans-

portowane i adaptowane w świecie wirtualnym. W książce 
tej nie chodzi o koty, choć one także są ważne. To przede 
wszystkim tekst o poszukiwaniu sensu życia, o odrzuceniu 
oraz nadziei, a także o tym, w jaki sposób Internet może 
pełnić funkcję akceleratora kumulującego i wyzwalającego 
rozproszoną energię jednostek.

2015 | ss. 306 | format B5

978-83-7865-256-4 | ebook ibuk.pl

W poszukiwaniu kobiecości 
– zbiór rozważań 
socjologicznych

Anna M. Kłonkowska, 
Agnieszka Maj (red.)

Tematem przewodnim tej książki 
jest kobiecość w różnych odsłonach, 
widziana oczami młodych adeptek 

socjologii. Dzięki świeżemu spojrzeniu i dociekliwości ba-
daczkom udało się zaobserwować, jak społeczne konstru-
owanie kobiecości odbywa się współcześnie w rozmaitych 
aspektach życia codziennego. Badaczki nie wahały się do-
tknąć zarówno tematów nowych i jeszcze niezbadanych, 
jak np. konstruowanie poczucia kobiecości poprzez aktyw-
ność, jaką jest taniec na rurze, jak i tematów trudnych, jak 
kwestia podtrzymywania poczucia kobiecości w warun-
kach przebywania w hospicjum onkologicznym.

2016

oprawa miękka

Społecznie wykluczeni 
Niewygodni, nienormatywni, 
nieadekwatni

Anna M. Kłonkowska, Marcin 
Szulc (red.)

Książka jest interdyscyplinarnym 
owocem intelektualnych rozważań 
badaczy zjawiska ekskluzji spo-

łecznej. Dotyczy sytuacji społecznej ludzi zagrożonych 
wykluczeniem, problemu izolacji, dyskryminacji i stereo-
typizacji – mechanizmów ograniczających udział w życiu 
społecznym. W tekstach pojawia się próba odpowiedzi na 
zasadnicze pytania: kim jest osoba wykluczona? Czy inność 
jest przyczyną, czy skutkiem odrzucenia społecznego? Czy 
inność jest kategorią społecznie niewygodną?

2013 | ss. 344 | format A5

978-83-7865-054-6 | oprawa miękka 28 zł
Dostępna jako ebook ibuk.pl

Egzamin w perspektywie 
socjologicznej

Łukasz Remisiewicz

Autor wprowadza czytelnika w histo-
rię egzaminowania w starożytności, 
średniowieczu i czasach nowszych. 
Przedstawia wyniki dociekań badaw-
czych nad egzaminem w psychologii, 
pedagogice, poradoznawstwie oraz 

etyce. Wskazuje na klasyczne ujęcia egzaminu w socjologii 
oraz formułuje szkic nowego jego modelu. Książkę wień-
czy próbą interpretacji zarejestrowanych rozmów egzami-
nacyjnych, opierając się na przedstawionej teorii.

2016 | format A5

978-83-7865-448-3 | oprawa miękka
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Wybrane problemy pracy 
socjalnej w mieście

Jolanta Sokołowska, 
Małgorzata Szpunar, Jolanta 
Wojciechowska

Tekst nawiązuje do nowatorskiej 
metody pracy socjalnej – asystentury 
rodzin. Pokazuje efekty pracy wśród 

rodzin z wieloma problemami. Wskazuje na możliwości jej 
realizacji w mieście. Jest próbą spojrzenia na pojawiającą 
się w naszym kraju ideę streetworkingu jako metodę pracy 
socjalnej i edukacyjnej skierowaną do osób i grup podle-
gających szybkiemu procesowi marginalizacji. Poruszona 
została specyfika potrzeb osób żyjących z HIV/AIDS, rola 
i zadania pracownika socjalnego, a także edukacja jako 
społeczna szczepionka przeciw dyskryminacji osób żyją-
cych z HIV/AIDS.

2012 | ss. 168 | format A5

978-83-7865-165-9 | ebook ibuk.pl

Rodzinne uwarunkowania 
moralności młodych 
sportowców

Anna Strzałkowska

Książka ta jest interesującym i zara-
zem twórczym pomysłem badaw-
czym, osadzonym na styku teorii 
wychowania fizycznego, socjologii 

i psychologii sportu. Przedmiotem swych studiów autor-
ka uczyniła moralność społeczną młodych sportowców. 
Szczególną uwagę skoncentrowała na związku między 
etosem rodziny a potocznym rozumowaniem moralnym 
rozpatrywanym w ramach normy fair play.

2014 | ss. 146 | format B5

978-83-7865-151-2 | oprawa miękka 26 zł
Dostępna jako ebook ibuk.pl

Para w praniu: codzienność, 
partnerstwo, obowiązki 
domowe

Magadlena Żadkowska

W rozprawie poddano analizie domo-
we „perypetie” polskich par żyjących 
w szczególnym momencie społecz-
nych przemian, pokazując, w  jaki 

sposób rzeczywistość ekonomiczno-społeczna i naciski 
kulturowe mogą decydować o ich mikrorelacjach i mikro-
wyborach, a jednocześnie, w jaki sposób mikrodziałania 
układające się w sekwencje działań zbiorowych decydują 
o przekształceniach obyczajów w sferze rodziny w skali 
makro. Analizy i rozważania oparto na materiale pocho-
dzącym ze złożonych badań jakościowych.

2016 | ss. 258 | format A5

978-83-7865-421-6 | oprawa miękka 34 zł
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t. 4: Nowe wyzwania, nowe 
horyzonty. Czterdzieści lat 
skandynawistyki gdańskiej 
Język, kultura i społeczeństwo 
Finlandii

Katarzyna Wojan (red.)

Tom zawiera teksty z dziedziny fenni-
styki dotyczące sytuacji socjolingwi-

stycznej, demograficznej współczesnej Finlandii, pocho-
dzenia Finów w świetle najnowszych koncepcji genetyki 
populacyjnej, wybranych aspektów gramatyki języka fiń-
skiego, literatury, przekładu oraz glottodydaktyki.

2016 | format B5

978-83-7865-473-5 | oprawa miękka

Studia Północnoeuropejskie

t. 3: Nowocześni i postępowi? 
Cywilizacyjny wymiar 
Skandynawii z polskiej 
perspektywy.

Kazimierz Musiał, Maja 
Chacińska (red.)

Zamysłem autorów jest ukazanie 
różnorodnych zagadnień dotyczą-

cych krajów nordyckich i poddanie ich krytycznej refleksji 
z perspektywy polskiej. Jednym z celów jest wskazanie, jak 
doświadczenia tych krajów są postrzegane w Polsce oraz 
dlaczego mogą być dla Polski ważne. W publikacji podjęto 
wiele aktualnych tematów, takich jak: feminizm i równo-
uprawnienie, imperializm małych państw, globalizacja, 
polityka neutralności, sztuka budowania i utrzymywania 
spójności społecznej oraz wizje wspólnotowości w progra-
mach partii politycznych, przedstawiając je w perspekty-
wie historycznej i współczesnej.

2013 | ss. 172 | format B5

978-83-7865-157-4 | oprawa miękka 20 zł
Dostępna jako ebook ibuk.pl
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Zagadnienie think tanków 
w ujęciu interdyscyplinarnym

Tomasz Bąkowski, Jakub. H. 
Szlachetko

Książka ta jest jedną z  pierwszych 
publikacji w pełni poświęconych na-
ukowemu zagadnieniu think tanków, 
a  już niewątpliwie pierwszą, która 

prezentuje think tanki w ujęciu interdyscyplinarnym. Zja-
wisku poddanemu analizie naukowej towarzyszy zwykle 
próba jego zdefiniowania, a następnie usystematyzowa-
nia. Dlatego też w niniejszej pracy nie brakuje odwołań do 
kwestii terminologicznych.

2012 | ss. 234 | format A5

978-83-62198-04-0 | ebook ibuk.pl

Учреждения – Сообщество 
– жители

Tomasz Bąkowski, Jakub H. 
Szlachetko (red.)

Будучи уверенными в том, что опи-
сание правового регулирования, 
богащенное примерами судебной 
практики и элементами польской 

правовой доктрины, может заинтересовать читателей 
в соседних странах, мы приняли решение опубликовать 
эту книгу на русском и украинском языках. Реализация 
данного проекта не была бы возможной без институ-
ционной и финансовой поддержки руководства Гдань-
ского университета, за что ыражаем сердечную благо-
дарность от нас и от имени наших читателей.

2015 | ss. 282 | format B5

978-83-7865-243-4 | oprawa miękka 28 zł
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Wolność zabudowy 
Mity a normatywna rzeczywistość

Tomasz Bąkowski (red.)

Książka, poruszając praktyczny wy-
miar koncepcji wolności zabudowy, 
obejmuje swym zasięgiem prawne 
regulacje urbanistyczno-budowla-
ne oraz ich szerszy fundament, tj. 
Konstytucję RP i  regulacje prawa 

cywilnego. Autorzy artykułów podjęli próbę odpowiedzi 
na wątpliwości co do sposobu rozumienia oraz normatyw-
nych źródeł i granic wolności zabudowy.

2016 | ss. 212 | format B5

978-83-7865-426-1 | oprawa miękka

Prawnoustrojowe atrybuty 
aktów normatywnych 
prezydenta amerykańskiego

Krzysztof F. Bolt

Publikacja ta jest oryginalnym, bardzo 
interesującym i starannie opracowa-
nym dziełem naukowym, trafnie 
łączącym analizy prawno-dogma-

tyczne z refleksją politologiczną. Głównym przedmiotem 
badań pracy są akty normatywne prezydenta Stanów 
Zjednoczonych Ameryki niepodlegające procedurze 
legislacji administracyjnej, czyli autonomiczna legislacja 
egzekutywy.

2016 | ss. 474 | format B5
978-83-7865-325-7 | oprawa miękka 44 zł



Myśl liberalno-
demokratyczna 
w amerykańskiej kulturze 
prawnej lat 1620–1865

Małgorzata Ciepłuch

W niniejszej monografii omówiono 
proces formowania się oraz kształto-
wania amerykańskiej kultury prawnej, 

a także funkcjonującej w niej myśli politycznej i prawnej 
w okresie od założenia kolonii brytyjskich do chwili wpro-
wadzenia 13. poprawki do Konstytucji Stanów Zjednoczo-
nych. Czytelnik ma możliwości przyjrzenia się oddziaływa-
niom europejskiej myśli liberalnej na amerykańskie życie 
religijne i społeczne, wydarzenia historyczne, decyzje po-
lityczne oraz na treść aktów prawnych.

2015 | ss. 130 | format B5

978-83-7865-291-5 | oprawa miękka 24 zł

Zarys ukraińskiego prawa 
karnego

Wojciech Cieślak, Piotr 
Fedusio

Jest to próba przedstawienia ukraiń-
skiego prawa karnego materialnego 
od czasów Rusi Kijowskiej po czasy 
nam współczesne. Starano się wska-

zać zarówno występujące odmienności, jak i podobień-
stwa z polskim prawem karnym. Opracowanie składa się 
z dwóch części. Pierwsza z nich jest poświęcona historii 
prawa karnego na ziemiach ukraińskich. W części drugiej 
przedstawiono zwięzły opis obecnego stanu ukraińskiego 
prawa karnego materialnego.

2013 | ss. 208 | format B5

978-83-7865-120-8 | oprawa twarda 38 zł
Dostępna jako ebook ibuk.pl
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Konstytucja Republiki Korei

tłum. Anna Diniejko, 
wprowadzenie i konsulatacja 
Marcin M. Wiszowaty

Jest to pierwsze tłumaczenie Konsty-
tucji Republiki Korei bezpośrednio 
z języka koreańskiego. Tekst konsty-
tucji jest poprzedzony obszernym 

Wprowadzeniem autorstwa prawnika konstytucjonali-
sty, dra Marcina Michała Wiszowatego, w którym została 
przedstawiona nie tylko historia polityczna Republiki 
Korei, ale też omówiono najważniejsze założenia koreań-
skiej ustawy zasadniczej oraz system polityczny państwa. 
Koreańska ustawa zasadnicza spełnia podstawowe stan-
dardy demokratyczne, ale w jej treści nie brakuje rozwią-
zań oryginalnych, wynikających ze specyfiki historycznej 
i politycznej państwa.

2015 | ss. 74 | format B5

978-83-7865-380-6 | oprawa miękka 12 zł

Odpowiedzialność 
dyscyplinarna w prawie 
polskim

Radosław Giętkowski

Niniejsza publikacja jest pierwszym 
po ponad półwieczu systemowym 
ujęciem instytucji odpowiedzialności 
dyscyplinarnej w prawie polskim. Od-

powiedzialność tę ponoszą określone grupy pracowników 
administracji publicznej, funkcjonariusze służb munduro-
wych, członkowie samorządów zawodowych, użytkownicy 
niektórych zakładów administracyjnych oraz sędziowie. 
Autor znajduje wspólną płaszczyznę badań nad tymi ro-
dzajami odpowiedzialności, wskazując jednocześnie na ich 
odmienności i swoistości.

2013 | ss. 380 | format B5

978-83-7865-124-6 | oprawa twarda 50 zł
Dostępna jako ebook ibuk.pl
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Teoretyczne i praktyczne 
ujęcie międzynarodowego 
opodatkowania dochodu 
z handlu elektronicznego

Edward Juchniewicz

Próba analizy opodatkowania docho-
du w zupełnie nowej czasoprzestrze-
ni oraz podjęcie badań teoretycznych 

aspektów opodatkowania dochodu w ujęciu międzynaro-
dowym stanowi novum w polskiej doktrynie prawa podat-
kowego. Ujęciem zupełnie nowym jest analiza zjawiska 
granic opodatkowania oraz w szczególności podatku do-
chodowych w obszarach innych niż powszechnie przyjęta 
dla nauki prawa podatkowego analiza konstrukcji prawnej 
podatku i  inna aniżeli w ujęciu ekonomicznym (w tym 
także w zakresie podstawowych praw człowieka) badanie 
maksymalnych obciążeń podatkowych.

2016 | format B5

978-83-7865-441-4 | oprawa miękka

W kręgu zagadnień 
parlamentarnych 
Wybrane problemy praktyki w świetle 
opinii konstytucyjnoprawnych

Krzysztof Grajewski, Andrzej 
Szmyt, Marcin M. Wiszowaty

Prezentowana praca obejmuje wy-
brane zagadnienia z  kręgu proble-

matyki parlamentarnej, zwłaszcza sejmowej. Nawet jeśli 
pewne jej fragmenty powstały na kanwie problematyki 
senackiej, to mają jednak wymiar ogólniejszy. O charak-
terze publikacji świadczy podtytuł – stanowi zbiór opinii 
konstytucyjnoprawnych przygotowanych w  związku 
z problemami, które pojawiły się podczas prac parlamen-
tarnych. Genezą powstania opracowań jest więc obszar 
praktyki ustrojowej z różnych lat.

2016 | ss. 118 | format A5

978-83-7865-423-0 | oprawa miękka 24 zł

Polska – Hiszpania – Ameryka 
Łacińska 
Wybrane zagadnienia z zakresu 
prawa pracy i prawa publicznego

Paulina Glejt (red.)

Jest to pierwsze tłumaczenie Konsty-
tucji Republiki Korei bezpośrednio 
z języka koreańskiego. Tekst konsty-

tucji jest poprzedzony obszernym Wprowadzeniem au-
torstwa prawnika konstytucjonalisty, dra Marcina Michała 
Wiszowatego, w którym została przedstawiona nie tylko 
historia polityczna Republiki Korei, ale też omówiono naj-
ważniejsze założenia koreańskiej ustawy zasadniczej oraz 
system polityczny państwa. Koreańska ustawa zasadnicza 
spełnia podstawowe standardy demokratyczne, ale w jej 
treści nie brakuje rozwiązań oryginalnych, wynikających ze 
specyfiki historycznej i politycznej państwa.

2016 | format B5

978-83-7865-436-0 | oprawa miękka

Mechanizmy prawne 
zarządzania dziedzictwem 
kultury

Alicja Jagielska-Burduk, 
Wojciech Szafrański, Łukasz 
Gaweł, redakcja naukowa: 
Alicja Jagielska-Burduk

Analiza funkcjonowania instytucji 
prawnych w zarządzaniu dziedzictwem kultury ma na celu 
wzbogacenie dotychczasowej wiedzy z zakresu prawa 
ochrony zabytków o historyczną analizę dysponowania 
zabytkami i ocenę efektywności przyjmowanych dotąd 
rozwiązań. Prezentowane wyniki to kolejny głos w dys-
kusji wokół umiejscowienia składników dziedzictwa kul-
tury w polskim i międzynarodowym systemie prawnym, 
a  także przygotowanie pewnej podstawy do podjęcia 
pogłębionych badań o charakterze aplikowalnym w tym 
przedmiocie.

2016 | ss. 344 | format B5

978-83-7865-373-8 | oprawa miękka 44 zł

ZAPOWIEDŹ

ZAPOWIEDŹ

ZAPOWIEDŹ
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Ochrona prawna społeczności 
międzynarodowej wobec 
zagrożenia terroryzmem 
Studium międzynarodowego prawa 
antyterrorystycznego

Marcin Lech

Autor przebrnął przez wszystkie drogi 
prawne, którymi społeczność mię-

dzynarodowa próbuje uszczelnić system, a tym samym od-
dalić zagrożenie terroryzmem. Praca uświadamia w synte-
tyczny sposób, co to jest terroryzm, jak go odczytać i jakie 
mamy narzędzia, aby się przed nim bronić. Konkluzja jest 
nie do podważenia: interdyscyplinarny sposób podejścia 
do ochrony prawnej przed zagrożeniem może stanowić 
fundament budowli obronnej.

2014 | ss. 222 | format A5

978-83-7865-185-7 | oprawa twarda 34 zł
Dostępna jako ebook ibuk.pl

Temida w dobie rewolucji 
biotechnologicznej – 
wybrane problemy bioprawa

Oktawian Nawrot, Agata 
Wnukiewicz-Kozłowska (red.)

Jak zauważył już w  1988 r. Vincent 
Tabone: „biotechnologia czyni dzisiaj 
możliwym to, co było jeszcze wczoraj 

niewyobrażalne. Panuje jednak przekonanie co do tego, że 
nie wszystko, co znajduje się w zasięgu możliwości, powin-
no być zarazem dopuszczalne”.

Zgadzając się w pełni z powyższym, autorzy stworzyli 
publikację, której celem z jednej strony jest analiza wy-
branych regulacji prawnych dotyczących rozwoju biologii 
i medycyny, w szczególności tzw. konwencji biomedycz-
nej, z drugiej zaś nieśmiała próba zainicjowania debaty 
dotyczącej implikacji etycznych i  prawnych rozwoju 
biomedycyny.

2015 | ss. 209 | format B5

978-83-7865-296-0 | ebook ibuk.plUstrój konstytucyjny 
i sądowy napoleońskiego 
(1807–1814) i wersalskiego 
(1920–1931) Wolnego Miasta 
Gdańska w rozwoju prawno-
historyczno-porównawczym

Tadeusz Maciejewski

W książce przedstawiono ustrój i są-
downictwo dwóch Wolnych Miast Gdańskich wraz z uję-
tym całościowo kontekstem historycznym i porównaw-
czym. Opracowanie jest syntezą opartą przede wszystkim 
na dotychczasowym dorobku Autora uzupełnionym jego 
dodatkowymi badaniami źródłowym, ale także zbiera 
w jedną całość aktualny stan wiedzy dotyczący porusza-
nej problematyki zarówno nauki polskiej, jak i niemieckiej.

2013 | format A5

978-83-7865-444-5 | oprawa twarda

Struktura tekstu prawnego 
na przykładzie kodeksu 
karnego

Marzena Przetak

W  pracy sformułowano wiele spo-
strzeżeń oraz uwag niezw ykle 
cennych nie tylko dla teorii tekstu 
(wzbogacając wszak tę teorię o kom-

pleksowe opracowanie struktury szczególnie doniosłego 
tekstu urzędowego, jakim jest kodeks karny), ale i dla nauk 
prawnych, w tym w szczególności dla ogólnej teorii pra-
wa, teorii legislacji oraz teorii i dogmatyki prawa karnego, 
dla których jest ona w wielu punktach opracowaniem 
pionierskim.

2015 | ss. 292 | format B5

978-83-7865-239-7 | oprawa miękka 32 zł

ZAPOWIEDŹ



Prace Sejmu RP VI i VII 
kadencji 
Zbiór opinii konstytucyjnoprawych

Andrzej Szmyt

Książka to zbiór opinii konstytucyj-
noprawnych, które profesor Andrzej 
Szmyt sporządził w latach 2007–2015 
w  ramach Biura Analiz Sejmowych 

Kancelarii Sejmu. Tom zawiera ponad 100 ekspertyz spo-
rządzonych dla potrzeb Sejmu RP. Zebrane w niniejszej 
publikacji opracowania mają charakter analiz cząstkowych. 
Wyodrębniono w ten sposób problematykę statusu posła, 
komisji śledczych, trybu ustawodawczego, trybu ustrojo-
dawczego, problematykę unijną, praw obywatelskich i or-
ganów ich ochrony, problematykę innych organów pań-
stwa, legislacyjnego opiniowania projektów oraz innych 
zagadnień wewnątrzsejmowych.

2015 | ss. 482 | format B5

978-83-7865-372-1 | oprawa miękka 66 zł

Wolność i sprawiedliwość 
w zatrudnieniu

Michał Seweryński, Jakub 
Stelina (red.)

Publikacja zawiera zbiór artykułów 
z dziedzin prawa pracy i prawa so-
cjalnego, w których autorzy w dużej 
mierze odwołują się do dorobku na-

ukowego Profesora Lecha Kaczyńskiego. Księga ta jest wy-
razem hołdu dla Profesora Lecha Kaczyńskiego, jaki złożyli 
mu jego uczniowie i przyjaciele.

2012 | ss. 427 | format B5

978-83-7326-885-2 | oprawa twarda 69 zł

Wspólne prawo majątkowe 
małżeńskie dla Unii 
Europejskiej 
Stan integracji – perspektywy

Anna Stępień-Sporek

Niniejsze opracowanie dotyczy 
niezbyt romantycznego aspektu 
małżeństwa, a  mianowicie jego 

skutków majątkowych, które obecnie nabierają wymiaru 
międzynarodowego. Zmiana miejsca zamieszkania, często 
do innego kraju, dotyczy znacznej części społeczeństwa. 
W pracy przede wszystkim został przeanalizowany proces 
integracji prawa majątkowego małżeńskiego. Ustalono 
pola, na jakich się ona odbywa, aktualny jej stan oraz prze-
analizowano konkretne osiągnięcia w tym zakresie. Książka 
obejmuje zarówno metody prawa międzynarodowego, jak 
i prawa unijnego.

2014 | ss. 306 | format A5

978-83-7865-226-7 | oprawa twarda 46 zł
Dostępna jako ebook ibuk.pl

Tortury w XXI wieku

Sebastian Sykuna

U progu XXI w. kwestia tortur, choćby 
z normatywnego punktu widzenia, 
wydawała się rozwiązana raz na za-
wsze. Jednakże po wydarzeniach z 11 
września 2001 r. w Stanach Zjedno-
czonych nie tylko politycy, ale także 
etycy, filozofowie oraz prawnicy za-

częli prowadzić dyskusje na temat powrotu do możliwości 
zastosowania tortur w sytuacjach nadzwyczajnych. Obok 
uzasadnienia na płaszczyźnie prawnej równie często po-
sługiwano się argumentacją z zakresu etyki. Kładąc na szali 
godność jednostki oraz zdrowie i życie niewinnych osób, 
starano się wykazać, że w obliczu wojny z terroryzmem 
wybór mniejszego zła jest konieczny.

2013 | ss. 290 | format A5

978-83-7865-154-3 | oprawa twarda 46 zł
Dostępna jako ebook ibuk.pl
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Transformation of law 
systems in central, eastern 
and southeastern Europe in 
1989–2015

Andrzej Szmyt, Bogusław 
Banaszak

Opracowania zebrane w tomie poru-
szają problematykę wolności i praw 

jednostki oraz standardu ich ochrony w systemie praw-
nym Rady Europy, w  prawie wspólnotowym (unijnym) 
i oddziaływania tych standardów na prawo kontstytucyjne 
i system instytucjonalny ochrony wolności i praw jednost-
ki w poszczególnych państwach europejskich. Autorzy 
artykułów skupili uwagę na newralgicznych i  wysoce 
aktualnych kwestiach, stanowiących przedmiot dyskursu 
naukowego w rodzimych dla nich państwach.

2016 | ss. 550 | format B5

978-83-7865-429-2 | oprawa twarda 63 zł

Zniesienie współwłasności 
rzeczy w drodze sprzedaży 
publicznej

Jarosław Świeczkowski

Książka składa się z czterech rozdzia-
łów. W  pierwszym przedstawiono 
podstawowe zagadnienia dotyczą-
ce współwłasności oraz uprawnień 

współwłaścicieli. W rozdziale drugim omówiono jedno 
z praw przysługujących współwłaścicielom – prawo do 
żądania zniesienia współwłasności. Rozdział trzeci doty-
czy postępowania nieprocesowego o zniesienie współ-
własności przez zarządzenie publicznej sprzedaży rzeczy 
lub prawa, natomiast rozdział czwarty – wykonywania 
postanowień o zniesieniu współwłasności przez publiczną 
sprzedaż rzeczy lub prawa.

2013 | ss. 150 | format A5

978-83-7865-135-2 | ebook ibuk.pl
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Zasada monarchiczna i jej 
przejawy we współczesnych 
ustrojach europejskich 
i pozaeuropejskich monarchii 
mieszanych

Marcin M. Wiszowaty

Książka stanowi pierwszą w polskiej 
literaturze naukowej monografię 

z dziedziny prawa konstytucyjnego, poświęconą zagad-
nieniu współczesnych monarchii mieszanych (królewskich 
i republikańskich) nie tylko w Europie, ale także poza kon-
tynentem europejskim. Autor porusza w niej zagadnienia 
niemal nieobecne w polskiej doktrynie konstytucyjnej, 
takie jak: aktualny kształt zasady monarchicznej i jej prze-
jawy w ustrojach współczesnych państw monarchicznych 
na świecie, formy realizacji idei monarchii mieszanej (mo-
narchia mixta) w ustrojach współczesnych monarchii, eu-
ropejskie inspiracje monarchiczne w ustrojach monarchii 
Azji, Afryki i Oceanii, unikalne instytucje monarchiczne 
w ustrojach państw świata czy przyszłość ustroju monar-
chicznego na świecie.

Książka Marcina Michała Wiszowatego znalazła się w gro-
nie dziesięciu książek nominowanych do prestiżowej Na-
grody im. Jana Długosza 2016

2015 | ss. 592 | format B5

978-83-7865-289-2 | oprawa miękka 74 zł
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Udostępnianie informacji 
o prawie jako warunek 
skutecznej działalności 
prawotwórczej

Grzegorz Wierczyński

Książka zawiera wyniki badań doty-
czących różnych aspektów udostęp-
niania informacji o prawie we współ-

czesnym państwie prawa stanowionego. Pierwsza część 
dotyczy sposobów redagowania tekstu aktu prawnego, 
druga sposobów ogłaszania ustanowionych aktów praw-
nych, a część trzecia prezentuje wyniki badań na temat 
przepływu informacji o prawie w społeczeństwie.

2015 | ss. 328 | format B5

978-83-7865-272-4 | oprawa twarda 56 zł

Wykład prawa ochrony 
zabytków

Katarzyna Zalasińska, Kamil 
Zeidler

Niniejsza książka stanowi swoiste 
kompendium wiedzy na temat 
ochrony zabytków w Polsce, a równo-
czesnie jest podręcznikiem adreso-

wanym zarówno do studentów prawa i administracji, jak 
i historii sztuki, konserwatorstwa, archeologii, architektury 
i urbanistyki oraz innych, których przygotowanie zawodo-
we wymaga znajomości prawa ochrony zabytków.

2015 | ss. 204 | format B5

978-83-7865-353-0 | oprawa miękka 46 zł

Długoterminowe kary 
pozbawienia wolności 
w teorii i praktyce

Wojciech Zalewski (red.)

Prezentowana książka stanowi zbiór 
artykułów dotyczących problematyki 
długoterminowych kar pozbawienia 
wolności. Opracowanie współtworzo-

ne jest przez prawników, psychologów, psychiatrów oraz 
funkcjonariuszy Służby Więziennej, co stanowi o jego inter-
dyscyplinarnym charakterze. Artykuły zawarte w niniejszej 
książce obejmują filozoficzno-prawne aspekty istnienia 
długoterminowych kar pozbawienia wolności w systemie 
prawnym, ich praktyczne zastosowanie, a także uwarun-
kowania historyczne.

2015 | ss. 308 | format B5

978-83-7865-313-4 | oprawa miękka 38 zł

Prawo karne procesowe. 
Zarys instytucji

Krzysztof Woźniewski

Książka ta dostarcza w sposób synte-
tyczny studentom kierunków admini-
stracyjnych podstawową wiedzę z za-
kresu prawa karnego procesowego. 
Wydanie to nie może jednak zastąpić 
regularnych podręczników akade-

mickich do nauki prawa karnego procesowego i procesu 
karnego na magisterskich studiach prawniczych. Zwięzłe 
przedstawienie poszczególnych zagadnień karnoproce-
sowych pozwala na zapoznanie się z instytucjami prawa 
karnego procesowego na zasadzie małej encyklopedii 
przedmiotu, co ułatwia dodany w tym wydaniu skorowidz.

2013 | ss. 226 | format B5

978-83-7865-082-9 | ebook ibuk.pl
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Prawo ochrony zabytków

Kamil Zeidler (red.)

Publikacja stanowi sui generis komen-
tarz do ustawy z 2003 r. o ochronie 
zabytków i  opiece nad zabytkami, 
bowiem jej układ odpowiada kolej-
nym rozdziałom ustawy, a   teksty 
koncentrują się na konkretnych prze-
pisach i instytucjach prawnych w niej 

uregulowanych. Obok analizy normatywnej, zawierającej 
rozważania de lege lata, znalazły się konkretne postulaty 
de lege ferenda. Rozważania wykazują również potknięcia 
i błędy zarówno w praktyce prawnej ochrony zabytków, 
jak i w tworzeniu służącego jej prawa. Książka jest nie 
tylko przydatnym narzędziem w  procesie stosowania 
prawa obowiązującego, ale winna wpłynąć inspirująco na 
prawodawcę.

Książka zdobyła Nagrodę Dziennikarzy w kategorii na Naj-
lepszą Książkę Akademicką podczas 18. Poznańskich Dni 
Książki nie tylko Naukowej; I nagrodę w Konkursie na naj-
lepszą książkę naukową opublikowaną w Wydawnictwie 
Uniwersytetu Gdańskiego w roku akademickim 2013/2014 
oraz otrzymała tytuł Książki Roku 2014 przyznawany przez 
Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków.

2014 | ss. 656 | format B5

978-83-7865-175-8  | oprawa miękka 76 zł

Disputatio. Przegląd Naukowy
1898-3707 | oprawa miękka 30 zł

Aktualne problemy 
demokracji partycypacyjnej

Tom XV
2013 | ss. 136 | format B5

Tom XVI
2013 | ss. 190 | format B5

Tom XVII
2014 | ss. 170 | format B5

Referendum ogólnokrajowe 
w Polsce – wybrane 
zagadnienia

Agnieszka Gajda, Anna Rytel-
Warzocha, Piotr Uziębło

Monografia skupia się na kilku wy-
branych przez autorów aspektach 
związanych z prawną regulacją refe-

rendum ogólnokrajowego w RP. Nie tworząc monografii 
o kompleksowym charakterze, autorzy zdecydowali się 
skupić na tych elementach normatywnych, które budzą 
kontrowersje, a ich kształt był w ostatnim czasie przed-
miotem debaty doktrynalnej lub politycznej. Konsekwen-
cją przeprowadzonych badań są liczne postulaty de lege 
ferenda, syntetycznie ujęte w podsumowaniu.

2016 | format A5

978-83-7865-472-8 | oprawa miękka

ZAPOWIEDŹ



t. XXIX: Mare Liberum 
Księga Pamiątkowa Profesora 
Andrzeja Straburzyńskiego

Adam Wiśniewski (red.)
2013 | ss. 354 | format B5

30 zł

t. XXX: Wybrane zagadnienia 
prawa pracy i prawa 
socjalnego

Jakub Stelina (red.)
2013 | ss. 354 | format B5

34 zł

t. XXXIV: 25 lat samorządu 
terytorialnego w Wolnej 
Polsce
2015 | ss. 428 | format B5

54 zł

t. XXXV: Sprawiedliwość

Jakub Zajadło (red.)
2016 | ss. 624 | format B5

60 zł
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Gdańskie Studia Prawnicze
1734-5669 | oprawa miękka

Gdańskie Studia Prawnicze. 
Przegląd Orzecznictwa
1734-5677 | oprawa miękka 25 zł

2012/1
2012 | ss. 120 | format B5

2012/2
2012 | ss. 118 | format B5

2012/3
2012 | ss. 172 | format B5

2013/1
2013 | ss. 130 | format B5

2013/2
2013 | ss. 154 | format B5

2013/3
2013 | ss. 172 | format B5

2013/4
2013 | ss. 126 | format B5

2014/1
2014 | ss. 138 | format B5

2014/3
2014 | ss. 188 | format B5

2014/4
2014 | ss. 122 | format B5

2015/1
2015 | ss. 108 | format B5

2015/2
2015 | ss. 144 | format B5

2015/3
2015 | ss. 126 | format B5

2015/4
2015 | ss. 186 | format B5

2016/1
2016 | ss. 154 | format B5
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Law: The Basic Concepts

Philosophy of Law

Jerzy Zajadło, Kamil Zeidler 
(red.)

Podręcznik został napisany w  myśl 
nowej koncepcji – prawa w pytaniach 
i  odpowiedziach. Wychodzi ona na-
przeciw filozoficznemu ujmowaniu pra-
wa. Autorzy, przygotowując niniejszy 
podręcznik, sięgnęli do wzorów anglo-

języcznych – w pierwszej kolejności do książki Routletge 
Questions & Answers Series: Jurisprudence 2013–2014 Da-
vida Brooke’a (New York 2013). Dodatkowo uznaliśmy, że 
wykład przedmiotu Filozofia prawa można ująć w pięciu 
częściach: I) metodologii, II) ludziach, III) kierunkach, IV) 
ideach oraz V) trudnych przypadkach

2016 | ss. 334 | format 130 x 210 mm

978-83-7865-420-9 | oprawa miękka 40 zł

Environmental Law

Janina Ciechanowicz-McLean, 
Maciej Nyka

2016 | format 130 x 210 mm

978-83-7865-461-2 | oprawa miękka

Financial Law

Jolanta Gliniecka (red.)

Książka stanowi kompendium wiedzy 
o polityce finansowej i prawie banko-
wym Unii Europejskiej. W  pierwszej 
części autorzy skoncentrowali się na 
przedstawieniu problemów oraz in-
strumentów mających na celu realizację 
polityki finansowej w Unii Europejskiej, 

w szczególności dotyczących takich zagadnień, jak poli-
tyka podatkowa, celna, inwestycyjna i ubezpieczeniowa. 
Druga część dotyczy bankowości unijnej i europejskiego 
systemu pieniężnego, a w szczególności Europejskiego 
Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Cen-
tralnego, europejskich regulacji bankowych, usług płatni-
czych i rynku kapitałowego w Unii Europejskiej.

2016 | ss. 214 | format 130 x 210 mm

978-83-7865-460-5 | oprawa miękka

Restitution of Cultural 
Property: A Hard Case – Theory 
of Argumentation – Philosophy 
of Law

Kamil Zeidler

2016 | format 130 x 210 mm

978-83-7865-462-9  | oprawa miękka



Pewność prawa

Maciej Wojciechowski

Autor analizuje różne aspekty pew-
ności prawa w kontekście jego two-
rzenia i stosowania. Podejmuje próbę 
określenia statusu pewności prawa. 
Zajmuje raczej sceptyczne stanowi-
sko wobec kwestii praktycznej, jak 
zwiększyć pewność prawa w  kon-

tekście przewidywalności decyzji sądowych. Praktyka 
systemów demokratycznych wypracowała cały szereg me-
chanizmów mających tę przewidywalność gwarantować. 
Domaganie się od prawodawcy dalszego postępu w tej 
dziedzinie jest, jak pisał Jerome Frank, przejawem myśle-
nia mitycznego, poszukującego takiego stopnia pewności, 
jakiego prawo zapewnić nie może.

2014 | ss. 230 | format A5

978-83-7865-137-6 | oprawa miękka 30 zł
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Monografie Prawnicze

Udział podmiotów spoza 
systemu administracji 
publicznej w stanowieniu 
aktów prawa miejscowego 
przez organy jednostek 
samorządu terytorialnego

Jakub H. Szlachetko

Partycypacją społeczną zajmują się 
przedstawiciele różnych dyscyplin i specjalizacji, a w szcze-
gólności szeroko pojętych nauk społecznych i urbanistyki. 
Niniejsza praca wpisuje się w ten trend i charakteryzuje to 
zjawisko w odmiennym ujęciu, o którym przesądza przed-
miotowy zakres rozważań, ograniczony do stanowienia 
aktów prawa miejscowego przez organy jednostek samo-
rządu terytorialnego, a także metodyka badawcza, mająca 
charakter nie tyle interdyscyplinarny, ile wykorzystująca 
dorobek różnych nauk.

2016 | ss. 300 | format A5

978-83-7865-390-5 | ebook ibuk.pl

Niemiecki podręcznik 
techniki prawodawczej

Bożena Kwiatkowska, 
Grzegorz Wierczyński (tłum.)

Książka zawiera tłumaczenie urzędo-
wego Podręcznika techniki prawo-
dawczej wydanego przez niemiecki 
Federalne Ministerstwo Sprawiedli-

wości w 2008 r. (Bundesministerium der Justiz, Handbuch 
der Rechtsfőrmlichkeit, wyd. 3 Bundesanzeiger Verlag, Ber-
lin 2008). Tekst został poprzedzony krótkim wprowadze-
niem autorstwa dr. hab. Grzegorza Wierczyńskiego, w któ-
rym wyjaśniono wybrane kwestie związane z procesem 
opracowywania projektów aktów normatywnych w RFN, 
a także dotyczące przyjętych sposobów tłumaczenia spe-
cyficznych sformułowań, które mogą być niezrozumiałe 
dla polskiego czytelnika.

2016 | ss. 378 | format A5

978-83-7865-388-2 | oprawa miękka 38 zł

Nr 1/2015

2015 | ss. 118 | format B5

Wszechnica Prawnicza
2450-0283 | oprawa miękka 20 zł
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Zastosowanie matematyki 
w ekonomii i zarządzaniu

Elżbieta Babula, Leszek 
Czerwonka (red.)

Podręcznik jest przeznaczony dla stu-
dentów pierwszego roku kierunków 
ekonomicznych. Składa się z sześciu 
rozdziałów dotyczących zastosowań 

w ekonomii: macierzy, ciągów i szeregów, funkcji jednej 
i wielu zmiennych, rachunku różniczkowego, rachunku 
całkowego, równań różnicowych i różniczkowych. Każdy 
rozdział składa się z wprowadzenia teoretycznego oraz 
rozwiązanych przykładów. Istotną częścią są zadania do 
samodzielnego rozwiązania. Na końcu rozdziałów umiesz-
czone są odpowiedzi do zadań.

2014 | ss. 198 | format B5

978-83-7865-216-8 | ebook ibuk.pl

Zastosowanie matematyki 
w ekonomii i zarządzaniu / 
Mathematical applications in 
economics and management

Elżbieta Babula, Leszek 
Czerwonka (red.)

Wydanie drugie uzupełnione o wersję 
angielską.

2015 | ss. 260 | format B5

978-83-7865-340-0 | oprawa miękka 38 zł

Koszty i opłaty w transporcie

Monika Bąk (red.)

2013 | ss. 308 | format B5

978-83-7326-629-2 | oprawa miękka 36 zł
Dostępna jako ebook ibuk.pl

Asymetria informacji 
w relacjach inwestorskich

Anna Blajer-Gołębiewska

2012 | ss. 148 | format B5

978-83-7326-891-3 | ebook ibuk.pl
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Uwarunkowania dobrobytu 
w sferze realnej

Elżbieta Babula, Teresa 
Kamińska (red.)

System gospodarczy można podzie-
lić na sferę realną oraz sferę regulacji. 
Książka poświęcona jest wpływowi 
sfery realnej na dobrobyt społeczny 

rozumiany nie tylko w kategoriach materialnego bogac-
twa, ale – przede wszystkim – postrzegania przez jednost-
ki jakości życia. Zorientowanie badania na indywidualne 
odczuwanie dobrobytu ukierunkowuje rozważania na 
szukanie mikroekonomicznych podstaw makroekonomicz-
nego dobrobytu poprzez badanie sfery realnej gospodarki. 
Rozważania skupiają się na ocenie sytuacji krajów Unii Eu-
ropejskiej w pierwszej dekadzie XXI w.

2013 | ss. 252 | format B5

978-83-7865-140-6 | oprawa miękka 32 zł
Dostępna jako ebook ibuk.pl



Ekonomia matematyczna 
w zadaniach

Anna Blajer-Gołębiewska, 
Leszek Czerwonka, Elżbieta 
Pankau, Małgorzata 
Zielenkiewicz

2010 | ss. 152 | format B5

83-7326-346-2  | oprawa miękka 23 zł

Mikro- i makroekonomiczne 
aspekty tworzenia dobrobytu

Anna Blajer-Gołębiewska, 
Leszek Czerwonka (red.)

Dobrobyt społeczny i jego pomiar to 
podstawowe zagadnienia, którymi 
zajmuje się ekonomia. Określanie 
dobrobytu społeczeństw za pomocą 

pomiaru wartości wytworzonego PKB nie jest precyzyjne, 
jednak nie wynaleziono jeszcze miernika, który pozwalałby 
w sposób obiektywny mierzyć dobrobyt. Celem poznaw-
czym tej monografii jest zbadanie możliwości znalezienia 
nowych dróg w zakresie pomiaru i sposobów zwiększania 
dobrobytu. Główną tezą badawczą jest stwierdzenie, że 
na dobrobyt mają wpływ zarówno zjawiska przebiega-
jące w sferze realnej gospodarki, jak i subiektywne jego 
odczuwanie.

2014 | ss. 178 | format B5

978-83-7865-178-9  | oprawa miękka 26 zł
Dostępna jako ebook ibuk.pl

Klastry i polityka klastrowa 
w Polsce 
Konkurencyjność przedsiębiorstw, 
sektorów i regionów

Tomasz Brodzicki, Joanna 
Kuczewska (red.)

Pomimo podjętych dotychczas wy-
siłków badawczych stan wiedzy na 

temat występowania klastrów w gospodarce polskiej oraz 
ich realnych efektów ekonomicznych jest niezadowalający. 
Kształtowanie właściwej polityki gospodarczej w tej sytu-
acji jest utrudnione. Zadaniem książki jest uzupełnienie tej 
istotnej luki. W badaniach skupiono się na identyfikacji kla-
strów w Polsce i ocenie ekonomicznych efektów ich funk-
cjonowania. Ponadto poddano analizie determinanty oraz 
bariery rozwoju klastrów w gospodarce w procesie trans-
formacji systemowej oraz wypracowano rekomendacje dla 
polityki klastrowej na poziomie narodowym i regionalnym.

2013 | ss. 310 | format B5

978-83-7865-050-8 | oprawa miękka 36 zł

Behawioralne aspekty 
decyzji inwestycyjnych 
przedsiębiorstw

Leszek Czerwonka

Celem tego opracowania jest przed-
stawienie zjawisk dotyczących szcze-
gólnie istotnej sfery funkcjonowania 
przedsiębiorstw, jaką jest działalność 

inwestycyjna, które z punktu widzenia teorii opartych na 
założeniu racjonalności zachowań mogą być uznane za 
anomalie.

2015 | ss. 206 | format B5

978-83-7865-261-8 | oprawa miękka 38 zł
Dostępna jako ebook ibuk.pl
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Problemy poznawcze 
diagnozowania 
ekonomicznego 
przedsiębiorstw

Joanna Hartenberger-Liszek

Aby oceniać kondycję przedsię-
biorstw, trzeba je z gospodarki ryn-
kowej względnie wyodrębnić. Na-

rzędzia, którymi bada się kondycję, występują w postaci 
mierników, a wynikają z zastosowanej metodologii bada-
nia. W tym przypadku będzie nią diagnozowanie ekono-
miczne, które służy nie tylko określeniu obecnej kondycji 
ekonomicznej przedsiębiorstw, ale również poprawieniu 
funkcjonowania przedsiębiorstw w przyszłych okresach. 
Dzięki diagnozom przedsiębiorstwa uczą się, jak funkcjo-
nować w swoim zmiennym otoczeniu.

2014 | ss. 282 | format B5

978-83-7865-187-1 | ebook ibuk.pl
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Introduction to International 
Trade Transactions

Anna Fornalska-Skurczyńska, 
Marcin Skurczyński (red.)

Podręcznik jest pierwszą tego ro-
dzaju pozycją literaturową w Polsce. 
Autorzy prezentują przekrojowo 
problematykę planowania i realiza-

cji transakcji handlowych na rynku międzynarodowym. 
Praktyczne aspekty przedstawione w podręczniku obej-
mują opracowywanie międzynarodowej strategii marke-
tingowej i metody wchodzenia przedsiębiorstw na rynki 
zagraniczne, poszukiwanie informacji i  nawiązywanie 
współpracy z partnerami handlowymi, zarządzanie pro-
cesem spedycyjnym oraz wpływ różnic kulturowych na 
możliwość rozwoju.

2016 | ss. 272 | format B5

978-83-7865-431-5 | oprawa miękka

Wyzwania dla polityki 
makroekonomicznej na 
początku XXI wieku.

Henryk Ćwikliński (red.)

Niniejszy podręcznik jest swego 
rodzaju suplementem kilkakrotnie 
wznawianej w  Wydawnictwie Uni-
wersytetu Gdańskiego Polityki go-

spodarczej, również pod redakcją Henryka Ćwiklińskiego. 
Uwzględniając uniwersalne zasady polityki gospodarczej, 
autorzy podejmują tu wiele aktualnych problemów, w tym 
burzliwe wydarzenia w gospodarce globalnej, związane 
z kryzysem finansowym ostatnich kilku lat.

2012 | ss. 166 | format B5

978-83-7865-021-8 | ebook ibuk.pl

Uwarunkowania równowagi 
gospodarczej i stabilności 
społecznej w krajach 
nordyckich

Dariusz Filar, Marcin Brycz 
(red.)

Obserwacja polityki gospodarczej 
i społecznej prowadzonej w krajach 

nordyckich pozwala dostrzec wiele podobieństw występu-
jących w podejmowanych tam działaniach. Celem niniej-
szej książki jest próba udzielenia odpowiedzi na pytanie 
o to, do jakiego stopnia model nordycki rzeczywiście ujed-
nolica politykę gospodarczą i społeczną północnej Europy, 
a w jakim stopniu dopuszcza występowanie pewnych róż-
nic pomiędzy poszczególnymi krajami badanego obszaru.

2015 | ss. 164 | format B5

978-83-7865-282-3 | oprawa miękka 30 zł



Wybrane problemy 
z mikroekonomii. Zadania

Teresa Kamińska, Agata 
Krysińska, Barbara Kubska-
Maciejewicz, Janina 
Laudańska-Trynka

2011 | ss. 294 | format B5

978-83-7326-597-4 | oprawa miękka 40  zł
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Nowoczesny system 
transportowy jako czynnik 
rozwoju regionów 
w Polsce

Aleksandra Koźlak

W  książce poddano weryf ikacji 
znaczenie modernizacji systemu 
transportowego dla rozwoju regio-

nów w Polsce w warunkach współczesnej gospodarki. Po 
wejściu do UE realizacja wielu projektów inwestycyjnych 
w obrębie systemu transportowego i poprawa obsługi 
transportowej stwarza możliwości zbadania zależności 
między tymi procesami. Wpływ transportu na rozwój re-
gionów trzeba traktować szerzej niż tylko przez pryzmat 
rozwoju infrastruktury fizycznej.

2012 | ss. 408 | format B5

978-83-7326-872-2 | ebook ibuk.pl

Organizacja i technika 
transportu morskiego

Jerzy Kujawa (red.)

{notka} Podręcznik ten jest adresowa-
ny przede wszystkim do studentów 
kierunku międzynarodowych sto-
sunków gospodarczych oraz specjal-
ności transportowych studiujących 
na kierunku ekonomia. Autorzy mają 

nadzieję, że będzie on dobrze służyć również wszystkim 
innym zainteresowanym problemami żeglugi morskiej i jej 
funkcjonowania w obsłudze międzynarodowych obrotów 
towarowych. Wiadomości zawarte w tej książce dotyczą, 
zgodnie z tytułem, jedynie części problemów, które wiążą 
się najściślej z techniką i eksploatacją morskich statków 
transportowych, z organizacją żeglugi, jej rodzajami oraz 
z podstawowymi transakcjami i dokumentami, jakie są 
stosowane w handlu morskim.

2015|312| format B5

978-83-7865-337-0 | oprawa miękka 38 zł
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Informacyjno-decyzyjne 
determinanty transportowej 
obsługi przedsiębiorstw 
przetwórstwa rybnego

Joanna Krupska

W warunkach rynkowego działania 
przedsiębiorstw przetwórstwa ryb-
nego istotna jest sprawna obsługa 

transportowa procesów zaopatrzenia, produkcji i dystry-
bucji. Przedsiębiorstwa muszą więc wywierać określony 
wpływ na strukturę systemów informacyjno-decyzyjnych 
sterujących tymi procesami. Oddziaływanie to powinno 
zachodzić we wszystkich formach organizacyjnych oraz 
obszarach usługowej działalności transportowej obsługi 
produkcji, tak aby doprowadzić w niej do podejmowania 
decyzji optymalnych w wymiarze strategicznym, taktycz-
nym, a nade wszystko operacyjnym.

2016 | format B5
978-83-7865-418-6 | oprawa miękka



Oblicza dobrobytu 
Wybrane zagadnienia. Tom II

Wiesława Łysiak-Szydłowska, 
Krystyna Strzała (red.)

W  książce omówiono pozytywne 
i negatywne strony społeczeństwa 
dobrobytu XXI wieku z punktu widze-
nia konsekwencji w zakresie zdrowia 

publicznego oraz zwiększonych potrzeb pielęgniarskich 
związanych m.in. z problemem starzejącego się społeczeń-
stwa. Poruszono także kwestie związane z konsekwencja-
mi wzrostu zamożności społeczeństwa w aspekcie postrze-
gania marek luksusowych oraz nasilających się procesów 
fałszowania dóbr, cieszących siępopularnością wśród 
konsumentów.

2015 | ss. 162 | format B5

978-83-7865-307-3 | oprawa miękka 26 zł

Behawioralne wartości 
stratyfikacji ekonomicznej 
przedsiębiorstw

Beata Majecka

Autorka opracowała i przedstawiła 
uniwersalną metodologię badania 
stratyfikacji ekonomicznej przedsię-
biorstw, opartej na strukturalizmie 

antropologicznym i rozważaniach natury behawioralnej 
– zaproponowała metodologię strukturalizmu behawio-
ralnego pozwalającą na odkrywanie elementów stanowią-
cych strukturalne uwarunkowania procesów społeczno-
gospodarczych wraz z powiązaniami pomiędzy nimi.

2015 | ss. 212 | format B5

978-83-7865-276-2 | ebook ibuk.pl

Perspektywy zachowań 
przedsiębiorstw. Celowość – 
funkcjonalność – witalność

Beata Majecka

Celem prezentowanej książki jest 
zatem wskazanie znaczenia reaktyw-
nych i proaktywnych zachowań ryn-
kowych przedsiębiorstw dla możli-

wości realizacji ich celów wraz z podaniem podstawowych 
perspektyw analizy określonych zachowań.

2013 | ss. 164 | format B5

978-83-7865-141-3 | ebook ibuk.pl

Metody opisu statystycznego

Wiesława Makać, Danuta 
Urbanek-Krzysztofiak

2010 | ss. 240 | format B5

83-7017-597-X  | oprawa miękka 30 zł
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w symetryzacji systemów 
przedsiębiorstw

Andrzej Letkiewicz

Publikacja traktuje o mechanizmach 
samoregulacji przedsiębiorstw na 
poziomie czterech podstawowych 
systemów regulacyjnych (ekonomicz-

no-finansowych, marketingowych, produkcyjnych, pracy). 
Mechanizmy te przedstawione są jako bazujące na dąże-
niu do stanu idealnego, do symetrii regulatorów zarówno 
w wymiarze wewnętrznym, jak i zewnętrznym.

2013 | ss. 268 | format B5

978-83-7865-062-1 | ebook ibuk.pl



Rozwój polskich portów 
morskich

Janusz Neider

Porty morskie są wielofunkcyjnymi 
punktami transportowymi o złożonej 
strukturze własnościowej i  organi-
zacyjnej. Na ich obszarze prowadzi 
działalność wiele podmiotów wy-
konujących szeroki wachlarz usług 

i świadczeń. Z punktu widzenia nadawców i odbiorców 
ładunków handlu zagranicznego oraz właścicieli środków 
transportowych port morski jest miejscem, w którym re-
alizowane są procesy produkcyjne wymagające specyficz-
nych umiejętności i doświadczenia.

2013 | ss. 195 | format B5

978-83-7865-036-2 | oprawa miękka 28 zł
Dostępna jako ebook ibuk.pl

Uwarunkowania i skutki 
rozwoju migracji 
ekonomicznych w Unii 
Europejskiej w świetle wybranych 
teorii migracji międzynarodowych

Renata Orłowska

Celem pracy jest próba wskazania 
z jednej strony podstawowych przy-

czyn imigracji i emigracji do/z UE, a z drugiej – znalezienie 
odpowiedzi na pytanie, jakie czynniki decydują o atrak-
cyjności UE dla poszukiwanych zasobów pracy. Czy są to 
głównie bodźce płacowe i tym samym różnica w wyna-
grodzeniach, czy może bodźce pozapłacowe odgrywają 
większą rolę, czy też sytuacja wygląda różnie w zależności 
od poziomu kwalifikacji zasobów pracy?

2013 | ss. 252 | format b5

978-83-7865-108-6 | ebook ibuk.pl

Samouczące się sztuczne sieci 
neuronowe w grupowaniu 
i klasyfikacji danych. Teoria 
i zastosowania w ekonomii

Kamila Migdał Najman, 
Krzysztof Najman

Książka składa się z  dwóch części. 
Pierwsza omawia genezę, rozwój, 

podstawy empiryczne i teoretyczne procesu klasyfikacji 
i grupowania danych. Na tym tle przedstawiono także ba-
dania nad istotą inteligencji, genezą sztucznej inteligencji 
i jej zastosowaniami w grupowaniu i klasyfikacji danych. 
Część druga jest poświęcona badaniom nad własnościa-
mi samouczących się sieci neuronowych w grupowaniu 
danych społeczno-ekonomicznych. Omówiono algorytm 
budowy i samouczenia się modeli sztucznych sieci neuro-
nowych: SOM (Self Organizing Map), GNG (Growing Neural 
Gas) i sieci hybrydowej SOM-GNG.

2013 | ss. 414 | format B5

978-83-7865-111-6 | oprawa miękka 46 zł
Dostępna jako ebook ibuk.pl
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Monitoring bezpieczeństwa 
transportu morskiego – 
modelowanie systemów – 
strategie ekonomizacji

Ryszard Miler

Celem niniejszej rozprawy jest przed-
stawienie oryginalnej koncepcji zin-
tegrowanego systemu monitoringu 

bezpieczeństwa transportu morskiego (ZSMBTM) zbudo-
wanego w oparciu o narzędzia modelowania procesów, 
identyfikacja potencjału ekonomizacji i próba wskazania 
optymalnych opcji strategicznych tego procesu na pozio-
mie narodowym i globalnym.

2016 | ss. 466 | format B5

978-83-7865-334-9 | oprawa miękka 52 zł
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Przedsiębiorczość 
w budowaniu zdolności 
konkurencyjnej 
przedsiębiorstw

Aneta Oniszczuk-Jastrząbek

W pracy zajęto się procesem, jakim 
jest przedsiębiorczość z  punktu 
widzenia jego realizacji przez małe 

i średnie przedsiębiorstwa, gdyż są one głównym moto-
rem rozwoju gospodarki zarówno europejskiej, jak i pol-
skiej. Przedstawiono rolę, jaką odgrywa przedsiębiorczość 
w budowaniu pozycji konkurencyjnej małych i średnich 
przedsiębiorstw. Główna hipoteza pracy mówi o tym, że 
podejmowane przez małe i średnie przedsiębiorstwa dzia-
łania przedsiębiorcze wpływają na ich pozycję konkuren-
cyjną na rynku.

2013 | ss. 270 | format B5

978-83-7865-059-1 | oprawa miękka 38 zł
Dostępna jako ebook ibuk.pl

Zrównoważony rozwój 
transportu na tle 
współczesnych procesów 
społeczno-gospodarczych

Barbara Pawłowska (red.)

U podstaw współczesnego rozwoju 
gospodarczego leży koncepcja zrów-
noważonego rozwoju. Trwały rozwój 

oznacza, że potrzeby obecnego pokolenia należy zaspo-
kajać bez uszczerbku dla możliwości zaspokajania tych 
potrzeb przez przyszłe pokolenia. Idea ta jest nadrzędnym 
celem Unii Europejskiej. Sektor transportu stanowi rze-
czywiste wyzwanie dla społeczeństwa w realizacji kon-
cepcji zrównoważonego i trwałego rozwoju. Efektywny 
system transportu jest niezbędny dla poprawy dobrobytu 
społeczeństwa.

2013 | ss. 420 | format B5

978-83-7865-060-7 | ebook ibuk.pl

Infrastruktura transportu 
a konkurencyjność regionów 
w Unii Europejskiej

Barbara Pawłowska (red.)

Badania zawarte w książce dotyczą 
identyfikacji wpływu projektów in-
frastrukturalnych na wzrost gospo-
darczy, konkurencyjność Europy i jej 

regionów. W ramach podejmowanych ocen takiego wpły-
wu najczęściej są stosowane metody CBA/MCA, w których 
uwzględnia się jedynie bezpośrednie efekty ekonomicz-
ne, natomiast pomija efekty pośrednie. Z tego powodu 
korzyści i koszty realizacji określonych projektów są nie-
doszacowane. Rezultaty badań pozwolą lepiej zrozumieć 
wzajemne relacje pomiędzy infrastrukturą transportową, 
konkurencyjnością a wzrostem gospodarczym i rozwojem 
regionalnym.

2015 | ss. 214 | format B5

978-83-7865-358-5 | oprawa miękka 34 zł

Transport lotniczy

Danuta Rucińska, Andrzej 
Ruciński, Dariusz Tłoczyński

Książka stanowi kompendium pod-
stawowej wiedzy potrzebnej stu-
dentom zgłębiającym szeroko rozu-
mianą tematykę transportu, nie tylko 
lotniczego, na różnych kierunkach 
studiów i różnym poziomie edukacji. 

Poza tym powinna wzbudzić zainteresowanie teoretyków 
i praktyków zainteresowanych zagadnieniami lotniczymi 
oraz odbiorców, którzy pragną poznać oraz zrozumieć 
przesłanki i czynniki dynamicznego rozwoju tej gałęzi 
transportu.

2012 | ss. 303 | format B5

978-83-7865-018-8 | ebook ibuk.pl
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Organizatorzy transportu 
w kształtowaniu ładu 
przestrzennego gospodarki

Jagienka Rześny-Cieplińska

Tematyką monografii są zagadnie-
nia związane z  organizowaniem 
transportu, co jest wynikiem wie-
loletnich zainteresowań nauko-

wych autorki. Porusza w  niej kwestie związane z  rolą 
podmiotów trudniących się tą dziedziną na rynku 
usług transportowych, zachodzącymi wśród organi-
zatorów transportu zmianami wywołanymi globali-
zacją, coraz większymi wymaganiami odbiorców oraz 
rosnącą konkurencją czy też rozwojem logistycznych 
sieci dostaw. Zwracając szczególną uwagę na funkcje 
i zadania organizatorów przewozów oraz problemy funk-
cjonalne ich operacyjnej i strategicznej działalności, w pra-
cy podjęto próbę połączenia wymienionych zagadnień 
oraz przeprowadzenia badań efektywności organizatorów 
transportu.

2013 | ss. 284 | format B5

978-83-7865-081-2 | oprawa miękka 38 zł
Dostępna jako ebook ibuk.pl

Dylemat Feldsteina i Horioki

Krystyna Strzała

W latach osiemdziesiątych XX w. eko-
nomiści zapoczątkowali dyskusję nt. 
mobilności kapitału. Kontrowersje 
wywołał zwłaszcza problem doty-
czący pomiaru międzynarodowej 
mobilności kapitału, nazywany „dy-
lematem Feldsteina i Horioki”. Aktu-

alność omawianych problemów wynika z szerokich debat 
dotyczących sytuacji ekonomicznej krajów w rozszerzonej 
Unii Europejskiej. Niniejsza monografia powinna wypełnić 
lukę w literaturze polskiej z zakresu empirycznej (ekono-
metrycznej) weryfikacji hipotez ekonomicznych.

2012 | ss. 155 | format B5

978-83-7865-001-0 | ebook ibuk.pl

Makroekonomia. Przewodnik

Marek Szczepaniec

Prezentowane, już trzecie wydanie 
tej popularnej książki wzbogacone 
jest o trzy nowe tematy (konsumpcja, 
oszczędności i inwestycje; klasyczny 
model funkcjonowania gospodarki; 
model równowagi IS-LM), a także naj-
nowsze wskaźniki gospodarcze (w za-

łącznikach) oraz wiele nowych ćwiczeń i pytań testowych. 
Materiały wykładowe (slajdy) są prezentowane na stronie 
www.koniunktura.com (dolna zakładka: Strefa edukacyj-
na). Tam też można znaleźć najnowsze wskaźniki dotyczą-
ce światowej gospodarki (górna zakładka: Wskaźniki).

2014 | ss. 190 | format B5

978-83-7865-252-6 | oprawa miękka 30 zł

Instytucjonalne 
uwarunkowania 
elastyczności rynku pracy 
w krajach OECD

Anita Szymańska

Zasadniczym celem badań podję-
tych w niniejszej pracy jest ustalenie, 
w jaki sposób czynniki o charakterze 

instytucjonalnym, występujące na rynku pracy, wpływają 
na elastyczność jego funkcjonowania. Celem dodatkowym 
jest lepsze zrozumienie funkcjonowania mechanizmów 
rynku pracy oraz poszukiwanie przyczyn zróżnicowa-
nego natężenia bezrobocia pomiędzy poszczególnymi 
gospodarkami.

2013 | ss. 260 | format B5

978-83-7865-075-1 | ebook ibuk.pl



Polityka rozwoju transportu

Krystyna Wojewódzka-Król, 
Ryszard Rolbiecki

Transport jest jednym z  ważniej-
szych czynników determinujących 
rozwój gospodarczy kraju. Sprawnie 
funkcjonujący system transportowy 
aktywizuje gospodarkę narodową, 
natomiast poważne zaniedbania w tej 

dziedzinie ograniczają możliwość jej dalszego rozwoju. 
Efektywne funkcjonowanie transportu może zapewnić 
jedynie polityka rozwoju transportu, która uwzględniłaby 
specyficzną odrębność czynników wytwórczych w trans-
porcie i jednocześnie specyfikę usług transportowych.

2013 | ss. 222 | format B5

978-83-7865-143-7 | oprawa miękka 32 zł
Dostępna jako ebook ibuk.pl

Transport wodny śródlądowy 
Funkcjonowanie i rozwój

Krysytyna Wojewódzka-Król, 
Ryszard Rolbiecki

W  książce wykazano, że rozwój 
transportu wodnego śródlądowego 
jest społecznie uzasadniony, racjo-
nalny ekologicznie i  ekonomicznie 

opłacalny, a więc zgodny z zasadami zrównoważonego 
rozwoju. Publikację przygotowano dla studentów o spe-
cjalnościach transportowych i  logistycznychwyższych 
uczelni ekonomicznych. Intencją autorów było stworzenie 
nowoczesnego podręcznika akademickiego, który będzie 
porządkował współczesne problemy rozwoju transportu 
wodnego śródlądowego; ułatwia przyswajanie wiedzy; 
będzie prowokował studentów do samodzielnych analiz 
przedstawionych zagadnień.

2014 | ss. 304 | format B5

978-83-7865-229-8 | oprawa miękka 38 zł

Model terytorialnego 
bieguna wzrostu jako 
systemu czynników 
rozwojowych

Elżbieta Wojnicka-Sycz

Celem książki jest przybliżenie czyn-
ników rozwoju wymienionych w teo-
riach wzrostu i  rozwoju gospodar-

czego oraz czynników rozwoju wskazywanych w teoriach 
wzrostu i rozwoju regionalnego. Punktem wyjścia dla ana-
liz jest teoria biegunów wzrostu kładąca nacisk na wystę-
powanie napędowych branż, jakie przez swoje powiązania 
przyśpieszają rozwój całego regionu przez co staje się on 
terytorialnym biegunem wzrostu.

2013 | ss. 342 | format B5

978-83-7865-229-8 | ebook ibuk.pl
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Konkurencja na polskim 
rynku usług transportu 
lotniczego

Dariusz Tłoczyński

W  publikacji przedstawiono możli-
wości rozwoju konkurencji na kilku 
płaszczyznach: na rynku międzygałę-
ziowym oraz na rynkach wewnątrzga-

łęziowych pomiędzy przewoźnikami, pomiędzy portami 
lotniczymi oraz pomiędzy podmiotami funkcjonującymi 
w sąsiedztwie portów lotniczych. Głównym celem pracy 
była identyfikacja czynników determinujących konkuren-
cję i ocena ich wpływu oraz określenie kierunków rozwoju 
konkurencji na polskim rynku transportu lotniczego. Ana-
lizie poddano procesy prywatyzacyjne i innowacyjne, jako 
efekty rozwoju konkurencji.

2016 | ss. 316 | format B5

978-83-7865-381-3 | oprawa miękka 44 zł



Konkurencyjność 
międzynarodowa 
i regionalna państw Grupy 
Wyszehradzkiej. Polski, 
Węgier, Czech i Słowacji

Anna Zielińska-Głębocka, 
Krystyna Gawlikowska-
Hueckel (red.)

Zawarte w książce teksty są efektem konferencji naukowej 
pt. „Oblicza konkurencyjności państw i regionów Grupy 
Wyszehradzkiej”, zorganizowanej przez Katedrę Ekonomiki 
Integracji Europejskiej Uniwersytetu Gdańskiego w ramach 
realizacji projektu badawczego finansowanego przez Na-
rodowe Centrum Nauki pt. „Analiza porównawcza zmian 
konkurencyjności nowych krajów członkowskich w pro-
cesie integracji z Unią Europejską (na przykładzie Polski, 
Węgier, Czech i Słowacji)”.

2013 | ss. 288 | format B5

978-83-7865-048-5 | ebook ibuk.pl
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Europa Środkowa 
i Wschodnia - wybrane 
aspekty rozwoju 
i konkurencyjności krajów 
i regionów

Anna Zielińska-Głębocka, 
Anna Golejewska (red.)

W krajach Grupy Wyszehradzkiej za-
chodzą dynamiczne zmiany w gospodarkach narodowych 
oraz regionach. Zmienia się charakter i kierunek wymiany 
zagranicznej, ma miejsce konwergencja makroekonomicz-
na sfery realnej i finansowej do standardów europejskich, 
poprawia się konkurencyjność gospodarcza i mechanizmy 
regulacyjne. Wybranym aspektom rozwoju gospodarcze-
go i konkurencyjności wymienionych krajów oraz ich re-
gionów jest poświęcona prezentowana książka.

2013 | ss. 182 | format B5

978-83-7865-051-5 | oprawa miękka 24 zł
Dostępna jako ebook ibuk.pl

Międzynarodowe 
migracje o charakterze 
ekonomicznym: przyczyny, 
mechanizmy, konsekwencje

Piotr Zientara

2012 | ss. 200 | format B5

978-83-7326-879-1 | oprawa miękka 26 zł
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2013 | ss. 348 | format A5

978-83-7865-089-8 | oprawa miękka 28 zł
Dostępna jako ebook

2013 | ss. 348 | format A5

978-83-7865-089-8 | oprawa miękka 28 zł
Dostępna jako ebook

2013 | ss. 348 | format A5

978-83-7865-089-8 | oprawa miękka 28 zł
Dostępna jako ebook

2013 | ss. 348 | format A5

978-83-7865-089-8 | oprawa miękka 28 zł
Dostępna jako ebook
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Bankructwa i upadłości 
przedsiębiorstw

Paweł Antonowicz

Książka wnosi nowe idee i metody, 
a  także przedstawia wyniki badań 
tych złożonych zjawisk na poziomie 
mikro, branży i regionalnym. Ważnym 
nurtem eksponowanym w  książce 
jest nie tylko pokazanie wagi posia-

dania adekwatnych informacji o badanych zjawiskach, 
ale podjęcie bardzo pracochłonnego, skomplikowanego, 
autorskiego opracowania bazy danych o upadłościach 
przedsiębiorstw w latach 2007–2013. Autor zwraca uwagę 
na potrzebę badania zjawisk bankructwa, upadłości oraz li-
kwidacji firm w przekroju regionalnym. Książka znalazła się 
w gronie nominowanych do nagrody ECONOMICUS 2016 
w kategorii książek promujących wiedzę ekonomiczną.

2015 | ss. 548 | format B5

978-83-7865-314-1 | oprawa miękka 60 zł

Statysytczna analiza 
wielowymiarowa i jej 
zastosowania społeczno-
ekonomiczne

Andrzej Balicki

Książka ta jest jedną z niewielu prac, 
które w sposób wszechstronny oma-
wiają genezę, założenia i zastosowa-

nia metod statystyki wielowymiarowej. Znajdzie w niej 
czytelnik wiele interesujących odniesień zarówno do 
obcojęzycznej literatury światowej z tego zakresu, jak i do 
praktycznych aspektów badań. Monografia ta dzięki swym 
walorom naukowym i dydaktycznym może być wiodącą 
pozycją bibliograficzną w nauczaniu wielu przedmiotów 
w szkołach wyższych z zakresu szeroko rozumianych nauk 
ilościowych.

2013 | ss. 358 | format B5

978-83-7326-654-4 | oprawa miękka 39 zł

Teoria popytu na 
samoubezpieczenie

Piotr Dudziński

Niniejsza książka jest monografią 
prezentującą aktualny stan wiedzy 
w zakresie teorii samoubezpieczenia, 
rozumianego jako narzędzie zarzą-
dzania ryzykiem. Przedstawia ona 
klasyczne, wielokrotnie cytowane 

twierdzenia, a także wiele nowych wyników związanych 
z tym tematem. Podzielona jest na dwie części: pierwsza 
dotyczy samoubezpieczenia majątkowego, druga – zdro-
wotnego. Monografia skierowana jest do osób zainte-
resowanych sposobami zarządzania ryzykiem, zarówno 
w teorii, jak i praktyce.

2015 | ss. 140 | format B5

978-83-7865-255-7 | oprawa miękka 26 zł

Ryzyko kredytowe 
w działalności banku 
komercyjnego

Jerzy Gwizdała

Ryzyko jest istotnym elementem 
towarzyszącym każdej działalności 
gospodarczej. Prawidłowe zarządza-
nie ryzykiem kredytowym w bankach 

stanowi ostatecznie o jakości portfela kredytowego i efek-
tywności działalności kredytowej tych instytucji. W książce 
określono warunki i perspektywy rozwoju działalności kre-
dytowej banków w gospodarce w aspekcie towarzyszące-
go temu rozwojowi ryzyka kredytowego, sposobów jego 
ograniczania oraz sformułowano rekomendacje w zakresie 
zarządzania ryzykiem kredytowym.

2011 | ss. 392 | format B5

978-83-7326-784-8 | oprawa miękka 49 zł
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Modele dalszego trwania 
życia oraz ich zastosowania 
w przypadku osób starszych

Beata Jackowska

Monografia poświęcona jest meto-
dom i technikom konstrukcji modeli 
dalszego trwania życia ze szcze-
gólnym uwzględnieniem dalszego 

trwania życia osób starszych. Wobec demograficznego 
starzenia się społeczeństwa praca wpisuje się w aktualny 
nurt badań nad umieralnością osób starszych. Zagadnienie 
modelowania trwania życia leży na styku dziedziny demo-
grafii, statystyki i analizy przeżycia.

2013 | ss. 274 | format B5

978-83-7865-103-1 | ebook ibuk.pl

Model identyfikacji wymagań 
w outsourcingowych 
projektach informatycznych

Jagna Anna Kluk

Autorka publikacji podejmuje ważną 
i bieżącą problematykę zapewnienia 
powodzenia projektów wytwarza-
nia oprogramowania realizowanych 

w strategii outsourcingu IT. Koncentruje się na identyfikacji 
czynników ryzyka, stanowiących poważne bariery w pro-
cesie zarządzania wymaganiami stawianymi produktom 
informatycznym w projektach out sourcingowych, w któ-
rych realizację zaangażowanych jest kilku dostawców.

2014 | ss. 210 | format B5

978-83-7865-189-5 | oprawa miękka 26 zł

Dojrzałość rynku akcji. Istota, 
determinanty, pomiar

Marcin Kalinowski

Największą zaletą książki jest stwo-
rzenie kompleksowej miary dojrza-
łości rynków akcji na świecie. Na 
podstawie stworzonej miary zostaje 
dokonana ocena rozwoju rynków 
akcji na świecie (65 giełd) w piętna-

stoletniej historii (1995–2010). Książka jest odpowiedzią 
na zmieniające się postrzeganie rynków akcji po okresie 
kryzysu finansowego i konieczność uzupełnienia teorii 
finansów w tym zakresie. Bazuje na najnowszej literaturze 
zagranicznej (głównie amerykańskiej) dotyczącej rozwoju 
rynków finansowych.

2013 | ss. 258 | format B5

978-83-7865-100-0 | oprawa miękka 32 zł
Dostępna jako ebook ibuk.pl
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Wpływ kraju i sektora oraz 
wielkości przedsiębiorstwa 
na strukturę kapitału 
przedsiębiorstw w krajach 
Unii Europejskiej

Julia Koralun-Bereźnicka

Celem badań podjętych w  książce 
było ustalenie, który z czynników – 

kraj, sektor czy rozmiar – ma największy wpływ na sposób 
finansowania działalności podmiotów gospodarczych, czy-
li hierarchizacja rozważanych czynników według ważności 
w kontekście struktury kapitału. Podjęta problematyka 
wpisuje się w ważny nurt współczesnej ekonomii i finan-
sów, który można określić jako analizę przyczyn zróżnico-
wania struktury kapitału przedsiębiorstw.

2016 | ss. 234 | format B5
978-83-7865-382-0 | oprawa miękka 36 zł



Ewolucja usług private 
banking & wealth 
management

Joanna Pietrzak

K siążka wprowadza cz y telnika 
w świat bankierów prywatnych i ich 
zamożnej klienteli. Wyjaśnia, jak 
rozwijały się usługi dla najbogat-

szych klientów, jak doszło do ogromnego zróżnicowania 
podmiotów na rynku Private Banking & Wealth Manage-
ment oraz jaki jest obecny stan tych usług, ich zagrożenia 
i perspektywy. Oryginalność tej książki polega na przekro-
jowym ujęciu tematu, a szczegółowa analiza stanu zamoż-
ności polskiego społeczeństwa pozwala m.in. zrozumieć 
dystans, jaki dzieli nasz kraj od Europy Zachodniej w kwe-
stii zasobów prywatnego bogactwa.

2013 | ss. 224 | format B5

978-83-7865-095-9 | oprawa miękka 26 zł
Dostępna jako ebook ibuk.pl

Zarządzanie projektami 
w kształtowaniu elastycznych 
modeli biznesu u Operatorów 
Systemu Dystrybucji

Bogdan Nogalski, Agnieszka 
Anna Szpitter, Marek 
Jabłoński

W monografii zaprezentowano zało-
żenia koncepcji zarządzania projektami i modeli biznesu. 
Ponadto przedstawiono wyniki z przeprowadzonych analiz 
oraz zaprezentowano wnioski i rekomendacje dla użyt-
kowników modelu biznesu OSD.

2016 | format B5

978-83-7865-451-3 | oprawa miękka

Myślenie geometryczne 
w teorii strategii organizacji

Jacek M. Rybicki

Książka traktuje o  roli wizualizacji 
w myśleniu strategicznym. Napisana 
jest w konwencji metafor geometrii, 
z których wynikają różne algorytmy 
tworzenia strategii. Opisuje różne 
rodzaje myślenia: linearne, trian-

gularne, macierzowe, kołowe, sferyczne i hiperboliczne 
w tworzeniu i klasyfikacji strategii organizacji. Przybliża 
czytelnikowi, w jaki sposób myślą teoretycy zarządzania 
strategicznego.

2013 | ss. 260 | format B5

978-83-7865-116-1 | oprawa miękka 32 zł
Dostępna jako ebook ibuk.pl
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Perspektywy zachowań 
przedsiębiorstw. Celowość – 
funkcjonalność – witalność

Beata Majecka

Celem książki jest wskazanie znacze-
nia reaktywnych i proaktywnych za-
chowań rynkowych przedsiębiorstw 
dla realizacji ich celów wraz z poda-

niem perspektyw analizy określonych zachowań. Poprzez 
dbałość o własne zachowania rynkowe przedsiębiorstwo 
poświęca uwagę otoczeniu – stara się przede wszystkim 
rozszyfrować, co w nim zostanie z postępowania przed-
siębiorstwa zaakceptowane, a co nie. Z kolei skupiając się 
na swojej witalności, przedsiębiorstwo skierowuje aktyw-
ność na wnętrze. W ten sposób kompleksowo dba o swoje 
przetrwanie.

2013 | ss. 164 | format B5

978-83-7865-141-3 | oprawa miękka 22 zł

ZAPOWIEDŹ



Zarządzanie wiedzą 
w tworzeniu innowacji: 
model dojrzałości 
projektowej organizacji

Agnieszka A. Szpitter

Celem książki jest przedstawienie 
czynników, które podczas tworzenia 
innowacji produktu mogą wspierać 

lub hamować zarządzanie wiedzą w organizacji przez ze-
spół projektowy w uzyskiwaniu dojrzałości projektowej 
w wybranych polskich przedsiębiorstwach branży odzie-
żowej, zajmujących się projektowaniem, wytwarzaniem 
i sprzedażą odzieży damskiej. Celem metodycznym pracy 
jest opracowanie holistycznego modelu badawczego 
umożliwiającego zrozumienie i wyjaśnienie warunków za-
rządzania wiedzą w rozwoju innowacji produktu.

2013 | ss. 198 | format B5

978-83-7865-070-6 | oprawa twarda 34 zł
Dostępna jako ebook ibuk.pl

Zarządzanie projektami. 
Wybrane aspekty

Joanna Sadkowska, Mariusz 
Chmielewski (red.)

Książka jest próbą prezentacji wybra-
nych zagadnień związanych z zarzą-
dzaniem projektem we wszystkich 
fazach jego cyklu życia – od momen-

tu inicjacji, poprzez etap planowania i wdrażania, do fazy 
zamknięcia projektu. Stanowi praktyczną i interesującą 
pozycję zarówno dla naukowców podejmujących w swoich 
badaniach problematykę projektową, jak i dla menedże-
rów zaangażowanych w realizację różnych przedsięwzięć.

2014 | ss. 212 | format B5

978-83-7865-220-5 | oprawa miękka 34 zł
Dostępna jako ebook ibuk.pl

Sprawozdawcze i zarządcze 
aspekty rachunkowości 
środowiskowej

Arleta Szadziewska

Ze względu na wzrost znaczenia 
ochrony środowiska w  działalności 
podmiotów rachunkowość nie może 
pomijać zagadnień z tego obszaru. 

Rodzi to konieczność wprowadzenia rozwiązań, umoż-
liwiających z jednej strony pozyskiwanie informacji dla 
zewnętrznej oceny wpływu działalności przedsiębiorstw 
na środowisko przyrodnicze, z drugiej zaś potrzebnych 
dla proekologicznego zarządzania. Stosowne propozycje 
sformułowano w oparciu o studia literaturowe oraz bada-
nia empiryczne na temat wyceny, ewidencji i prezentacji 
w sprawozdawczości finansowej skutków oddziaływania 
przedsiębiorstw na środowisko przyrodnicze.

2013 | ss. 498 | format B5

978-83-7865-142-0 | oprawa miękka 46 zł
Dostępna jako ebook ibuk.pl
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nadzoru finansowego

Kamila Strumiłło-Stańczak, 
Magdalena Jerzemowska

2016 | ss. 120 | format B5

978-83-7865-409-4 | oprawa miękka 22 zł



Ryzyko planu realizacji 
projektu na przykładzie 
przedsięwzięć 
informatycznych

Jacek Winiarski

Szacuje się, że znaczna część rozpo-
czętych projektów informatycznych 
kończy się niepowodzeniem. W prak-

tyce zarządzania przedsięwzięciami, mimo implementacji 
proponowanych metodyk, nadal mają miejsce znaczące 
rozbieżności pomiędzy ostatecznymi wynikami realizacji 
projektu IT a jego pierwotnymi planami. W takiej sytuacji 
zaproponowanie nowej techniki oceny ryzyka planów 
przedsięwzięcia, umożliwiającej w sposób skuteczny zapla-
nowanie procesu zarządzania ryzykiem dla analizowanego 
projektu, staje się szczególnie uzasadnione.

2013 | ss. 312 | format B5

978-83-7865-092-8 | oprawa miękka 30 zł
Dostępna jako ebook ibuk.pl
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Zarządzanie wiedzą 
w tworzeniu innowacji: 
model tercji organizacji – 
ujęcie fraktalne

Agnieszka A. Szpitter

Monografia stanowi podwaliny no-
wego nurtu w naukach o zarządzaniu, 
nurtu proinnowacyjnego zarządzania 

wiedzą organizacyjną. Na wyróżnienie zasługuje umiejęt-
na selekcja i analiza koncepcji związanych bezpośrednio 
z podjętą problematyką wypracowanych w kilku nurtach 
nauk o zarządzaniu, a mianowicie: zarządzania wiedzą 
i innowacjami oraz zarządzania projektami, istotnych dla 
strukturalizacji sformułowanego problemu badawczego. 
Twórcze i systemowe podejście do podjętego problemu 
oparte na holistycznej koncepcji organizacji zaowoco-
wało rozwinięciem autorskiego modelu tercji organizacji 
o pierwsze na gruncie krajowym ujęcie fraktalne.

2014 | ss. 198 | format B5

978-83-7865-161-1 | ebook ibuk.pl

Uwarunkowania skuteczności 
wdrażania Lean Management 
w przedsiębiorstwach 
produkcyjnych w Polsce

Piotr Walentynowicz

Jedną z bardziej uznanych koncepcji 
zarządzania jest Lean Management, 
koncepcja polegająca na tym, aby 

w danych warunkach techniczno-organizacyjnych uzyskać 
jak najlepsze efekty działania możliwie najmniejszymi na-
kładami. Uzyskiwane jest to poprzez eliminację wszelkiego 
marnotrawstwa (muda) z systemu produkcyjnego, z orga-
nizacji, a także z całego łańcucha logistycznego. Niniej-
sza monografia przedstawia, jak skutecznie wdrożyć ten 
koncept w przedsiębiorstwie, ze szczególnym uwzględ-
nieniem uwarunkowań tego procesu w polskiej praktyce 
gospodarczej.

2013 | ss. 294 | format B5

978-83-7865-087-4 | ebook ibuk.pl

Uwarunkowania 
efektywności zastosowania 
outsourcingu w ochronie 
zdrowia

Jarosław Waśniewski

Podmioty ochrony zdrowia mają wię-
cej niż inne podmioty gospodarcze 
ograniczeń wynikających z  natury 

prowadzonej działalności. Okazuje się, że wprowadzenie 
rozwiązań opartych na procesach outsourcingu pozwala 
na sprostanie statutowym celom w warunkach nierów-
nomiernej konkurencji. Rozwiązania outsourcingowe 
są działaniami elastycznymi i dobrze funkcjonują przy 
nieustannym i szczegółowym nadzorze państwa nad pla-
cówkami publicznej ochrony zdrowia. Zaprezentowane 
opracowaniewzbogaca w tym względzie wiedzę o  nowe 
wątki i wyjaśnienia dotyczące koncepcji oraz praktycznego 
zastosowania outsourcingu.

2015 | ss. 328 | 

978-83-7865-322-6 | oprawa miękka 42 zł



Studium zarządzania 
niematerialnymi zasobami 
organizacyjnymi bibliotek

Maja Wojciechowska

Opracowanie ma charakter poznaw-
czy. Prezentuje rozważania teore-
tyczne oraz wyniki badań autorki 
w  zakresie zarządzania zasobami 

niematerialnymi bibliotek. Skoncentrowanie na usługach, 
a nie na zasobach bibliotek spowodowało konieczność 
zmian w sferze ich organizacji. Znaczenia nabrały niema-
terialne zasoby organizacyjne, które wpływają na jakość 
świadczenia usługi. Założenia te leżą u podstaw tezy ni-
niejszej książki, którą jest uznanie znaczenia czynników 
niematerialnych w zarządzaniu biblioteką oraz kreowaniu 
jej pozycji w otoczeniu.

2014 | ss. 338 | format B5

978-83-7865-240-3 | ebook ibuk.pl

Systemowe zarządzanie 
obroną żywności przed 
terroryzmem

Małgorzata Wiśniewska

Praca przedstawia rozwiązania o cha-
rakterze systemowym, jakie mogą 
wspierać organizacje należące do 
łańcucha żywnościowego, pragnące 

spełnić postulat rynkowy i społeczny w zakresie obrony 
żywności przed sabotażami. Autorka za cel obrała opra-
cowanie i zaprezentowanie możliwych do wprowadzenia 
wersji systemów zarządzania obroną żywności, jak również 
modelu samooceny dojrzałości tych systemów, pozwala-
jącej organizacji na bieżące, samodzielne monitorowanie 
stanu obrony w tym zakresie i jej doskonalenie.

2016 | ss. 356 | format B5

978-83-7865-367-7 | oprawa twarda 46 zł

Model terytorialnego 
bieguna wzrostu jako 
systemu czynników 
rozwojowych

Elżbieta Wojnicka-Sycz

Celem książki jest przybliżenie 
czynników rozwoju wymienionych 
w teoriach wzrostu i rozwoju gospo-

darczego oraz czynników rozwoju wskazywanych w teo-
riach wzrostu i rozwoju regionalnego. Punktem wyjścia 
dla analiz jest teoria biegunów wzrostu kładąca nacisk 
na występowanie napędowych branż, które przez swoje 
powiązania przyśpieszają rozwój całego regionu, przez co 
staje się on terytorialnym biegunem wzrostu.

2013 | ss. 342 | format B5

978-83-7865-106-2 | oprawa miękka 36 zł

Komunikacja elektroniczna. 
Zagrożenia i ich skutki dla 
organizacji

Piotr Wróbel

Środki komunikacji elektronicznej 
rewolucjonizują nasze życie, w tym 
codzienność organizacji, w których 
funkcjonujemy. Nowoczesne narzę-

dzia komunikacji zmieniają się bardzo szybko, tymczasem 
ludzka natura potrzebuje dużo więcej czasu na dostoso-
wanie się. Poczta elektroniczna, komunikatory, portale in-
ternetowe, wideokonferencje zwiększają szybkość obiegu 
informacji oraz ułatwiają dostęp do ludzi, przynoszą jed-
nak także skutki uboczne. Celem monografii jest poznanie 
natury wybranych zagrożeń dla organizacji wynikających 
ze stosowania środków komunikacji elektronicznej oraz 
wskazanie możliwości ich minimalizowania.

2014 | ss. 394 | format B5

978-83-7865-215-1 | ebook ibuk.pl
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Wprowadzenie do 
entomologii sądowej

Elżbieta Kaczorowska, 
Agnieszka Draber-Mońko

Entomologia sądowa jest nauką 
sięgającą XIII w. Opiera się przede 
wszystkim na znajomości ekologii 
i biologii rozwoju owadów kolonizu-

jących zwłoki pozostające na różnych etapach rozkładu. 
Dzięki temu może być wykorzystywana podczas prób 
odtwarzania daty zgonu i okoliczności śmierci. Z pomocy 
entomologów sądowych coraz częściej korzystają śledczy 
całego świata. Niniejsza publikacja jest pierwszym w Pol-
sce opracowaniem dotyczącym entomologii sądowej, 
przeznaczonym dla profesjonalnych pracowników sądow-
nictwa, studentów oraz osób zajmujących się kryminalisty-
ką amatorsko.

2014 | ss. 292 | format B5

978-83-7865-089-8 | ebook ibuk.pl

Fizjologia zwierząt 
i człowieka

Danuta Lewandowska, Jolanta 
Orzeł-Gryglewska (red.)

Jest to drugie rozszerzone wydanie 
popularnego przewodnika do ćwi-
czeń, przyczyniającego się do przeła-
mania zakorzenionego wśród studen-

tów (i nauczycieli) stereotypu fizjologii jako przedmiotu 
trudnego czy wręcz niezrozumiałego. Komunikatywność, 
duża liczba autorskich rysunków, wykresów i tabel wspiera 
poszukujących wiedzy na dany temat i ułatwia jej zrozu-
mienie i przyswojenie. Przewodnik stanowi kompendium 
wiedzy niezbędne do zrozumienia celu i do wykonania 
kilku zadań praktycznych kończących każdą jednostkę 
tematyczną.

2014 | ss. 336 | format B5

978-83-7865-134-5 | oprawa miękka 46 zł

Przewodnik do ćwiczeń 
z przedmiotu „Metody 
statystyczne w biologii”

Włodzimierz Meissner

W literaturze  można znaleźć informa-
cję, że w latach 30. ubiegłego wieku 
na terenie Prus Wschodnich wykryto 
istotny związek między liczbą urodzin 

dzieci i liczbą bocianów. Przykładów podobnych korelacji 
można znaleźć więcej. Wielkość strat materialnych spowo-
dowanych pożarami dodatnio koreluje z liczbą strażaków 
uczestniczących w ich gaszeniu. Nie powinniśmy jednak 
z  tego wyciągać wniosku, że to strażacy powodują te 
straty!

2014 | ss. 158 | format A5
978-83-7865-134-5 | oprawa miękka 28 zł
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A new approach to the 
assembly of macrophyte 
communities

Krzysztof Banaś

Monografia jest syntezą badań ro-
ślinności podwodnej 161 jezior po-
morskich. Jej celem było wyłonienie 
głównych regulatorów struktury zbio-

rowisk, wyrażonej kombinacją gatunków, ich liczbą, fre-
kwencją i biomasą. Analizę rangi poszczególnych czynni-
ków środowiska abiotycznego w różnicowaniu zbiorowisk 
i ich toposekwencji wewnątrz jeziora i między jeziorami 
przeprowadzono na podstawie 10 692 próbek roślin oraz 
4650 próbek środowiskowych (osadu i wody przyosado-
wej), metodami analiz wielowymiarowych (DCA, PCA, RDA, 
CCA) i C&RT w programach STATISTICA 8.0, CANOCO 4.5, 
PAST i MVSP.

2016

978-83-7865-470-4

ZAPOWIEDŹ
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Przewodnik do ćwiczeń 
z fizjologii roślin

Zbigniew Tukaj (red.)

Przewodnik ten został opracowany 
przede wszystkim z myślą o studen-
tach biologii Uniwersytetu Gdańskie-
go, a także innych uczelni wyższych, 
którzy w trakcie studiów przechodzą 
obowiązkowy podstawowy kurs z fi-

zjologii roślin. Przewodnik obejmuje zestaw dwunastu nie-
zależnych jednostek tematycznych. Dobór zagadnień i ich 
układ został tak pomyślany, aby studenci mogli nie tylko 
poznać podstawowe działy fizjologii roślin, ale mieli rów-
nież możliwość zaznajomienia się z nowymi informacjami, 
których brakuje w dostępnych podręcznikach.

2016 | ss. 186 | format B5

978-83-7326-467-0 | oprawa miękka 23 zł
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2013 | ss. 348 | format A5

978-83-7865-089-8 | oprawa miękka 28 zł
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GEOGRAFIA, OCEANOGRAFIA I OCHRONA ŚRODOWISKA



Problemy badań wody w XX 
i XXI wieku

Roman Cieśliński, Katarzyna 
Jereczek-Korzeniewska

Geograficzne aspekty badań hydro-
logicznych związane są z licznymi te-
matami podejmującymi problematy-
kę: małych zlewni rzecznych, retencji, 

wypływów wód podziemnych, naturalnych i sztucznych 
zbiorników, zjawisk ekstremalnych, ilościowych i jakościo-
wych badań zasobów wodnych, opadów atmosferycznych, 
obiegu wody w zróżnicowanych hydrologicznie obszarach 
naturalnych i zurbanizowanych, zanieczyszczeń i eutrofiza-
cji obiektów hydrograficznych, zjawisk i procesów w strefie 
kontaktu morze – ląd, jak również dotyczącymi akwenów 
morskich i modelowania hydrologicznego.

2014 | ss. 424 | format B5

978-83-7865-205-2 | oprawa miękka 52 zł

Modelowanie populacji 
Copepoda z południowego 
Bałtyku

Lidia Dzierzbicka-Głowacka

Jest to pierwsze w polskiej literaturze 
naukowej opracowanie dotyczące 
matematycznego modelowania 
populacji ze środowiska morskiego. 

Nacisk położono na najważniejsze gatunki Copepoda 
w południowym Bałtyku jako części łańcucha pokarmo-
wego, który zaczyna się od fitoplanktonu, a kończy na 
złożach detrytusu na dnie. Praca jest adresowana zarówno 
do studentów oceanografii i biologii, jak i do specjalistów 
szeroko pojętej nauki o morzu.

2013 | ss. 112 | format B5

978-83-7865-068-3 | oprawa miękka 20 zł
Dostępna jako ebook ibuk.pl

Modelowanie 
retrospektywne 
i prognozowanie dynamiki 
Morza Bałtyckiego

Jan Jędrasik

W  środowisku morskim wskutek 
radykalizacji klimatu, obciążeń ery 
przemysłowej zanieczyszczeniami, 

eksploatacji złóż mineralnych z dna morza, powstało wiele 
zjawisk ekstremalnych, realnych katastrof i potencjalnych 
zagrożeń. Zapewnienie bezpieczeństwa w aktywności 
człowieka na morzu wiąże się w  pierwszej kolejności 
z prognozowaniem hydrodynamiki wód morskich. Praca 
przedstawia metody nowoczesnego prognozowania za-
chowań morza w ogólnoeuropejskim systemie prognoz 
operacyjnych.

2014 | ss. 190 | format B5

978-83-7865-190-1 | ebook ibuk.pl
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Ochrona środowiska 
morskiego – od teorii do 
praktyki

Jerzy Bolałek

W  książce przedstawiono główne 
międzynarodowe i krajowe regulacji 
prawne związane z ochroną środowi-
ska morskiego. Jedną z omówionych 

praktykowanych form ochrony jest prowadzenie moni-
toringu. Niezwykle istotną kwestią jest też zapobieganie 
zanieczyszczeniom w trakcie bezawaryjnej eksploatacji 
statków oraz przewożenia różnych substancji – przez od-
powiednią gospodarkę odpadami. Najpoważniejsze za-
nieczyszczenia powodują substancje ropopochodne. Po-
znanie omówionych w pracy skomplikowanych procesów, 
dotyczących zachowania się rozlewu olejowego w morzu, 
to podstawa skutecznej walki z nim

2016 | ss. 314 | format B5

978-83-7865-319-6 | oprawa miękka 36 zł



Sakralizacja przestrzeni 
publicznych w Polsce

Lucyna Przybylska

Celem monografii jest próba wyja-
śnienia procesu sakralizacji przestrze-
ni publicznych Polski zachodzącego 
w ostatnich trzech dekadach. Przy-
jęto, że sakralizacja przestrzeni pu-
blicznych jest to wypełnianie owych 

przestrzeni obiektami i zjawiskami związanymi z religią. 
Ponadto przedstawiono procesy towarzyszące koegzy-
stencji sfer sacrum i profanum we współczesnym świecie, 
zwrócono uwagę na determinanty manifestacji religii 
w przestrzeni oraz zarysowano genezę i zróżnicowanie 
obiektów i zjawisk religijnych w Polsce.

2014 | ss. 366 | format 150x225 mm

978-83-7865-228-1 | oprawa miękka 40 zł

Miejsce, przestrzeń, 
krajobraz – edukacyjne znaki

Teresa Sadoń-Osowiecka (red.)

Autorzy książki to pedagodzy, dydak-
tycy i geografowie, zajmujący się pro-
blematyką społeczną. Interesujące, 
a zarazem paradoksalne w tym kon-
tekście, jest przedstawienie miejsc 
znanych, oswojonych (np. klasy szkol-

nej czy pokoju nauczycielskiego) z  innej perspektywy, 
ukazującej ukryte znaczenia, relacje władzy czy bezsens 
racjonalnie – wydawałoby się – urządzonych pomieszczeń. 
Na przeciwległym krańcu sytuuje się oswajanie miejsc, któ-
rych z racji pełnionych przez nie funkcji dla człowieka z ze-
wnątrz oswoić się nie da. Przykładem takiego oswojonego 
miejsca może być więzienie.

2015 | ss. 322 | format B5

978-83-7865-278-6 | oprawa miękka 36 zł

Atlas sozologiczny gmin 
Polski 2000-2009

Mariusz Kistowski

Atlas, z dotychczas wydanych w Pol-
sce, stanowi najszersze i najbardziej 
szczegółowe opracowanie kartogra-
ficzne poświęcone problematyce 
zagrożeń, jakości i ochrony środowi-
ska. Może znaleźć odbiorców wśród 

przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej 
oraz ekspertów i projektantów przygotowujących różne 
dokumenty o  charakterze strategiczno-planistycznym 
na poziomie kraju, województw i powiatów, dotyczące 
przede wszystkim polityki ochrony środowiska i polityki 
przestrzennej.

2013 | ss. 316 | format A4

978-83-7865-041-6 | oprawa miękka 60 zł
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Kreowanie produktu 
turystyki kulturowej 
w muzeach etnograficznych 
na przykładzie Mazowsza 
i Pomorza

Klaudia Nowicka

W ciągu ostatnich piętnastu lat notuje 
się stały wzrost liczby osób odwiedza-

jących muzea, a wyniki badań przeprowadzonych przez 
Instytut Turystyki wykazały, że głównym celem przyjazdu 
turystów do Polski jest zwiedzanie. Zatem produkt będący 
wynikiem prac muzealników stanowi istotny i perspekty-
wiczny element potencjału turystycznego naszego kraju. 
Niniejsza książka jest próbą syntetycznej oceny i analizy 
produktu turystycznego kreowanego przez muzea etno-
graficzne na wolnym powietrzu w dwóch regionach etno-
graficznych: na Mazowszu i Pomorzu.

2013 | ss. 208 | format B5

978-83-7865-366-0 | oprawa miękka 28 zł



Procesy geologiczne w strefie 
brzegowej morza

Małgorzata Witak (red.)

W publikacji podejmowane są rozma-
ite aspekty geologiczne, dotyczące 
facjalnego wykształceniaosadów 
Basenu Gdańskiego, Zatoki Gdańskiej 
i Zatoki Puckiej. Bogato ilustrowana 
książka zawiera tabele, wykresy, sche-

maty i rysunki, które znakomicie ułatwiają zrozumienie 
problemów z zakresu geologii morza.

2015 | ss. 128 | format B5

978-83-7865-284-7 | ebook ibuk.pl

Przeciwerozyjna funkcja 
lasów glebochronnych

Paweł Wiśniewski

Książka stanowi pierwsze tak szerokie 
ujęcie zagadnień dotyczących stanu 
i  znaczenia lasów glebochronnych 
w Polsce. Na przykładzie obszarów 
zarządzanych przez RDLP w Toruniu 
dokonano oceny zmian struktury 

lasów uznanych prawnie za glebochronne na przestrzeni 
ostatniego 29-lecia. Scharakteryzowano również ich rolę 
i skuteczność w zapobieganiu erozji oraz wpływ na fizycz-
ne i chemiczne właściwości gleb.

2015 | ss. 126 | format B5

978-83-7865-338-7 | oprawa miękka 20 zł

136
136

G
EO

G
RA

FI
A

, O
CE

A
N

O
G

RA
FI

A
 I 

O
CH

RO
N

A
 Ś

RO
D

O
W

IS
KA

Skorupiaki Bałtyku

Anna Szaniawska

Morze Bałtyckie nie jest „wodną pusty-
nią”, ale występuje w nim wiele gatun-
ków skorupiaków. W książce przedsta-
wione są wszystkie spotykane w polskiej 
strefie brzegowej skorupiaki z gromady 
Malacostraca (jest ich 57) – stanowisko 
systematyczne każdego gatunku, jego 

pochodzenie, rozmieszczenie w wodach europejskich, wy-
magania środowiskowe, rola w sieci troficznej i gospodarce 
człowieka. Całość poprzedza opis historii Morza Bałtyckie-
go, jego położenia i specyficznych warunków hydrologicz-
nych. Książka jest bogato ilustrowana pięknymi zdjęciami 
i rysunkami zwierząt.

Książka zdobyła I nagrodę w kategorii Najlepszy podręcz-
nik i skrypt akademicki w roku 2014 podczas XVIII Między-
narodowych Targów Książki w Krakowie oraz I nagordę 
w Konkursie na najlepszą książkę dydaktyczną wydaną 
w Wydawnictwie Uniwersytetu Gdańskiego w roku akade-
mickim 2013/2014.

2014 | ss. 192 | format 136x240

978-83-7865-206-9 | oprawa twarda 42 zł

Podstawy geologii. 
Przewodnik do ćwiczeń

Małgorzata Witak, Małgorzata 
Pruszkowska-Caceres, Ewa 
Szymczak

Zakres merytoryczny przewodnika 
obejmuje zagadnienia z mineralogii, 
petrografii, paleontologii i kartografii 

geologicznej. Przewodnik jest bogato ilustrowany. Liczne 
ryciny, schematy i tabele ułatwią zrozumienie zawartej tu 
wiedzy merytorycznej. W połączeniu z nią pozwolą ozna-
czać makroskopowo w terenie minerały, skały i skamienia-
łości, prowadzić proste pomiary geologiczne i interpreto-
wać budowę geologiczną.

2015 | ss. 220 | format B5

978-83-7865-273-1 | oprawa miękka 36 zł
Dostępna jako ebook ibuk.pl



Morfodynamika brzegów 
wydmowych południowego 
Bałtyku

Elżbieta Zawadzka-Kahlau

Książka analizuje dynamikę strefy 
brzegowej i przybrzeżnej wydm po-
łudniowego Bałtyku w XIX–XXI w. Pro-
blem badawczy dotyczy określenia 

przyczyn rozwoju jednostek brzegów wydmowych o zróż-
nicowanych tendencjach. Jest tu również próba ustalenia 
gradacji najważniejszych czynników wpływających na po-
głębiające się straty. Przebieg procesów w okresie stulecia 
i ostatniej dekady był podstawą prognozy zachowania plaż 
i wydm w rejonach morfodynamicznych Zatoki Gdańskiej 
oraz odcinków Jastrzębia Góra – Jarosławiec, Jarosławiec–
Sarbinowo i Sarbinowo – Międzyzdroje.

2012 | ss. 353 | format B5

978-83-7865-016-4 | oprawa miękka 36 zł

Okrzemki - Bacillariophyta 
(Diatoms). Część czwarta

Marcin Pliński, Andrzej 
Witkowski (red.)

W publikacji zamieszczono opisy 113 
gatunków (z 16 rodzajów) skorupia-
ków znanych z naszej części Bałtyku 
oraz Zalewu Wiślanego i  Zalewu 

Szczecińskiego, a też 42 gatunków potencjalnych dla Za-
toki Gdańskiej, znanych z innych części morza. Autorzy 
uwzględnili najnowsze wyniki badań w  mikroskopach 
elektronowych, szczególnie w rodzaju Amphora i Nitz-
schia. Rysunki, fotografie (też w mikroskopach elektrono-
wych) i barwne zdjęcia dobrze uzupełniają tekst. Polscy 
diatomolodzy, mykolodzy i hydrobiolodzy otrzymują dzie-
ło opracowane przez wybitnych specjalistów, przydatne 
do pracy na Bałtyku i w głębi lądu.

2013 | ss. 154 | format 130x190 mm

978-83-7865-147-5 | oprawa miękka 22 zł

Rośliny nasienne

Marcin Pliński, Józef Szmej 
(red.)

Prof. Marcin Pliński i prof. Józef Szme-
ja należą do europejskiej czołówki 
hydrobiologów i botaników zajmują-
cych się roślinami wodnymi. Od wielu 
już lat aktywnie uczestniczą w bada-
niach terenowych, dzięki czemu ich 

wiedza teoretyczna ma solidną podbudowę praktyczną. 
Tym cenniejsze jest opracowanie przygotowane przez taki 
zespół autorski. Wypełnia poważną lukę w polskich bada-
niach botanicznych południowej części Bałtyku i na pewno 
wejdzie trwale do literatury przedmiotu.

2013 | ss. 114 | format 130x190 mm

978-83-7865-133-8 | oprawa miękka 16 zł
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Flora Zaroki Gdańskiej 
i Wód Przyległych
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Ćwiczenia laboratoryjne 
z chemii ogólnej I. Część 
teoretyczna

Lech Chmurzyński i inni

2011 | ss. 216 | format B5

978-83-7326-800-5 | oprawa miękka 30 zł
Dostępna jako ebook ibuk.pl

Obliczenia z chemii ogólnej 
i analitycznej dla biologów

Zofia Szponar, Tomasz 
Pluciński

2010 | ss. 160 | format B5

83-7017-893-6 | oprawa miękka 20 zł

Ćwiczenia laboratoryjne 
z chemii ogólnej II. Część 
doświadczalna

Lech Chmurzyński i inni

2011 | ss. 72 | format B5

978-83-7326-801-2 | oprawa miękka 15 zł
Dostępna jako ebook ibuk.pl

Obliczenia z chemii ogólnej

Zygmunt Warnke (red.)

2010 | ss. 232 | format B5

978-83-7326-463-2 | oprawa miękka 28 zł

Preparatyka i analiza 
związków naturalnych

Regina Kasprzykowska, 
Aleksandra S. Kołodziejczyk, 
Elżbieta Jankowska, Krystyna 
Stachowiak

Podręcznik ten jest adresowany do 
osób interesujących się chemią or-

ganiczną, zwłaszcza tą z pogranicza biologii, studentów 
kierunków chemii medycznej, chemii kosmetyków czy 
technologii żywności. Zawiera zestawy ćwiczeń, których 
procedury zostały opracowane na podstawie prac wła-
snych autorek, a także oryginalnej literatury naukowej.

2014 | ss. 186 | format B5

978-83-7865-167-3 | oprawa miękka 28 zł
Dostępna jako ebook ibuk.pl

How science spies on nature 
and how technology imitates 
nature

Andrzej Kłonkowski, Marian 
Jaskuła (red.)

Od momentu powstania współcze-
snych nauk przyrodniczych jednym 
z problemów było podglądanie przy-

rody, które zawierało się w prostym pytaniu: jak to działa? 
Z kolei technika, po przedstawieniu przez naukę mecha-
nizmu działania, starała się naśladować ten zbadany frag-
ment przyrody. Owo podglądanie, potem naśladowanie 
przyrody, a ogólnie wzajemne relacje: nauka – technika 
– przyroda nic nie straciły ze swojej aktualności do chwili 
obecnej. Tymi relacjami pasjonują się przedstawiciele filo-
zofii nauki, a w szczególności filozofii nauk przyrodniczych.

2013 | ss. 182 | format A5

978-83-7865-052-2 | oprawa miękka 24 zł
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Chemia nieorganiczna. 
Ćwiczenia laboratoryjne

Praca zbiorowa

2011 | ss. 156 | format B5

978-83-7326-799-2 | oprawa miękka 29 zł
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Geometria różniczkowa

Andrzej Jankowski

Nie wydaje się, aby w języku polskim 
istniał podręcznik o podobnej kon-
strukcji i języku, obejmujący taki frag-
ment geometrii różniczkowej. Zasto-
sowano nowoczesny język geometrii 
różniczkowej, wprowadzony w dru-
giej połowie XX wieku i obecnie po-

wszechnie używany. W tym przypadku jest to język wiązek 
wektorowych, operatorów różniczkowych i algebry tenso-
rowej. Podręcznik ten może być przydatny dla studentów 
i pracowników naukowych, kierunków matematycznych, 
fizycznych i ogólnie ścisłych, zarówno uniwersytetów, jak 
i politechnik.

2015 | ss. 130 | format B5

978-83-7865-298-4 | oprawa miękka 24 zł

Języki, automaty, złożoność 
obliczeniowa

Joanna Jędrzejowicz, Andrzej 
Szepietowski

2011 | ss. 178 | format B5

978-83-7326-530-1 | oprawa miękka 20 zł

Modelowanie 
satysfakcji, użytecznośći 
i wykorzystania...

Tomasz Przechlewski

Oprogramowanie Open Source to 
nowy sposób tworzenia systemów 
informacyjnych (si/ti2). Wprawdzie 
w  powszechnej opinii ta kategoria 

oprogramowania jeszcze do niedawna funkcjonowała 
jako „oprogramowanie darmowe”,to jednak istotą opro-
gramowania Open Source jest przede wszystkim dostęp-
ność kodu źródłowego, umożliwiająca wszystkim zainte-
resowanym jegomodyfikowanie i poprawianie. Brak jest 
natomiast badań, które starałyby się wyjaśnić przyczyny 
przyswajania i wykorzystywania oprogramowania Open 
Source przez organizacje i/lub użytkowników indywidual-
nych. Niniejsza praca ma na celu wypełnienie tej luki.

2012 | ss. 225 | format B5

978-83-7865-004-1 | ebook ibuk.pl

Teoria węzłów i związanych 
z nimi struktur 
dystrybutywnych

Józef H. Przytycki

Jest to drugie wydanie książki z 2012 
roku, rozszerzone o dwanaście no-
wych wykładów, wygłoszonych przez 
autora w  Instytucie Matematyki 

Uniwersytetu Gdańskiego w latach 2012–2015. Wykłady 
poprzedza krótki rys historyczny teorii węzłów.

Nowe wykłady są ściśle związane z poprzednimi, rozsze-
rzają je, ale nie powtarzają. Szczególnie warto zwrócić 
uwagę na wykład XXII, jako że dotyczy on nowych, choć 
elementarnych, wyników, które autor otrzymał w marcu 
2014: konstrukcji q-wielomianu drzewa z korzeniem, ściśle 
związanego z nawiasem Kauffmana dla splotów.

2016 | ss. 188 | format B5

978-83-7326-907-1 | oprawa miękka 26 zł
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Matematyka dyskretna

Andrzej Szepietowski

2010 | ss. 258 | format B5

83-7326-245-8  | oprawa miękka 28 zł

Algebra liniowa

Jerzy Topp

Jest to podstawa wykładów i ćwiczeń 
dla studentów informatyki. Obejmu-
je: podstawowe struktury algebra-
iczne, liczby zespolone, wielomiany, 
macierze, układy równań liniowych, 
wyznaczniki, przestrzeń wektorową, 
przekształcenia liniowe, iloczyn ska-

larny i ortogonalność wektorów, wartości własne, formy 
kwadratowe i  elementy geometrii analitycznej. Teorię 
przedstawiono, udowadniając prawie wszystkie twierdze-
nia. Pojęcia zilustrowano w ponad 300 rozwiązanych przy-
kładach. Do zrozumienia materiału wystarczą wiadomości 
matematyczne na poziomie szkoły średniej.

2015 | ss. 340 | format A4

978-83-7326-873-9 | oprawa miękka 38 zł
Dostępna jako ebook ibbuk.pl

Wstęp do matematyki

Jerzy Topp

Jest to najnowsza wersja wykładów 
i ćwiczeń dla studentów pierwszego 
semestru matematyki i informatyki, 
prowadzonych przez autora na Uni-
wersytecie Gdańskim i Politechnice 
Gdańskiej. Treść obejmuje rachunek 
zdań i  elementy logiki, rachunek 

zbiorów, kwantyfikatory, funkcje, relacje, moce zbiorów 
oraz elementy algebry Boole’a. Całość jest przedstawio-
na intuicyjnie z jednej strony, a dostatecznie poprawnie 
i formalnie z drugiej strony. Zamieszczono dowody prawie 
wszystkich prezentowanych twierdzeń. Większość po-
jęć, własności i twierdzeń jest zilustrowana przykładami 
i rysunkami.

2015 | ss. 214 | format A4

978-83-7865-331-8 | oprawa miękka 34 zł

Matematyka. Funkcje jednej 
zmiennej

Jerzy Topp

W książce tej, stanowiącej połączenie 
klasycznego podręcznika ze zbiorem 
zadań, omówiono elementy rachun-
ku różniczkowego i całkowego funkcji 
jednej zmiennej. Przedstawiono pod-
stawowe definicje i twierdzenia, dużą 

liczbę przykładów i rysunków, ilustrujących pojęcia i teorię, 
oraz bardzo obszerne zestawy zadań (wraz z odpowiedzia-
mi), przydatne zarówno do prowadzenia ćwiczeń na uczel-
niach, jak i do samodzielnego rozwiązywania.

2016 | ss. 348 | format A4

978-83-7865-404-9 | oprawa miękka 28 zł
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Pomiar i statystyczna analiza cech binarnych

Grzegorz Krzykowski
2010, format B5, oprawa miękka, ss. 204, ISBN: 978-83-7326-757-2, cena 16 zł

NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH



Praktyczny kurs języka 
hiszpańskiego 
Wydanie przejrzane i uzupełnione 
przez Izabelę Berger

Maurycy Berger

2011 | ss. 178 | format B5

978-83-7865-342-4  | oprawa miękka 26 zł

Ameryka łacińska 
Dzieje i kultura

Michał Z. Dankowski, Nora 
Orłowska

Podręcznik jako próba syntezy dzie-
jów i kultury Ameryki Łacińskiej, stara 
się wypełnić lukę, jaka istnieje na pol-
skim rynku wydawniczym. Brak pod-

ręcznika akademickiego napisanego przez polskich auto-
rów, powodował, że dotychczas korzystano z opracowań 
zagranicznych tłumaczonych na język polski. Większość 
jest jednak dziś przestarzała. Nadto optyka patrzenia na 
dzieje Ameryki Łacińskiej musi się różnić, z punktu widze-
nia autorów północnoamerykańskich czy zachodnioeuro-
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Ferenc Puskás. Legenda 
futbolu
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Piłkarska biografia Ferenca Puskása, 
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obiektem niewybrednych ataków dziennikarzy. Mimo tego 
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bardziej znanym Węgrem na świecie, na co miała wpływ 
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