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Szanowni Państwo,

Oddajemy w Państwa ręce nową edycję katalogu publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu 
Łódzkiego.

Działamy już blisko 50 lat i jesteśmy jedną z wiodących oficyn uczelnianych w kraju. Publikujemy 
rocznie ponad 300 tytułów o charakterze dydaktycznym, naukowym i popularnonaukowym 
z różnych dziedzin nauki, ze szczególnym uwzględnieniem szeroko rozumianej humanistyki, 
nauk społecznych i ekonomicznych. Znaczna część publikacji to opracowania monograficzne 
i rozprawy habilitacyjne oraz czasopisma.

Nasi autorzy to przede wszystkim naukowcy Uniwersytetu Łódzkiego, ale również wybitni 
znawcy przedmiotu z innych ośrodków w kraju i za granicą.

Popularyzujemy naukę i kulturę, współpracując z mediami oraz instytucjami kultury. 
Na stronie internetowej wydawnictwa prowadzimy naukową Blogosferę, która skupia autorów, 
studentów i publicystów. Uczestniczymy w największych targach książki w Polsce, jesteśmy 
partnerem Salonu Ciekawej Książki – największego czytelniczego wydarzenia w Łodzi. 
Dbając o upowszechnianie wyników badań i treści naukowych, wiele publikacji kierujemy 
do otwartego dostępu.

Nasze książki są dostępne w większości księgarni internetowych, w wyspecjalizowanych 
punktach sprzedaży publikacji o profilu naukowym oraz wszystkich dobrych księgarniach w kraju. 
Realizujemy również indywidualne zamówienia klientów w formie tzw. druku na żądanie.

Więcej informacji na temat naszej działalności (nowości wydawnicze, aktualności, spotkania 
autorskie, promocje) można znaleźć na stronie internetowej – www.wydawnictwo.uni.lodz.pl 
– oraz na naszych profilach w mediach społecznościowych: Facebook, Instagram, LinkedIn, 
Twitter i YouTube.

Zespół Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego



Spis  
księgarni

 Bydgoszcz

Księgarnia PWN – Biblioteka UKW, ul. Szymanowskiego 3, 85-074 Bydgoszcz

Księgarnia PWN – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz

 Gdańsk

Księgarnia Fachowa Ekobis, ul. Grunwaldzka 223, 80-266 Gdańsk

Księgarnia PWN, ul. Korzenna 33/35, 80-851 Gdańsk

Księgarnia PWN, Uniwersytet Gdański, Bażyńskiego 4, 80-309 Gdańsk

Księgarnia PWN, ul. Narutowicza 11/12 (Politechnika Gdańska), 80-233 Gdańsk

 Gliwice

Księgarnia Akademicka „Lambda”, ul. Akademicka 2, 44-100 Gliwice

 Katowice

Księgarnia „Libella” s.c., pl. Sejmu Śląskiego 1, 40-032 Katowice

Księgarnia „Liber” s.c., ul. Bankowa 11, 40-007 Katowice

Księgarnia PWN, ul. Bogucicka 3 (Uniwersytet Ekonomiczny, budynek A), 40-226 Katowice

Księgarnia PWN, ul. Teatralna 2, 40-003 Katowice

Oikonomos – Księgarnia Akademicka, ul. Bogucicka 3, 40-226 Katowice

 Kraków

Antykwariat Bibliofil mgr Bogdan Wołosz, ul. Szpitalna 19, 31-024 Kraków

Garmond Press S.A., ul. Lubicz 3, 31-034 Kraków

Główna Księgarnia Naukowa Wojciech Satoła s.j., ul. Podwale 6, 31-118 Kraków

Główna Księgarnia Szkolna, ul. Daszyńskiego 16, 31-534 Kraków

Księgarnia Akademicka Sp. zo.o., ul. św. Anny 6, 31-008 Kraków

Księgarnia PWN, ul. Czarnowiejska 50b (AGH –Microscup), 30-049 Kraków

Księgarnia PWN, ul. Piłsudskiego 3/1, 31-110 Kraków

Księgarnia Skarbnica, os. Centrum C, bl. 1, 31-929 Kraków

Księgarnia Żydowska, AUH „Jarden”, ul. Miodowa 41, 31-052 Kraków

 Lublin

Księgarnia Medyczna „Ambulans”, ul. Staszica 14, 20-081 Lublin

Księgarnia Prawnicza „Iuris Prudentia”, pl. Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin

Księgarnia Sentencja, Krakowskie Przedmieście 41, 20-076 Lublin
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 Łódź

Firma Księgarska Wiesława Juszczaka, Anna Bylewska-Juszczak, ul. Pomorska 40, 90-203 Łódź

Księgarnia Mała Litera Art. Litera Boston, ul. Ogrodowa 17/19, 91-065 Łódź

Księgarnia Naukowa s.c. R. Jachman, B. Niedźwiedziew, ul. Kopcińskiego 8/12, 90-232 Łódź

Księgarnia Odkrywcy, ul. Narutowicza 46, 90-404 Łódź

Księgarnia Ossolineum, ul. Piotrkowska 181, 90-447 Łódź

Księgarnia PWN – Uniwersytet Medyczny (Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego 
w Łodzi), ul. Pomorska 251, bud. A2-2, lok. 04, 92-213 Łódź

Księgarnia PWN, ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź

Księgarnia PWN, ul. Więckowskiego 13, 90-721 Łódź

Księgarnia PWN, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź

Księgarnia REMA, al. Piłsudskiego 135, 92-318 Łódź

Księgarnia REMA, ul. Piotrkowska 102a, 90-004 Łódź

Księgarnia Światowid, ul. Piotrkowska 86, 90-103 Łódź

Oficyna Księgarsko-Wydawnicza „Horyzont” s.c., ul. Gospodarcza 6/46, 93-335 Łódź

 Olsztyn

Akademicka Księgarnia Naukowa Arche, ul. Oczapowskiego 2B, 10-719 Olsztyn

P.H.D. Książnica Polska Sp. z o.o., Centrum Książki Księgarnia Wydawnictw Naukowych, pl. Jana 
Pawła II 2/3, 10-950 Olsztyn

 Poznań

Dom Książki S.A., Księgarnia Techniczno-Ekonomiczna, ul. Głogowska 41, 60-736 Poznań

Fundacja UAM, Księgarnia Uniwersytecka, Filia w Collegium Novum, al. Niepodległości 4,  
61-874 Poznań

Fundacja UAM, Księgarnia Uniwersytecka, ul. Zwierzyniecka 7, 60-813 Poznań

Księgarnia Akademii Ekonomicznej w Poznaniu Sp. z o.o., ul. Powstańców Wielkopolskich 16,  
61-895 Poznań

Księgarnia Omnibus, ul. Święty Marcin 39, 61-806 Poznań

Księgarnia przy Fredry, ul. Fredry 10, 61-701 Poznań

Księgarnia PWN – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, ul. Powstańców Wielkopolskich 16, 
lok.134, 61-895 Poznań

Księgarnia PWN, ul. Mielżyńskiego 27/29, 61-725 Poznań

Księgarnia Uniwersytecka WNS, ul. Szamarzewskiego 89, 60-569 Poznań

Poznańska Księgarnia Akademicka Sp. zo.o., ul. Piotrowo 3, 31-138 Poznań

 Rzeszów

Księgarnia PWN, ul. Pigonia 6 (Biblioteka Uniwersytetu Rzeszowskiego), 35-310 Rzeszów

 Toruń

Księgarnia PWN, ul. Reja 25 (Uniwersytet Mikołaja Kopernika), 87-100 Toruń

Księgarnia Studencka, ul. Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
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 Warszawa

Agencja „Psyche” s.c., ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa

Books Poland, ul. Trakt Lubelski 360D, 04-667 Warszawa

Centrala Handlu Zagranicznego „Ars Polona” S.A., ul. Obrońców 25, 03-933 Warszawa

Dom Handlowy Nauki Sp. z o.o., ul. Szczęśliwicka 2/17, 02-352 Warszawa

Firma „Libra”, ul. Kossutha 4/41, 01-355 Warszawa

Główna Księgarnia Naukowa im. B. Prusa, ul. Krakowskie Przedmieście 7, 00-068 Warszawa

Księgarnia Ekonomiczna Kazimierz Leki, ul. Grójecka 67, 02-094 Warszawa

Księgarnia Historyczna, al. Solidarności 105, lok. 13, 00-140 Warszawa

Księgarnia Prawnicza „Dare”, ul. Szlenkierów 1, lok. 74, 01-181 Warszawa

Księgarnia Profit, pl. Defilad 1, lok. 2002D, 00-110 Warszawa

Księgarnia Prospero, Instytut Teatralny im. Z. Raszewskiego, Aleje Ujazdowskie 6,  
00-536 Warszawa

Księgarnia PWN, ul. Krakowskie Przedmieście 62, 00-322 Warszawa

Księgarnia PWN, ul. Nowoursynowska 161 (Biblioteka SGGW), 02-787 Warszawa

Księgarnia Techniczna, ul. Polna 13, 00-663 Warszawa

„Lexicon”, ul. Sengera „Cichego” 24, lok. 2A, 02-790 Warszawa

 Wrocław

Księgarnia Ekonomiczna MILAN, Paweł Kania, ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław

Księgarnia PWN, ul. Komandorska 118/120 (Uniwersytet Ekonomiczny), 53-345 Wrocław

Księgarnia PWN, ul. Kuźnicza 56, 50-138 Wrocław

  Publikacje Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego dostępne są również w salonach 
księgarskich sieci Empik.

  Dystrybucja publikacji elektronicznych

Publikacje elektroniczne Wydawnictwa UŁ znajdują się w bazach kluczowych ogólnopolskich 
dystrybutorów e-booków: EBOOKPOINT.PL, VIRTUALO.PL, IBUK.PL. Dzięki temu są dostępne 
w większości księgarń internetowych, w tym największych, takich jak NEXTO.PL, WOBLINK.COM, 
EMPIK.COM, LEGIMI.PL. Poprzez dystrybutorów oferujemy zarówno e-booki płatne, jak i te 
w otwartym dostępie.
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1 krótkie wprowadzenie
Interdyscyplinarna seria Krótkie Wprowadzenie piórem uznanych ekspertów 
skupionych wokół Uniwersytetu Oksfordzkiego przybliża aktualną wiedzę 
na temat współczesnego świata i pomaga go zrozumieć. W atrakcyjny 
sposób prezentuje najważniejsze zagadnienia XXI w. – od kultury, 
religii, historii przez nauki przyrodnicze po technikę. To publikacje 
popularnonaukowe, które w formule przystępnej, dalekiej od akademickiego 
wykładu, prezentują wybrane kwestie. Książki idealne zarówno jako 
wprowadzenie do nowych tematów, jak i uzupełnienie wiedzy o tym, co nas 
pasjonuje. Najnowsze fakty, analizy ekspertów, błyskotliwe interpretacje.

Książki zostały przełożone na język polski przez uznanych tłumaczy, 
będących równocześnie wybitnymi ekspertami w dziedzinach, których 
dotyczą poszczególne publikacje.

Stephen Anderson, tł. Bartosz Wojciechowski

Języki
Łódź 2017 • 154 s. • ISBN 978-83-8088-524-0 • 29,90 zł

Języki to omówienie najważniejszych zagadnień związanych z wielością, różnorodnością 
i rozwojem komunikacji. Czy są jeszcze języki nieodkryte? Ile jest języków migowych i jak one 
powstają? Jak porozumiewają się zwierzęta? Czy języki mogą wyginąć tak jak dinozaury?

Ken Binmore, tł. Iwona Konarzewska

Teoria gier
Łódź 2017 • 208 s. • ISBN 978-83-8088-594-3 • 29,90 zł

Teoria gier znajduje zastosowanie nie tylko w dziedzinie biologii ewolucyjnej i ekonomii, ale 
również rewolucjonizuje psychologię, psychiatrię i nauki polityczne. Sprawdza się w badaniach 
naukowych i w codziennym życiu. Czy przed podjęciem decyzji warto rzucić monetą? Kiedy 
opłaca się blefować? Czy pokerzyści lepiej się targują? Dlaczego John Nash, którego historia 
zainspirowała twórców filmu Piękny umysł, dostał Nagrodę Nobla?

Martin Bunton, tł. Paulina Matera

Konflikt palestyńsko-izraelski
Łódź 2017 • 158 s. • ISBN 978-83-8088-601-8 • 29,90 zł

Konflikt palestyńsko-izraelski w przystępny sposób wyjaśnia istotę rozgrywającego się 
współcześnie i silnie obecnego w mediach sporu. Jakie były źródła i przebieg konfliktu? 
Gdzie leży jego sedno? Czy rozwiązanie dwupaństwowe jest możliwe do zrealizowania? Jak 
światowe mocarstwa rywalizowały o wpływy w regionie?
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1
David Cottington, tł. Jarosław Pawłowski,  
red. naukowa Aneta Pawłowska

Sztuka nowoczesna
Łódź 2017 • 196 s. • ISBN 978-83-8088-669-8 • 29,90 zł

Książka w przystępny sposób wyjaśnia skomplikowane zagadnienia nowoczesnych trendów 
w sztuce, począwszy od Maneta i Picassa, a skończywszy na najnowszych przykładach sztuki 
performatywnej. Kiedy możemy mówić o sztuce nowoczesnej? Jakie relacje zachodzą między 
nią a sztuką współczesną? Jaką rolę w sztuce nowoczesnej odgrywa handel dziełami sztuki? 

Noël Carroll, tł. Jan Halbersztat

Humor
Łódź 2018 • 132 s. • ISBN 978-83-8088-754-1 • 29,90 zł

Humor to omówienie najważniejszych zagadnień dotyczących zjawiska, które niełatwo 
jednoznacznie zdefiniować. Czym jest humor? Dlaczego się śmiejemy? Czy rozbawienie jest 
emocją? Czy czarny humor jest etyczny? 
 
 

Thomas Dixon, tł. Grzegorz Zinkiewicz,  
red. naukowa Paweł Grabarczyk

Nauka i religia
Łódź 2018 • 180 s. •ISBN 978-83-8088-869-2 • 29,90 zł

Kiedy zaczęły się kontrowersje między nauką i religią? Jakich argumentów filozoficznych 
używa się w dyskusji o cudach? Co wspólnego z religią może mieć fizyka kwantowa, 
neurobiologia czy etyka ewolucyjna? Jaki jest kontekst społeczny, polityczny i etyczny relacji 
między nauką i religią? Jak relacja ta wygląda z perspektywy niechrześcijańskiej? Książka 
obowiązkowa dla każdego, kto ma – lub chce mieć – własne zdanie na temat natury i Boga.

Winston Fletcher, tł. Tomasz Domański

Reklama
Łódź 2018 • 172 s. • ISBN 978-83-8088-756-5 • 29,90 zł

Reklama to ważny element współczesnej komunikacji. Co decyduje o tym, że 
kampania reklamowa jest skuteczna? Jak działają agencje reklamowe? Czy przekaz 
reklamowy powinien być etyczny? 
 

Dane Kennedy, tł. Jakub Jedliński

Dekolonizacja
Łódź 2017 • 130 s. • ISBN 978-83-8088-546-2 • 29,90 zł

Dekolonizacja przedstawia konsekwencje rozpadu kolonialnego świata w XX w. 
Dlaczego dekolonizacji towarzyszyły wojna i terror, a mocarstwa dokładały starań, 
aby zniszczyć świadczące o tym dowody? Czy państwo narodowe to jedyna droga 
rozwoju dla dawnych kolonii? Dlaczego dziadek prezydenta Baracka Obamy popadł 
w konflikt z władzami kolonialnymi? Jak kolonizacyjne zapędy Hitlera wpłynęły 
na obraz powojennej Polski?
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John D. Lyons, tł. Agnieszka Kałowska

Literatura francuska
Łódź 2018 • 148 s. • ISBN 978-83-8088-771-8 • 29,90 zł

Książka stanowi czytelny przegląd zagadnień związanych z literaturą francuską od jej 
początków do czasów współczesnych. Autor koncentruje się na tych dziełach, które 
reprezentują zmiany w literackiej i społecznej praktyce.

Co odróżnia literaturę francuską od piśmiennictwa innych krajów? Jak ewoluowały konwencje 
i style literackie w poszczególnych okresach oraz w obrębie różnych gatunków? Dlaczego 
literaturę francuską można nazwać literaturą idei? 

Peter Marshall, tł. Jarosław Płuciennik, Maciej Potz,  
red. naukowa Jerzy Sojka

Reformacja
Łódź 2019 • ISBN 978-83-8142-403-5 • 29,90 zł

Reformacja stworzyła nowoczesną Europę i pozostawiła nieusuwalny ślad na historii 
świata. Jednak czym była i czy stanowiła siłę postępu, wolności, nowoczesności, czy też 
może konfliktów, podziałów i represji? Czy jest ona pierwszorzędnym przykładem zdolności 
religii do inspirowania nieegoistycznego idealizmu i zbawiennej zmiany społecznej, 
czy też ostrzegawczą opowieścią o fanatyzmie i nietolerancji w imię wiary? Czy tak 
naprawdę dotyczyła ona religii, czy może powinniśmy widzieć ją jako historyczny przykład 
motywacji par excellence duchowych, które wywoływane były cynicznie, by legitymizować 
ekonomiczne i polityczne zmiany?

Mark Maslin, tł. Katarzyna Dośpiał-Borysiak,  
red. naukowa Piotr Piotrowski

Zmiany klimatu
Łódź 2018 • 220 s. • ISBN 978-83-8088-769-5 • 29,90 zł

Zmiany klimatu w przystępny sposób wyjaśniają, w jaki sposób człowiek wpływa 
na klimat planety. Teoria dotycząca zmian klimatu jest jedną z nielicznych naukowych 
idei, każących nam myśleć o zmianie podstaw współczesnego społeczeństwa. Autor nie 
tylko relacjonuje debatę na ten temat, lecz także wyjaśnia, dlaczego temat budzi takie 
kontrowersje. Jakie są rozwiązania tego problemu? Jaka przyszłość czeka naszą planetę? 
Czy opisywane zjawiska przyniosą wkrótce koniec świata, jak uważało wielu ekologów 
w latach 80. i 90. XX w.? 

Mark A. Noll, tł. Maciej Potz

Protestantyzm
Łódź 2017 • 178 s. • ISBN 978-83-8088-544-8 • 29,90 zł

Czy wiesz, kto najskuteczniej głosi dziś ewangelię? Gdzie powstają największe Kościoły? 
Jak globalizacja wpływa na religię? Książka ta omawia najważniejsze zagadnienia związane 
z historią protestantyzmu i jego rolą we współczesnym świecie. Kryzys Kościoła, Luter 
i założenia teologii protestanckiej, rozkwit reformacji, jej zachodnie i wschodnie odmiany, 
zielonoświątkowcy i Kościoły niezależne – o tym wszystkim przeczytasz w Protestantyzmie.

  
ZAPOWIEDŹ
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1
Malise Ruthven, tł. Dorota Ściślewska

Islam
Łódź 2018 • 214 s. • ISBN 978-83-8088-867-8 • 29,90 zł

Islam to zarys podstawowych wiadomości na temat jednej z trzech największych religii świata. 
Skąd się biorą wewnętrzne podziały w islamie? Jakie zachodzą relacje między demokracją 
i światem Zachodu a islamem? Na czym polega idea świętej wojny z wrogami islamu? Czy 
kobieta może znaleźć spełnienie w świecie islamskim? Publikacja stanowi czytelne wyjaśnienie 
natury i przyczyn dramatycznych zdarzeń, z którymi mierzy się człowiek XXI w. W dobie 
globalizacji i ruchów migracyjnych to lektura niezbędna, by zrozumieć współczesny świat.

Roger Scruton, tł. Sylwia Krawczyk, Agnieszka Rejniak-Majewska

Piękno
Łódź 2018 • 214 s. • ISBN 978-83-8088-808-1 • 29,90 zł

Piękno to przystępne omówienie zagadnień związanych z estetyką. Autor przygląda się nie 
tylko dziełom sztuki, lecz także naturze i przedmiotom w codziennym życiu. Czym jest 
piękno? Jaką rolę odgrywa w naszym życiu? Czy jest wartością uniwersalną? Czemu służy 
brzydota? 
 

David Seed, tł. Adam Drozdowski

Science fiction
Łódź 2018 • 183 s. • ISBN 978-83-8088-752-7 • 29,90 zł

Science fiction to przystępne i atrakcyjne ujęcie zagadnień związanych z gatunkiem niełatwym 
do zdefiniowania, określanym jako połączenie powieści, tekstu naukowego i proroctwa; 
podejmującym problemy nieobce literaturze zaangażowanej – literackie i filmowe podróże 
w czasie i przestrzeni, Obcy i alternatywne społeczności, rozwój technologii i polityka.

Jonathan Slack, tł. Janusz Błasiak, Paulina Tokarz

Komórki macierzyste
Łódź 2017 • 156 s. • ISBN 978-83-8088-616-2 • 29,90 zł

Komórki macierzyste są jednym z najważniejszych i najbardziej kontrowersyjnych zagadnień 
współczesnej medycyny. Czy można je pozyskiwać i wykorzystywać w sposób etyczny? Czy 
dzięki nim uda się wyeliminować nowotwory i zatrzymać procesy starzenia? Czy można 
powstrzymać handel komórkami i turystykę medyczną? 
 

Jonathan Slack, tł. Joanna Chojak-Koźniewska, Bartłomiej Koźniewski

Geny
Łódź 2017 • 138 s. • ISBN 978-83-8088-599-8 • 29,90 zł

Geny to jedno z najciekawszych zagadnień współczesnej nauki. Jak są zbudowane? Czy 
powinniśmy się bać GMO? Na co chorowali królowa Wiktoria i car Mikołaj II oraz skąd 
o tym wiemy? W jaki sposób genetyka wykorzystywana jest w kryminalistyce i badaniach 
historycznych?
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Kirsten E. Shepherd-Barr, tł. Monika Sosnowska

Dramat współczesny
Łódź 2018 • 162 s. • ISBN 978-83-8088-861-6 • 29,90 zł

Dramat współczesny przynosi przystępne omówienie rozwoju dramatu i teatru od 1880 r. Jak 
na jego rozwój wpłynęli Ibsen, Beckett, Grotowski? Co osiągnęli wielcy eksperymentatorzy? 
Jakie tematy oburzały widzów? Kirsten E. Shepherd-Barr pokazuje najważniejsze przemiany 
w nowoczesnej dramaturgii, od wczesnego modernizmu przez czasy powojenne aż do odkryć 
i przełomów ostatnich lat. 
 

Charles Townshend, tł. Ryszard M. Machnikowski

Terroryzm
Łódź 2017 • 202 s. • ISBN 978-83-8088-626-1 • 29,90 zł

Terroryzm zawiera wyjaśnienie natury i przyczyn dramatycznych zdarzeń, z którymi mierzy się 
współczesny człowiek. Czy terroryzm jest tym samym co wojna? Dlaczego terroryści stosują 
eskalację przemocy? Jak terroryzm wpływa na kondycję państw demokratycznych i prawa 
człowieka? Po atakach na World Trade Center i powstaniu Państwa Islamskiego to lektura 
niezbędna, by zrozumieć świat.

 

Wkrótce:
Marvin Carlson – Teatr, tł. Krystyna Kujawińska Courtney, Anna 
Jędrzejewska

filologia polska
projekt:  
egzystencja i literatura
Seria poświęcona jest wybitnym polskim pisarzom – ich twórczości 
ujmowanej przez nich samych i interpretowanej przez krytyków jako projekt 
egzystencjalny, jako próba ustanowienia i zapisania siebie i swojego sposobu 
odczytywania sensów rzeczywistości, indywidualnego oglądu różnych jej 
sfer – społecznej, politycznej, etycznej, kulturowej, metafizycznej. Istotnymi 
kategoriami wyjaśniającymi pisarskie dzieło są w tym przypadku biografia, 
tożsamość oraz kształtujące je szeroko rozumiane doświadczenie.
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Tomasz Garbol

Czesław Miłosz. Los
Łódź 2018 • 204 s. • ISBN 978-83-8088-894-4 • 36,90 zł

Miłosz w tej książce to ktoś, kto ma bardzo silne poczucie szczególności własnego losu, ale 
zarazem doświadcza go jako tajemniczej zagadki, zmuszającej do niekończącej się nigdy 
walki o siebie i sens własnego istnienia. Wprowadzając Czytelnika w świat Miłosza, Tomasz 
Garbol tropi tę zasadniczą sprzeczność, powraca ona bowiem na różnych poziomach 
myśli poety i zapisanego w jego twórczości doświadczenia. Miłosz z jednej strony 
afirmuje istnienie, z drugiej – wyczuwa ukrytą pod powierzchnią świata grozę pustki. Jest 
zafascynowany historią i historycznością ludzkiego istnienia, ale też przerażony okropnością 
dwudziestowiecznych doświadczeń. Jest poetą intensywnych przeżyć erotycznych, 
a zarazem dojmującego doznania samotności. Ponawia próby poetyckiego uchwycenia 
rzeczywistości, lecz pozostaje w pełni świadomy, jak daremne są to wysiłki. 

Odsłaniając te paradoksy, Tomasz Garbol wprowadza w sam środek myślenia poety o sobie 
samym i świecie, w którym przyszło mu żyć.

Adrian Gleń

Andrzej Stasiuk. Istnienie 
Łódź 2019 • ISBN 978-83-8142-552-0 • 39,90 zł

Andrzej Stasiuk uznawany jest dziś za klasyka o dużym i różnorodnym gatunkowo dorobku 
(powieści, opowiadania, wiersze, dramaty, dzienniki, eseje, felietony, a nawet książki 
podróżnicze). Dotychczas badacze jego twórczości podchodzili do interpretacji i analizy dzieł 
Stasiuka z ostrożnością, poświęcając mu jedynie krótkie szkice. Adrian Gleń swoją oryginalną 
książką doskonale wpisuje się w założenia serii „Egzystencja i Literatura”. W pięknym (bliskim 
literaturze pięknej) i przyjaznym stylu autor uwypukla najważniejsze tematy pisarstwa 
Stasiuka, takie jak: poszukiwania sensu życia, tropienie tajemnicy bytu, zgłębianie 
problematyki czasu, fascynacja przedmiotami, światłem, peryferiami czy pustką.

Agnieszka Kałowska

Witkacy. Etyka
Łódź 2016 • 292 s. • ISBN 978-83-8088-201-0 • 36,90 zł

Dzięki publikacji Czytelnik przeżyje nowe spotkanie z Witkacym: ujrzy go jako rozmówcę 
i teoretyka rozmowy; podważającego religię poszukiwacza Absolutu; obywatela podbitego 
państwa pozującego do zdjęć w stroju kolonialisty, człowieka współczującego cierpiącej 
musze i psom na łańcuchach, o krok od konwersji na buddyzm. Najważniejsze problemy 
etyczne XX w. – dialog, stosunek do religii, kolonializm, ekologia, wielokulturowość – znajdują 
odbicie w biografii i twórczości Stanisława Ignacego Witkiewicza: nie tylko w powieściach 
i dramatach, lecz także w listach, komentarzach, tekstach publicystycznych. 

Autorka podejmuje temat dotychczas niezbadany: rekonstruuje poglądy etyczne 
artysty, wnikliwie śledząc ich rozwój, złożoność, ukazując źródła i artystyczne konsekwencje. 
Wydobywa szczeliny między deklaracjami a poglądami wynikającymi z tekstów, sytuuje na 
tle najważniejszych twórców epoki, pokazuje dramatyczne zwroty, a wreszcie i to, że etyka 
Witkacego rodziła się w dialogu z Innymi – i tylko dzięki sztuce ich głosy mogły wybrzmieć.

Anna Legeżyńska

Julia Hartwig. Wdzięczność
Łódź 2017 • 280 s. • ISBN 978-83-8088-810-4 • 36,90 zł

Anna Legeżyńska snuje wyjątkową opowieść o długim i fascynującym życiu, etosie 
artystycznym i inteligenckim ważnej poetki, ikonicznej postaci powojennego życia 
literackiego, a zarazem charyzmatycznej osobowości, jaką była Julia Hartwig. Tę opowieść 
określa tytułowa wdzięczność – afirmujący stosunek do ludzi, świata i sztuki. Oprócz 
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duchowego portretu Julii Hartwig, wydobywającego to, co nierozpoznane, niedopowiedziane, 
intymne, Czytelnik otrzymuje również prezentację zakresu tematów, stylów, chwytów 
lirycznych, którym poetka starała się dochować wierności – wszystkiego tego, co stanowi 
o oryginalności jej poezji. 

Życie i twórczość przenikają się w tej książce nieustannie, odsyłając do siebie, a ich wspólną 
cechą jest sens, który niosą.

Maciej Urbanowski

Stanisław Brzozowski. Nowoczesność
Łódź 2017 • 234 s. • ISBN 978-83-8088-661-2 • 36,90 zł

Jak pojmował Brzozowski kategorię nowoczesności, skoro marzył o unowocześnieniu 
Polaków i Polski, był entuzjastą literatury, w którą wpisany jest projekt człowieka świadomie 
stwarzającego swój świat i historię, a jednocześnie oświadczał, że nowoczesność go przeraża 
i nie jest w stanie znieść „całego mnóstwa nowoczesnych idei”? Czytelnik znajdzie w tej 
książce zapis własnego, krytycznego czytania Brzozowskiego przez badacza, który zajmuje 
się tym autorem od lat. W poszczególnych rozdziałach, stanowiących szkice literackie, 
Urbanowski przywołuje także liczne wątki biograficzne, mające wpływ na dzieło pisarza: 
chorobę, nieudowodnione oskarżenia o współpracę z carską Ochraną, które wykluczyły go ze 
środowiska, emigrację, małżeństwo z Antoniną Kolbergówną, fascynację lekturami Newmana 
i nawrócenie. 

Czy Brzozowski nie unieważnia się pomimo stulecia, które nas od niego dzieli? Maciej 
Urbanowski udowadnia, że wielkich pisarzy trzeba czytać zawsze – migotliwość myśli 
Brzozowskiego odpowiada współczesności, a on sam może stać się patronem wszystkich, 
którzy próbują krytycznie zmierzyć się z „gotowym” światem, jaki zastali.

Marzena Woźniak-Łabieniec

Jarosław Marek Rymkiewicz. Metafizyka
Łódź 2017 • 216 s. • ISBN 978-83-8088-386-4 • 36,90 zł

Kluczem do interpretacji poezji Jarosława Marka Rymkiewicza w ujęciu Marzeny Woźniak- 
-Łabieniec jest pojęcie metafizyki, kształtujące podstawowe sensy twórczości lirycznej autora 
Thema regium, począwszy od tomów najwcześniejszych po ostatnie.

Poetycka wizja świata rodzi się w dialogu z różnymi koncepcjami filozoficznymi. Wiersz 
jest próbą znalezienia spoiwa w świecie chaosu i rozpadu. Rymkiewiczowska poezja 
metafizycznych pytań dotyka tajemnicy przekraczającej poznawalną zmysłowo rzeczywistość, 
docieka przyczyny i zasady wszechświata, relacji między ciałem, umysłem i nazywającym je 
słowem. W konsekwencji zadaje pytania natury religijnej: o Boga, nieśmiertelność, istnienie 
zła, miejsce człowieka w świecie i sens istnienia w ogóle. Rymkiewiczowska metafizyka 
to również symboliczny dialog poprzez teksty z duchami twórców z poprzednich epok, 
który dokonuje się dzięki naszej wiedzy o zmarłych i pozostawionych przez nich tekstach, 
a w którym także my – jako czytelnicy – możemy uczestniczyć.

Kolejne tytuły planowane w serii:
Agnieszka Kramkowska-Dąbrowska – Krasiński. Świadectwo

Piotr Śliwiński – Różewicz. Zgroza
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1literaturoznawstwo. sylwetki
W ramach serii publikowane są książki literaturoznawcze poświęcone 
interpretacjom twórczości pisarzy i poetów, zarówno polskich, jak 
i zagranicznych. Poszczególne prace koncentrują się na pisarstwie autorów 
o ugruntowanej pozycji w polskiej humanistyce, a także na twórczości tych, 
którzy nie są dostatecznie znani polskiemu Czytelnikowi.

Seria została wyróżniona w Konkursie na Najlepszą Książkę Akademicką 
podczas 20. Poznańskich Targów Książki Nie Tylko Naukowej.

Leszek Engelking

Nowe mity. Twórczość Jáchyma Topola
Łódź 2016 • 228 s. • ISBN 978-83-8088-038-2 • 39,90 zł

Książka jest poświęcona Jáchymowi Topolowi (ur. 1962), jednemu z najsławniejszych 
i najpopularniejszych czeskich pisarzy współczesnych, twórcy tłumaczonemu na wiele 
języków (po polsku możemy przeczytać większość jego dzieł), laureatowi ważnych nagród 
literackich.

W pierwszej części publikacji omówiono całość twórczości Topola, natomiast kolejne teksty 
poświęcone są konkretnym książkom pisarza. Leszek Engelking poruszył m.in. kwestie 
intertekstualności, narratora naiwnego i związków analizowanych tekstów z romansem 
łotrzykowskim oraz realizmem magicznym. Przywołano też obecną w twórczości Topola 
postać mitologicznego łotrzyka, trickstera. Jáchym Topol odwołuje się jednak nie tylko 
do mitów pradawnych, lecz chce także tworzyć mity nowe – mity współczesnego świata. 
W książce odwołano się również do stosunkowo licznych motywów polskich w dziełach 
pisarza. 

Anna Ginter

Vladimir Nabokov i jego synestezyjny świat
Łódź 2016 • 252 s. • ISBN 978-83-7969-787-8 • 38,90 zł

Vladimir Nabokov (1899–1977) w tekstach autobiograficznych i wywiadach przyznawał, 
że posiada niezwykły dar doświadczania wrażeń kolorystycznych podczas słuchania 
i artykulacji głosek reprezentujących poszczególne litery alfabetu. Twierdził, że bodźcem 
dla owych doznań są nakładające się na siebie skojarzenia wzrokowe, smakowe, dotykowe 
i słuchowe. Nie wyczerpują one jednak palety synestezyjnych doznań autora Lolity. Jak 
pokazują teksty jego powieści i opowiadań, barwnymi odcieniami mienią się imiona 
bohaterów i nazwy miejscowości, a cyfry i dni tygodnia mogą przybrać postać człowieka 
lub zwierzęcia. Wobec tak wielkiej różnorodności zjawisk synestezyjnych obecnych 
w twórczości pisarza autorka stawia sobie za cel zaprezentowanie bogactwa tego świata, 
nasyconego wrażeniami wzrokowymi, smakowymi i dotykowymi oraz zapachami, dźwiękami 
i emocjami, które zapewniają wielowymiarowość odbioru jego dzieł. Do wyjaśnienia 
mechanizmów łączenia przedstawionych w tekstach utworów wrażeń zmysłowych, pojęć 
i idei z doświadczeniami percepcyjnymi posłużyły najnowsze wyniki badań nad synestezją, 
prowadzone w zakresie psychologii, medycyny, a także nauk neuronalnych.
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Arkadiusz Morawiec

Zofia Romanowiczowa. Pisarka nie tylko emigracyjna
Łódź 2016 • 506 s. • ISBN 978-83-7969-537-9 • 44,90 zł

Książka została poświęcona Zofii Romanowiczowej, wybitnej polskiej pisarce emigracyjnej, 
uznawanej przez wielu badaczy za jedną z najlepszych pisarek polskich w XX w., która jest 
jednak niedostatecznie znana zarówno polskim Czytelnikom, jak i literaturoznawcom. Publikacja 
przywraca Romanowiczową do pamięci literackiej oraz badań literaturoznawczych. Pierwsza 
część zawiera szkic biograficzny oparty na wypowiedziach pisarki, rozmowach z nią i jej 
korespondencji oraz uwzględniający różnorodne opracowania i źródła (m.in. zawarte 
w toruńskim Archiwum Emigracji). W części drugiej omówiono całokształt twórczości 
Romanowiczowej, kładąc znaczący nacisk na recepcję jej twórczości, a także jej 
międzynarodowy odbiór, ze szczególnym uwzględnieniem Francji. W książce poruszono 
m.in. kwestie filozoficznych inspiracji pisarstwa Romanowiczowej, jego wielowarstwowych 
i skomplikowanych kontekstów religijnych, omówiono także związki z francuską „nową 
powieścią”. Publikacja dostarcza ponadto wiele informacji na temat krytyki literackiej od końca 
lat czterdziestych ubiegłego wieku i jej uwarunkowań związanych z dominującymi w tym okresie 
prądami intelektualnymi oraz życiem politycznym i społecznym w kraju oraz diasporze. Książka 
zawiera także kompletną bibliografię przedmiotową i podmiotową dotyczącą pisarki.

Grażyna Zygadło

„Zmieniając siebie – zmieniam świat”. Gloria E. Anzaldúa 
i jej pisarstwo zaangażowanego rozwoju w ujęciu 
społeczno-kulturowym

Łódź 2019 • 254 s. • ISBN 978-83-8142-263-5 • 39,90 zł

Publikacja jest poświęcona analizie twórczości i filozofii pisarstwa Glorii E. Anzaldúy – znanej 
amerykańskiej pisarki meksykańskiego pochodzenia. Interdyscyplinarny charakter monografii 
wynika z tego, że wpisuje się ona zarówno w nurt badań nad Pograniczem (Border studies), 
studia amerykanistyczne, postkolonialne, jak i gender oraz queer studies. Poruszane są w niej 
ważne problemy społeczne, polityczne i kulturowe dotyczące mniejszości latynoskiej w USA, 
a przy tym zwraca się uwagę na walory literackie omawianych utworów. Dużą wartość książki 
stanowią tłumaczenia wierszy oraz fragmentów epokowego dzieła Anzaldúy Borderlands 
/La Frontera dokonane przez autorkę, ponieważ dotąd nikt w Polsce nie podjął się przekładu 
twórczości tej pisarki.

Pomimo obszernej tematyki jest to pozycja napisana językiem zwięzłym i konkretnym, 
unikalna ze względu na bardzo szeroki krąg potencjalnych odbiorców. Ponadto warto 
zauważyć, że na polskim rynku wydawniczym brakuje jakichkolwiek materiałów dotyczących 
Glorii E. Anzaldúy, a w piśmiennictwie światowym nie powstała dotąd monografia 
jej poświęcona – liczne artykuły dotykające tej tematyki rozproszone są w książkach 
i periodykach naukowych.

Maria Berkan-Jabłońska

Weredyczki, sawantki, marzycielki, damy… W kręgu 
kobiecego romantyzmu. Studia i szkice z kultury literackiej 
kobiet okresu międzypowstaniowego

Łódź 2019 • ISBN 978-83-8142-297-0 • 39,90 zł

W monografii autorka prezentuje literaturę pierwszej połowy XIX w. tworzoną przez 
kobiety – dziś zapomnianą albo słabo pamiętaną. Szkice zawarte w tomie stanowią ważne 
uzupełnienie obrazu tamtej epoki. Autorka zastanawia się, na czym polega specyfika tych 
literackich propozycji na tle różnych tendencji epoki i formułując odpowiedź, podkreśla, że ich 
obecność w obrębie polskiego piśmiennictwa wydaje się istotna – i to nie z racji zapoznanych 
wartości artystycznych lub estetycznych, a raczej świadectwa kulturowego partnerstwa. 
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Czytelnik ma również szansę przyjrzeć się sylwetkom kobiet, które mimo społecznych 
ograniczeń podejmują pracę twórczą – autorka kreśli je wyposażona w naukowy warsztat, 
ale zarazem robi to z pasją.

Jan Brzechwa, wstęp i oprac. edytorskie Monika Urbańska, Jowita 
Podwysocka-Modrzejewska

Wiersze polityczne
Łódź 2019 • ISBN 978-83-8142-554-4 • 39,90 zł

W pamięci czytelniczej Jan Brzechwa utożsamiany jest głównie z poezją dla dzieci. Liryki 
dedykowane odbiorcom dorosłym stanowią jednak znaczną część jego literackiej spuścizny. 
Pisarz ubolewał, że jego twórczość dla dorosłych nie znalazła w oczach krytyków i czytelników 
należytego uznania. 

W prezentowanym tu zbiorze poezji politycznych znalazły się wiersze wyselekcjonowane 
z całości dorobku Brzechwy ze względu na ich tematykę, odnoszącą się do bieżących 
wydarzeń politycznych, społecznych i kulturalnych. Pochodzą one ze zbiorów: Imię wielkości. 
Wiersze o Józefie Piłsudskim (1938), Palcem w bucie (1947), Pokój zwycięży (1951), Strofy o planie 
sześcioletnim (1951), Cięte bańki (1952), Wiersze wybrane – trzy edycje: z 1955, 1957 i 1959 r. 
oraz Miejsce dla kpiarza (1967), a także z ostatniego tomiku wydanego po śmierci poety 
pt. Liryka mego życia (1968).

Jacek Brzozowski, Krystyna Pietrych (red.)

Strategie „ja” (po)romantycznego w poezji polskiej XIX–XXI 
wieku. Część 1: Studia i szkice, Część 2: Rozmowy

Łódź 2017 • 616 s. • ISBN 978-83-8088-631-5 • 69,90 zł

Część 1: Studia i szkice

U początków projektu „Strategie »ja« (po)romantycznego w poezji polskiej XIX–XXI wieku”, 
rezultatem którego jest niniejsza publikacja, stała nieodmiennie powracająca myśl, że 
zaskakująco wiele – wbrew diagnozom radykalnie separującym poezję romantyczną od jej 
dwudziestowiecznych realizacji – łączy poetyckie dykcje na przestrzeni ostatnich dwóch stuleci.

Koncentrujemy się na fundamentalnym wymiarze tekstu, który jednocześnie poza 
tekstowość wykracza. Ten wymiar wyznacza podmiot rozumiany zarówno zgodnie z poetyką 
strukturalistyczną jako kategoria immanentna wypowiedzi, jak i poststrukturalistycznie 
– rozpatrywany w ujęciu antropologicznym i kulturowym. Szeroka formuła podmiotowości, 
nietożsama z abstrakcyjną ideą filozoficzną, lecz istniejąca poprzez wielość jednostkowych 
realizacji, jest dla nas kategorią centralną i nadrzędną, służącą wydobyciu ciągłości procesu 
historycznoliterackiego (a nawet szerzej – kulturowego), trwającego w poezji polskiej 
nieprzerwanie od romantyzmu do dzisiaj.

Część 2: Rozmowy

W naszym projekcie uznajemy romantyzm za jedną z początkowych faz nowoczesności, 
w której pojawiają się i dochodzą do głosu konstytutywne dla niej przeświadczenia 
o nieprzejrzystości świata, podmiotu i języka, podejmowane następnie w duchu 
rewizjonistycznym przez (po)romantyków.

Szkice pomieszczone w pierwszej części niniejszej publikacji i rozmowy inspirowane 
wspólnymi lekturami kilku ważnych dla nas książek, składające się na część drugą projektu, 
tworzą dopełniającą się, dialogiczną całość, wzajemnie do siebie odsyłają, podejmując 
te same kwestie, w różny sposób je oświetlają, nierzadko także wchodzą ze sobą w spór. 
Tym samym otwierają przestrzeń do stawiania dalszych pytań, do krytycznego czytania 
następnych tekstów i odkrywania innych perspektyw, które ujawnią nieznane dziś jeszcze 
miejsca wspólne przeszłości i teraźniejszości. Mamy nadzieję, że nasza propozycja stanie się 
inspiracją do podjęcia kolejnych rewizjonistycznych lektur, wydobywających fundamentalne 
znaczenie romantycznej tradycji, w jej najbardziej rewolucyjnej wersji – tej dotyczącej nowego 
paradygmatu poznawczego i estetycznego oraz nowego modelu antropologicznego.
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Katarzyna Burska, Elwira Olejniczak (red.)

Strasznie lubię cię, piosenko. Szkice o tekstach Wojciecha 
Młynarskiego. Tom jubileuszowy dedykowany Profesor 
Barbarze Kudrze

Łódź 2018 • 316 s. • ISBN 978-83-8142-165-2 • 45,90 zł

To pierwsza tak obszerna monografia poświęcona w całości twórczości jednego 
z największych poetów polskiej piosenki. Analizy tekstów Wojciecha Młynarskiego podjęli 
się językoznawcy, literaturoznawcy i kulturoznawcy. Wśród opracowań przeważają studia 
naukowe, ale nie zabrakło też artykułów o charakterze popularnym.

Dorobek poety znanego z trafnych komentarzy na temat otaczającej go rzeczywistości został 
zaprezentowany z różnych punktów widzenia. Przyjrzano się nie tylko słowom, gatunkom 
i zabiegom językowym, jakie wykorzystywał wybitny twórca, lecz także znaczeniom ukrytym 
w jego tekstach. Czytelnicy dowiedzą się m.in.: jaki obraz Polaków wyłania się z twórczości 
Młynarskiego, czym jest dla niego szczęście, jak przedstawiał on kobiety, co można wyczytać 
z tytułów jego utworów, dlaczego autor Róbmy swoje zasłużył na miano mistrza mowy polskiej 
i co łączyło go z Okudżawą.

Katarzyna Burska, Rafał Zarębski (red.)

Kreatywność językowa w przestrzeni publicznej
Łódź 2017 • 246 s. • ISBN 978-83-8088-451-9 • 39,90 zł

Publikacja kontynuuje rozważania podjęte w poprzednich książkach z cyklu poświęconego 
oryginalności słownej: Kreatywność językowa w komunikowaniu (się), Kreatywność językowa 
w przestrzeni medialnej oraz Kreatywność językowa w literaturze i mediach.

Poszczególne zagadnienia przedstawione przez badaczy zostały zgrupowane w pięciu 
częściach, z których każda ściśle wiąże się z kreatywnością na płaszczyźnie językowej, ale 
dotyczy nieco innych jej aspektów (kreatywność stricte językowa, kreatywność językowa 
a odmiany języka, kreatywność językowa w przestrzeni publicznej: politycznej, medialnej, 
miejskiej). Autorzy, wyczuleni na nowe zjawiska w języku, prezentują aktualny materiał 
badawczy. Interesują się przede wszystkim niestandardowym użyciem języka, które traktują 
nie jako odstępstwo od normy, lecz przejaw twórczego myślenia.

Katarzyna Burska, Bartłomiej Cieśla (red.)

Kreatywność językowa w internecie
Łódź 2019 • ISBN 978-83-8142-461-5 • 39,90 zł

Zebrane tu prace dotyczą szeroko pojętej cyberkultury w wymiarze językowym, tekstowym 
i genologicznym. Poprzedzono je tekstem wprowadzającym w problem kreatywności, 
wskazującym na różne sposoby jej rozumienia we współczesnym dyskursie językoznawczym. 
Inspiracją do wydania tomu było przekonanie, że internet to medium bardzo zróżnicowane 
pod względem komunikacyjnym, będące nośnikiem stylów, treści i form przekazu 
wkomponowanych w różnorodną przestrzeń dyskursywną. 

Katarzyna Burska, Bartłomiej Cieśla (red.)

Kreatywność językowa w komunikacji internetowej
Łódź 2019 • ISBN 978-83-8142-463-9 • 39,90 zł

Autorzy zebranych prac wychodzą z założenia, że internet to swoiste hipermedium: 
kompilacja tradycyjnych i zupełnie nowych sposobów komunikowania. W publikacji 
przyjrzano się cechom językowym komunikatów internetowych w aspekcie genologicznym 
(blogi, wideoblogi, memy, fora internetowe), komunikacyjnym własnościom portali 
społecznościowych (Facebook), a także marketingowi w internecie (marki na stronach 
internetowych i w komunikatach reklamowych).
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Katarzyna Burska, Bartłomiej Cieśla (red.)

Poprawność językowa w praktyce. Zbiór ćwiczeń
Łódź 2019 • ISBN 978-83-8142-358-8 • 29,90 zł

Oddajemy do rąk Czytelników zbiór ćwiczeń poświęconych poprawności językowej – książkę 
pomyślaną z jednej strony jako dydaktyczna pomoc dla nauczycieli podejmujących na lekcjach 
wskazaną problematykę, z drugiej zaś – jako niewielkich rozmiarów poradnik językowy 
skierowany do osób, które chciałyby podjąć wysiłek indywidualnej pracy nad zwiększeniem 
kompetencji językowych. W szczególności mamy na myśli uczniów, studentów, dziennikarzy, 
redaktorów, korektorów, pracowników agencji reklamowych i copywriterskich, jakkolwiek 
publikację tę kierujemy do wszystkich miłośników polszczyzny.

Ze Wstępu

Katarzyna Burska, Bartłomiej Cieśla, Katarzyna Jachimowska, Barbara 
Kudra

Kreatywność językowa w reklamie. Podręcznik nie tylko 
dla specjalistów

Łódź 2016 • 186 s. • ISBN 978-83-8088-243-0 • 33,90 zł

Autorzy w przystępny, syntetyczny sposób prezentują techniki językowe wykorzystywane 
w reklamie w celu osiągnięcia lepszego efektu sprzedażowego. Przy każdej omawianej 
technice Czytelnik znajdzie liczne przykłady twórczego wykorzystania środków językowych, 
w tym również przykłady wizualne. Po kolejnych rozdziałach umieszczono zestawy ćwiczeń 
służące kształtowaniu umiejętności twórczego stosowania języka w reklamie.

Podręcznik zawierający bogaty materiał ilustracyjny oraz niebanalne, rozwijające ćwiczenia 
z pewnością będzie przydatny w pracy ze studentami kierunków humanistycznych 
( językoznawstwa, dziennikarstwa, komunikacji społecznej, kulturoznawstwa) oraz 
marketingu i zarządzania. Zainteresuje też praktyków związanych ze światem reklamy: 
copywriterów, pracowników firm reklamowych i wszystkich zajmujących się kreatywnym 
tworzeniem reklam oraz przemysłem z tym związanym.

Bartłomiej Cieśla, Magdalena Pietrzak (red.)

Kreatywność językowa w literaturze i mediach
Łódź 2017 • 266 s. • ISBN 978-83-8088-702-2 • 39,90 zł

Poszczególne zagadnienia prezentowane przez badaczy zostały podzielone na dwie 
części – dotyczące kreatywności w mediach oraz w literaturze. Oprócz prasy i radia 
autorów szczególnie interesuje przestrzeń internetu. Czytelnicy znajdą w publikacji teksty 
poruszające m.in. takie problemy, jak: kreatywność copywriterów i użytkowników portali 
społecznościowych, forma i funkcja memów internetowych, neologizmy i metafory 
w wypowiedziach dziennikarzy, wyrazy potoczne i ekspresywne w pismach młodzieżowych. 
Ponadto w części dotyczącej literatury autorzy analizują nowe gatunki i utwory.

Bartłomiej Cieśla, Ewa Szkudlarek-Śmiechowicz (red.)

Negacja w języku, tekście, dyskursie
Łódź 2018 • 244 s. • ISBN 978-83-8142-205-5 • 44,90 zł

Oddajemy do rąk Czytelników monografię, w której Autorzy poddają refleksji naukowej 
zjawisko negacji. W tomie znalazły się artykuły językoznawców, literaturoznawców, 
kulturoznawców, prawników, filozofów, logików. Publikacja ma więc charakter 
interdyscyplinarny, prezentujemy w niej bowiem wyniki badań nad negacją w wymiarze 
składniowym, semantycznym, logicznym, retorycznym, kulturowym, społecznym. Autorzy 
artykułów zgromadzonych w monografii proponują zarówno systemowe ujęcie negacji: 
syntaktyczne i semantyczne, jak i komunikacyjne: pragmatyczne, tekstowe, dyskursowe. 
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Negację traktują wąsko – jako składnik semantycznej struktury zdania mający wpływ na jego 
budowę formalną, za pomocą którego mówiący odrzuca wydany uprzednio lub domyślny sąd, 
a także szeroko – jako negowanie, odrzucenie tego, co było lub jest uznane za rzeczywiste, 
słuszne, właściwe, wartościowe, sprawiedliwe.

Przemysław Dakowicz

Lustra tradycji. Studia i szkice interpretacyjne
Łódź 2018 • 288 s. • ISBN 978-83-8142-200-0 • 39,90 zł

Teksty zostały ułożone w dwa odrębne działy. W większości z tych, które znalazły się w dziale 
pierwszym, szczególną uwagę poświęcam zespołowi kwestii, by tak rzec, metafizycznych lub 
otwarcie religijnych – manifestujących się, w różnym stopniu oraz poprzez rozmaite strategie 
intertekstualne i dialogiczne, w twórczości takich autorów jak Czesław Miłosz, Krzysztof 
Kuczkowski czy Wojciech Kass.

Dział drugi przeznaczony został na interpretacje wierszy Jarosława Marka Rymkiewicza i Feliksa 
Netza, dla których najistotniejszy (choć nie jedyny) kontekst stanowi nowa i najnowsza historia. 
Określona semantyzacja wydarzeń istotnych dla zbiorowości dokonuje się tu dzięki odniesieniu 
do żywotnej tradycji poetyckiej, m.in. do polskiego romantyzmu.

Swoiste uzupełnienie niektórych intuicji interpretacyjnych znajdzie Czytelnik w aneksie, 
na który składają się dwa dialogi – o poezji (z Jarosławem Markiem Rymkiewiczem) oraz 
o historii i krytyce literackiej (z Tomaszem Burkiem).

Ze Słowa wstępnego

Polska poezja współczesna, szczególnie ten jej nurt, który bada Przemysław Dakowicz, nie 
ma jeszcze wielu tak pogłębionych ujęć, jak to, z którym w omawianej książce obcujemy. 
Jest to więc praca na swój sposób pionierska, ważna, odsłaniająca przed Czytelnikiem nowe 
lądy literatury. […] Pisana z pasją i rzadko spotykanym znawstwem. Wnikliwa i odkrywcza. 
Autor znakomicie rozpoznał środowisko twórców, o których w sposób pogłębiony myśli. […] 
Dakowicz jest równocześnie historykiem literatury, zaangażowanym krytykiem i odkrywczym 
filozofem słowa.

Z recenzji prof. dr. hab. Jarosława Ławskiego

Iwona Dembowska-Wosik

Wizerunek Polski i Polaków w chicagowskim „Dzienniku 
Związkowym”

Łódź 2016 • 352 s. • ISBN 978-83-8088-323-9 • 39,90 zł

Publikacja poświęcona jest wizerunkowi Polski i Polaków, jaki promuje wśród swoich 
czytelników chicagowski „Dziennik Związkowy” – najstarsza polskojęzyczna gazeta codzienna 
wydawana w Stanach Zjednoczonych. Na podstawie cyklu felietonów komentujących 
bieżące wydarzenia w kraju nad Wisłą autorka ukazuje spojrzenie Polonii amerykańskiej 
na współczesną polską rzeczywistość. Analizuje zarówno treści pojawiające się na łamach 
„Dziennika Związkowego”, jak i formę językową badanych tekstów. Skupia się na ich 
pragmatycznym wymiarze, a w szczególności na tym, co zostało w nich ukryte przy użyciu 
implikatur i presupozycji. Pokazuje, w jaki sposób użyte metafory przyczyniają się do 
budowania specyficznego, negatywnego wizerunku Polski i Polaków wśród rodaków za 
oceanem.

Jolanta Fiszbak (red.)

Polonistyczna dydaktyka ogólna
Łódź 2019 • ISBN 978-83-8142-321-2 • 44,90 zł

Książka stanowi kompendium dydaktyczne dla studentów przygotowujących się do roli 
nauczyciela-polonisty. Autorzy odwołują się do najnowszego stanu badań różnych dyscyplin: 
językoznawstwa, literaturoznawstwa, dydaktyki języka polskiego, pedagogiki, psychologii, 
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a ponadto wiążą dydaktykę polonistyczną z dydaktyką ogólną. Publikacja zawiera wskazówki 
dotyczące stosowania na lekcjach języka polskiego metod ogólnodydaktycznych oraz 
konieczności wykorzystywania cyfrowego środowiska nauczania.

Małgorzata Gajak-Toczek

Tadeusz Czapczyński (1884–1958). Pedagog 
– literaturoznawca – literat

Łódź 2017 • 448 s. • ISBN 978-83-8088-837-1 • 46,90 zł

W publikacji zaprezentowano sylwetkę Tadeusza Czapczyńskiego, jednego z wybitnych 
polonistów międzywojnia, działacza oświatowego, autora podręczników i książek dla 
nauczycieli, badacza literatury i literata. Szczególnie ważna – zarówno w refleksji nad 
historią dydaktyki, jak i dla projektowania zmian we współczesnej oświacie – jest jego 
antropocentryczno-kulturowa wizja kształcenia polonistycznego (literackiego i językowego), 
która w sposób zasadniczy przyczyniła się do odejścia od dydaktyki bazującej na 
pamięciowym reprodukowaniu treści w kierunku nauczania angażującego młodych ludzi 
w proces kształcenia. Ponadto jego studia literaturoznawcze są dowodem na to, że bohater 
książki umiejętnie łączył pracę badawczą z warsztatem nauczyciela.

Mimo bogatej i różnorodnej aktywności Czapczyńskiego, jego dorobek nie doczekał się dotąd 
szerszego omówienia. Autorka wydobywa go z zapomnienia, mając nadzieję, że dzięki temu 
Czytelnicy lepiej poznają tę niezwykłą postać.

Beata Gala-Milczarek

Czynnościowy charakter derywatów rzeczownikowych 
w gwarach północnomałopolskich i przyległych. Studium 
morfologiczno-leksykalne

Łódź 2017 • 396 s. • ISBN 978-83-8088-400-7 • 43,90 zł

Prezentowana publikacja dotyczy sposobu funkcjonowania w rzeczywistości gwarowej 
i pozagwarowej określonych konstrukcji leksykalno-słowotwórczych i ich wariantów. 
Podejmuje próbę ustalenia czynnościowego charakteru derywatów rzeczownikowych, tzn. 
określenia specyfiki relacji pomiędzy jednostkami derywowanymi a znaczeniami czynności. 
Autorka przeprowadziła analizę bogatego materiału gwarowego (30 tys. jednostek); jako 
podstawę źródłową przyjęła Słownictwo ludowe z terenu byłych województw kieleckiego i łódzkiego 
– materiały gromadzone przez prof. Karola Dejnę i niewykorzystane w Atlasie gwarowym 
województwa kieleckiego. Eksplorowana w drugiej połowie wieku XX leksyka pochodzi od 
informatorów urodzonych w końcu XIX i na początku XX w.

Agnieszka Gawron

Macierzyństwo. Współczesna literatura, kultura, etyka
Łódź 2016 • 338 s. • ISBN 978-83-8088-368-0 • 39,90 zł

Prezentowana publikacja o literackim macierzyństwie początku XXI w. inspirowana była 
doświadczeniem osobistym i lekturowym autorki, która opowiada o matkach nie tylko jak 
o literackich bohaterkach, lecz także rzeczywistych kobietach. W interpretowanych dziełach, 
sytuujących się najczęściej na styku fikcji i autobiografii, macierzyństwo jest ważnym źródłem 
twórczej wyobraźni, która umożliwia zmianę kulturowych reguł pisania o tym kobiecym 
doświadczeniu. W narracjach współczesnych matek traci ono swój wyidealizowany charakter, 
funkcjonując raczej jako złożone przeżycie egzystencjalne, które wymusza rewizję wielu pojęć 
związanych z kobiecą tożsamością, cielesnością i relacjami z otoczeniem. W analizowanych 
utworach z kręgu literatury wysokiej i popularnej, polskiej i obcej, autorek takich jak np. 
A. Nasiłowska, J. Bargielska, J. Mueller, D. Lessing, A. Pearson, P. Williams, R. Cusk, J. Jagiełło, 
M. Łukowiak czy E. Şafak, Czytelnik znajdzie przejmujące opowieści o jasnych i ciemnych 
stronach tego doświadczenia. Miłość, empatia i oddanie na równych prawach sąsiadują 
z uczuciami negatywnymi – irytacją, zmęczeniem, nudą, bólem czy strachem. Liryczne, 
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często pełne humoru i dystansu do rzeczywistości opowieści o początkach macierzyństwa 
przeplatają się z historiami dotyczącymi najbardziej bolesnych aspektów tego doświadczenia, 
takimi jak problem dzieciobójstwa, poronienia czy relacji matki z synem-mordercą.

Anna Gemra, Adam Mazurkiewicz (red.)

O literaturze i kulturze (nie tylko) popularnej. 
Prace ofiarowane Profesorowi Jakubowi Z. Lichańskiemu

Łódź 2017 • 260 s. • ISBN 978-83-8088-618-6 • 44,90 zł

Tematyka tomu koncentruje się wokół zagadnień literatury i kultury popularnej. Autorzy 
rozwijają wątki badawcze podejmowane przez Profesora Jakuba Z. Lichańskiego, Jubilata, 
któremu tom jest ofiarowany. Ten dialog dotyczy także metodologii oraz badawczego 
światopoglądu, dzięki czemu Czytelnik ma okazję zetknąć się z próbą całościowego oglądu 
dorobku naukowego w tej dziedzinie.

Wśród publikacji poświęconych literaturze/kulturze popularnej książka wyróżnia się 
zamierzoną, jak sądzę, rozległością tematyczną i metodologiczną prowadzonych oraz 
postulowanych w danym obszarze badań. Wskazuje ich kierunki i możliwości rozwoju, daje 
także podstawy źródłowe oraz inicjuje i inspiruje kolejne badawcze kroki.

Z recenzji prof. dr hab. Izoldy Kiec

Irena Jaros, Renata Gliwa (red.)

Problemy badawcze i diagnostyczne w logopedii
Łódź 2016 • 156 s. • ISBN 978-83-8088-476-2 • 39,90 zł

Prezentowany tom zawiera wyniki badań oraz wypowiedzi teoretyczne naukowców z różnych 
ośrodków akademickich, logopedów praktyków, językoznawców, lekarzy specjalistów 
i pedagogów. Autorzy podjęli się upowszechnienia osiągnięć i najnowszych wyników badań, 
które mogą być wykorzystane w codziennej praktyce diagnostyczno-terapeutycznej. Książka 
z pewnością zainteresuje logopedów, studentów kierunków logopedycznych, ale także 
pedagogów, glottodydaktyków, psychologów czy lekarzy specjalistów z zakresu ortodoncji 
i laryngologii. Tematyka kolejnych rozdziałów koncentruje się wokół zagadnień związanych 
z problemami o charakterze naukowo-badawczym oraz diagnostyczno-terapeutycznym 
w logopedii, takich jak: metodologia logopedii, miejsce logopedy w szpitalu klinicznym, 
metody pracy logopedycznej, rozwój językowy i komunikacyjny dzieci, programowanie terapii 
w zaburzeniach rozwojowych, wczesna interwencja logopedyczna, techniki pracy z osobami 
jąkającymi się, najnowsze narzędzia diagnostyczne.

Anita Jarzyna

Imaginauci. Pismo wyobraźni w poezji Bolesława Leśmiana, 
Józefa Czechowicza, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, 
Tadeusza Nowaka

Łódź 2016 • 366 s. • ISBN 978-83-8088-259-9 • 42,90 zł

Książka przynosi opis XX-wiecznych dziejów kategorii wyobraźni oraz przedstawia jej funkcje 
w poezji Bolesława Leśmiana, Józefa Czechowicza, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i Tadeusza 
Nowaka. Zestawiając czterech wskazanych twórców, autorka wytyczyła imaginatywną linię 
w historii polskiej literatury minionego wieku, która biegnie w poprzek dotychczasowych 
uporządkowań. Anita Jarzyna przyjęła, że pierwszym tematem twórczości interesujących 
ją poetów jest wyobraźnia. Jako że wszyscy oni unikają metarefleksji, badawczemu oglądowi 
poddała obrazy i tematy, z których wyprowadziła autorską koncepcję pisma wyobraźni. 
Zaświadcza ono o stwórczej, apotropeicznej mocy języka. Autorka ukazuje, jak wiersze 
w nim zapisane stają się swego rodzaju autotematyczną opowieścią.
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Anita Jarzyna

Post-koiné. Studia o nieantropocentrycznych językach 
(poetyckich)

Łódź 2019 • ISBN 978-83-8142-426-4 • 46,90 zł

Monografia daje wyraz autorskiej formule wspólnoty i komunikacji szerszej niż ludzka. 
Przedstawiana koncepcja wydobywa niesymboliczne sposoby reprezentowania zwierząt, 
formy osłabienia ludzkiej podmiotowości, problematyzuje mechanizm wytwarzania różnicy 
antropologicznej. Pozwala wykazać, że krytyczny namysł nad językiem konsolidującym wspólnotę 
redefiniuje stosunek do zwierząt. Anita Jarzyna odsłania emancypacyjny potencjał wierszy, 
projektuje możliwość lektury eksperymentalnej, w ramach której wykazuje, że poeci 
i poetki drugiej połowy XX i początku XXI w., opisując relacje międzygatunkowe, demaskują formy 
opresji, dyskursy przemocy (m.in.: antysemicki, teologiczny, patriarchalny, łowiecki, rzeźnicki, 
medyczny, zoologiczny), zarazem tematyzują swoje poszukiwania nieantropocentrycznego 
języka, tworzą alternatywne wizje międzygatunkowych aliansów, afirmatywnych więzi, powołują 
polemiczne, inkluzywne języki, dążą do tego, by równościowy stosunek do zwierząt przejawiał się 
we wszystkim, co mówią, nie tylko, kiedy odnoszą się do nich bezpośrednio.

Tomasz Kaczmarek, Joanna Raźny (red.)

Być w mniejszości, być mniejszością
Łódź 2019 • ISBN 978-83-8142-319-9 • 49,90 zł

Autorzy artykułów reprezentują różne ośrodki naukowe, zróżnicowane dziedziny wiedzy, 
a zagadnienie mniejszości postrzegają z różnych perspektyw. Niemniej z ich rozważań jasno 
wynika, iż pragną zabrać głos w imieniu tych wszystkich, którzy z różnych powodów znajdują się 
na marginesie grup większościowych. Według Alberta Camusa rolą pisarza jest występowanie 
w obronie wykluczonych, którym odebrano ów oskarżycielski głos. Harold Pinter pragnie odkrywać 
„rzeczywistość przez sztukę” dla odbudowania ludzkiej godności. Działania te mają na celu, jak 
pisała Emma Goldman w swym eseju o wymownym tytule Mniejszości wobec większości, „rozdzielić 
i rozbić” to, co większościowe, bowiem „zawsze ― niezależnie od epoki ― mniejszości niosły 
sztandar wielkiej idei, wysiłku wyzwolenia. Przeciwnie działa masa, której ciężar uniemożliwia 
ruch”. Ta orędowniczka praw kobiet i wolności seksualnej nie pragnie bynajmniej wyrazić 
pogardy dla „tłumu”, lecz zwrócić uwagę na siłę sprawczą myślącej istoty ludzkiej, gotowej 
do zmiany zmurszałego i niesprawiedliwego systemu na rzecz prawdziwie demokratycznego 
społeczeństwa składającego się z wolnych ludzi: „żywe jednostki i życiowa prawda społecznego 
i ekonomicznego dobrobytu mogą się urzeczywistnić jedynie za sprawą gorliwości, 
odwagi i bezkompromisowej determinacji inteligentnych mniejszości, nie zaś dzięki masom”.

Katarzyna Kaczor-Scheitler

Perswazja w wybranych medytacjach 
siedemnastowiecznych z klasztoru norbertanek na 
Zwierzyńcu

Łódź 2016 • 462 s. • ISBN 978-83-8088-123-5 • 45,90 zł

Przedmiotem badań i materiałową podstawą prezentowanej monografii są medytacje 
zamieszczone w dwóch siedemnastowiecznych kodeksach rękopiśmiennych: Pobudkach do 
zakonnego życia Teresy Petrycówny, wnuczki renesansowego uczonego Sebastiana Petrycego 
oraz Kontemplacyi męki i śmierci Chrystusa Pana i Odkupiciela naszego ku naśladowaniu i używaniu 
dusze nabożnej z inszemi bardzo uciesznemi według czasu kontemplacyjami i naukami. Pisanej Roku 
Pańskiego 1662 anonimowej norbertanki. Autorka dysertacji wykazała, że obydwa przekazy 
wiązały się z kulturą retoryczną siedemnastowiecznego społeczeństwa i powstały w celu 
perswazyjnym – by kształtować postawy odbiorców rozważań. Zasadniczym narzędziem 
takiej perswazji było powoływanie się na argument z autorytetu, czyli Biblię, pisma 
Ojców i Doktorów Kościoła, pisarzy starożytności chrześcijańskiej, siedemnastowieczną 
literaturę ascetyczno-mistyczną, żywoty świętych, a także egzempla. W zakresie elocutio 
zaprezentowane zostały słowne formy oddziaływania na odbiorców (literackie środki 
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stylistyczne, wyszukane koncepty oraz obrazy-symbole), sposoby mające nakłonić ich do 
kształtowania właściwych postaw bądź do podjęcia określonego działania.

Norbertańskie medytacje analizowane były z różnych punktów widzenia: jako tekst 
perswazyjny, jako siedemnastowieczna proza medytacyjna usytuowana w konkretnym 
obszarze literatury religijnej i pozostająca w związku z innymi dziełami, jako świadectwo 
ówczesnej religijności i duchowości autorek, wreszcie jako wyraz udziału zakonnic 
w staropolskiej kulturze literackiej.

Marzena Karwowska, Kamila Żukowska, Mateusz Grabowski (red.)

Trwała obecność mitu w literaturze i kulturze
Łódź 2016 • 194 s. • ISBN 978-83-7969-985-8 • 34,90 zł

Przedmiot zainteresowania autorów monografii stanowią literatura i kultura odczytywane 
jako obszar odradzania się mitu. Zakres tematyczny tomu obejmuje takie zagadnienia jak: 
teoretyczne ujęcia mitu w perspektywie antropologicznej, rewitalizacja mitu w kulturze 
współczesnej; przetworzenie paradygmatów czasu mitycznego i mitycznych modeli 
kosmicznych w tekstach kultury; hermeneutyka tekstów literackich, stanowiących artystyczną 
transpozycję archaicznych narracji mitycznych. Publikacja stanowi efekt działalności naukowej 
studencko-doktoranckiego Koła Naukowego Mitokrytyków Uniwersytetu Łódzkiego. Celem 
jego działalności jest propagowanie i rozwijanie badań mitokrytycznych nad tekstem literackim 
oraz umożliwianie młodym badaczom rozwoju naukowego w zakresie tej rzadko podejmowanej 
w obrębie polskich badań literaturoznawczych tematyki.

Monika Kaźmierczak, Ewa Gacka (red.)

Teoria i praktyka logopedyczna. Wybrane zagadnienia
Łódź 2018 • 222 s. • ISBN 978-83-8142-104-1 • 39,90 zł

Tom zawiera prace z zakresu diagnozy, terapii i profilaktyki logopedycznej, wyniki badań 
oraz rozważania teoretyczne logopedów reprezentujących różne krajowe ośrodki badawcze, 
a także przedstawicieli pokrewnych dyscyplin naukowych: medycyny, językoznawstwa, 
pedagogiki, psychologii. 

Współczesna logopedia stoi przed różnymi wyzwaniami. Ponieważ wzrasta liczba pacjentów 
z zaburzeniami mowy, potrzebna jest dyskusja o pożądanych kierunkach rozwoju logopedii 
w XXI w., przedstawienie najnowszych wyników badań nad mechanizmami zaburzeń 
komunikacji językowej, metodami diagnozy czy terapii. Teoria i praktyka logopedyczna 
powinny uwzględniać wzrost liczby osób w wieku senioralnym wymagających opieki 
logopedycznej, a także pacjentów w wieku produkcyjnym, chorujących na nowotwory jamy 
ustnej, krtani czy mózgu, których konsekwencją są zaburzenia mowy. Równie istotnym 
kierunkiem rozwoju współczesnej logopedii jest wczesna interwencja logopedyczna u dzieci 
już od okresu noworodkowego, wpisująca się w założenia profilaktyki logopedycznej. Zawarte 
w monografii treści dotyczą podmiotów oddziaływań logopedycznych, czyli dzieci, dorosłych, 
seniorów z różnymi dysfunkcjami mowy i głosu oraz samych terapeutów. Książka adresowana 
została do logopedów, lekarzy, pedagogów, psychologów, lingwistów zajmujących się 
problematyką zaburzeń mowy. Wśród jej odbiorców powinni znaleźć się również studenci 
takich kierunków jak logopedia, filologia polska, psychologia, pedagogika, medycyna.

Ewa Kobyłecka-Piwońska

Spojrzenia z zewnątrz. Witold Gombrowicz w literaturze 
argentyńskiej (1970–2017)

Łódź 2017 • 370 s. • ISBN 978-83-8088-812-8 • 39,00 zł

Prezentowana monografia przedstawia dzieło Witolda Gombrowicza z całkowicie 
nieznanej polskiemu czytelnikowi strony: jako włączone do argentyńskiego kanonu 
literackiego i funkcjonujące w jego obrębie. Proces „argentynizacji” pisarza jest 
rozpatrywany z perspektywy współczesnej komparatystyki literackiej i kulturowej, 
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włączając w to badania nad przekładem, refleksje nad tożsamością narodową 
i jednostkową oraz zagadnienia dotyczące oddziaływania osobowości twórczej. Badanie 
„efektu Gombrowicza” w literaturze jego przybranej ojczyzny udowadnia, że mamy tam 
do czynienia z pisarzem w dużym stopniu odmiennym od tego, którego znamy w Polsce 
– z innymi tekstami i z innym potencjałem interpretacyjnym, działającym w sferze 
literackiej, kulturowej i politycznej.

Ewa Kobyłecka-Piwońska (red.)

Witold Gombrowicz, pisarz argentyński. Antologia
Łódź–Kraków 2018  • 250 s. • ISBN 978-83-8088-989-7 • 35,90 zł

Zbiór tekstów napisanych o Witoldzie Gombrowiczu w Argentynie i ujmujących jego 
dzieło oraz legendę życia w kontekście tamtejszej tradycji literackiej. W Części krytyków 
odnajdziemy m.in. studia na temat Gombrowicza jako jednego z odwiedzających Amerykę 
Południową europejskich intelektualistów, analizę jego travel writings, omówienie relacji 
łączących go z argentyńskim światem literackim, w szczególności z Jorge Luisem Borgesem 
oraz Macedoniem Fernándezem, a także opracowanie na temat Gombrowiczowskiej 
narracji detektywistycznej. Część pisarzy obejmuje klasyczne już teksty najważniejszych 
współczesnych pisarzy argentyńskich: Ricarda Piglii i Juana José Saera, a także nowsze 
interpretacje, autorstwa Césara Airy i Carlosa Gamerro.

Danuta Kowalska, Krystyna Płachcińska, Jarosław Płuciennik (red.)

Psalmy polskie czasu reformy. Tetrapla łódzka na 500 lat 
Reformacji

Łódź 2017 • 768 s. • ISBN 978-83-8088-853-1 • 99,90 zł

Pamiątkowe wydanie na 500-lecie Reformacji czterech ówczesnych polskich tłumaczeń 
psalmów powstało w Łodzi. Chcieliśmy, by przybrało formę tetrapli, to znaczy, że na jednej 
stronicy wydrukowane są cztery wersje psalmów: parafrazy poetyckiej Jana Kochanowskiego 
(1579) i trzech tłumaczeń: Biblii Brzeskiej (1563), psalmów Wujka (1594) oraz Biblii Gdańskiej 
(1632). Jednak układ parafrazy Kochanowskiego czyni takie przedsięwzięcie bardzo 
dyskusyjnym, liczba wersów czasami bardzo odbiega od pozostałych wersji. Ze względów 
także estetycznych musieliśmy z tego pierwotnego projektu zrezygnować, nie rezygnując 
z poczwórności selekcji.

W naszym wyborze widać ekumeniczny charakter projektu. Dwie wersje są protestanckie, 
jedna uważana za ponadwyznaniową i jedna katolicka. Czytelnik może łatwo je porównać 
i samodzielnie obcować z pięknem języka polskiego z okresu narodzin nowożytności.

Barbara Kudra, Ewa Szkudlarek-Śmiechowicz (red.)

Kicz w języku i komunikacji
Łódź 2016 • 418 s. • ISBN 978-83-8088-032-0 • 43,90 zł

Prezentowany tom dotyczy trudnego do zdefiniowania, a zarazem coraz bardziej 
wszechobecnego zjawiska kiczu. Jeszcze w XIX w. pojęcie to dotyczyło malarstwa, obecnie 
zostało rozszerzone na wszelkie sfery życia, stało się też zjawiskiem ponadstylowym, a nawet 
– jednym z kanałów komunikowania, który ukierunkowuje indywidualne i zbiorowe aksjologie, 
emocje, postawy i zachowania. Autorzy reprezentujący różne dziedziny naukowe, omawiając 
zagadnienie kiczu w języku, literaturze, sztuce i mediach, zadają pytanie, co jest dzisiaj 
jego istotą. Kicz w tych refleksjach to nie tylko „piękny efekt”, przesada, tandeta, „proste 
przeżycia duchowe”, to nie tylko popkultura, stereotypowość, szablonowość, seryjność, 
sentymentalizm itp., lecz także „terapia kompleksów” – indywidualnych i zbiorowych, 
niekiedy wręcz konieczna dla emocjonalnego zdrowia, samopoczucia i znalezienia równowagi 
w rozrelatywizowanej rzeczywistości. Kicz to realizacja tęsknoty za rzeczywistością taką, jaką 
chcielibyśmy, by była.
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Michał Kuran (red.)

Motywy fauny i flory w literaturze i kulturze
Łódź 2018 • 388 s. • ISBN 978-83-8142-192-8 • 44,90 zł

Z naukowego punktu widzenia publikację należy oceniać jako udany i wartościowy zbiór 
literaturoznawczych i kulturoznawczych refleksji nad zjawiskiem najszerzej rozumianego 
mimetyzmu w literaturze i innych obszarach sztuki (z licznymi odwołaniami do zoologii, 
botaniki, geografii, etnologii, antropologii).

Fauna i flora potraktowane tu zostały z jednej strony jako zjawiska naturalne, a z drugiej 
jako punkt odniesienia do określenia kondycji człowieczej poprzez wykorzystanie 
sprawdzonego instrumentarium (exempla, heraldyka, bestiariusze, wirydarze etc.). Prace 
dowodzą, że wnikliwa obserwacja świata zwierząt i świata roślin może z powodzeniem 
mieć charakter kulturotwórczy. W takim ujęciu materiał literacki staje się wykładnikiem 
niekonwencjonalnego oglądu przyrody (zarówno rodzimej, jak i egzotycznej), interesującą 
próbą wyjścia poza stereotypowe postrzeganie zwierząt i roślin w różnych kręgach 
kulturowych.

W czasie coraz większego przywiązywania znaczenia do roli ekologii w życiu 
społeczeństw, naglącej konieczności respektowania jej zasad, wzrasta również potrzeba 
uprawiania humanistyki ekologicznej. Tom wychodzi więc naprzeciw społecznemu 
zapotrzebowaniu.

Z recenzji prof. dr hab. Tadeusza Błażejewskiego

Bogdan Mazan, Katarzyna Badowska (red.)

Liryka Młodej Polski. Interpretacje
Łódź 2017 • 288 s. • ISBN 978-83-8088-849-4 • 39,90 zł

Publikacja zawiera analizy i interpretacje dwunastu wierszy młodopolskich, dokonane przez 
cenionych badaczy literatury przełomu XIX i XX w. Każdy szkic poświęcony jest utworowi 
innego autora, dzięki czemu książka prezentuje szerokie spektrum liryki Młodej Polski 
– swego rodzaju miniobraz poetyckiej mapy epoki. Jak napisał w recenzji prof. Tadeusz 
Linkner, „pozwala wnikliwie i panoramicznie wejrzeć w Młodą Polskę i poznać z różnych 
perspektyw jej bogate spektrum myśli i słowa”. W aneksie Czytelnik znajdzie teksty 
omawianych utworów, co ułatwi lekturę książki oraz usprawni korzystanie z niej podczas 
pracy dydaktycznej.

Ewa Mikuła (red.)

Tekst, słowo, obraz
Łódź 2018 • 232 s. • ISBN 978-83-8142-026-6 • 39,90 zł

Punktem wyjścia autorów publikacji jest tekst, który w naukach humanistycznych 
stwarza szerokie możliwości analizy związanej nie tylko z literaturoznawstwem, lecz także 
z edytorstwem naukowym, translatoryką, designem. Kategorie uzupełniające to „słowo” 
i „obraz”: autorzy postawili sobie za cel przyjrzeć się tekstowi z nieoczywistych stron.

Tom przynosi nie tylko wiele nowych ustaleń, ale i świeże spojrzenie na 
prezentowane wcześniej zagadnienia. Na uwagę zasługuje szeroki kontekst kulturowy 
i komparatystyczny oraz podejmowanie aktualnych problemów (edytorstwo 
elektroniczne). Autorzy zajmują się tematami, które na polskim gruncie nie były wcześniej 
badane systemowo (brazylijska poezja konkretna). Zdarza się, że praca w zasadniczym 
swym kształcie jest próbą zastosowania znanych kategorii analitycznych do mało 
znanego typu tekstu (fotokast).

Z recenzji prof. dr hab. Danuty Kowalewskiej (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
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Wincenty Ignacy Marewicz; Anna Petlak (oprac. i wstęp)

Zbiory poetyckie
Łódź 2019 • 366 s. • ISBN 978-83-8142-354-0 • 44,90 zł

Wincenty Ignacy Marewicz, którego apogeum aktywności pisarskiej przypada na lata Sejmu 
Czteroletniego, sytuuje się w gronie „chudych literatów” czasów stanisławowskich. Choć 
nieraz przypinano mu etykietę „grafomana”, to coraz częściej można usłyszeć głosy sprzeciwu, 
a w każdym razie wątpliwości wobec takiej oceny. Wsłuchująca się uważnie w opinie na temat 
literackich dokonań Marewicza Anna Petlak oddaje w ręce czytelników wczesne utwory tego 
autora, wydane w trzech tomikach poetyckich (Samotne zabawki wierszem, Sielanki i Różne 
wiersze) w latach 1786–1788. Autorka opracowania przygotowała edycję krytyczną wierszy 
Marewicza ze wstępem analityczno-interpretacyjnym w połączeniu z biografią poety.

Arkadiusz Morawiec

Literatura polska wobec ludobójstwa. Rekonesans
Łódź 2018 • 416 s. • ISBN 978-83-8142-003-7 • 49,90 zł

Dotychczas powstawały prace dotyczące literatury Holokaustu, zagłady Żydów oraz częściowo 
z nią związanej literatury II wojny światowej i okupacji, obejmującej także eksterminację Polaków 
w obozach koncentracyjnych, w Katyniu czy podczas powstania warszawskiego. Publikacja 
dotyczy tych zagadnień oraz literatury reagującej na zbrodnie inne niż zwłaszcza Szoa, dlatego 
charakter swego rodzaju rekonesansu mają rozdziały poświęcone pisarskim echom dokonanej 
przez Turków zagłady Ormian, podjętej przez nazistowskie Niemcy „likwidacji” osób upośledzonych 
i psychicznie chorych oraz Cyganów, a także dokonanej przez Serbów masakry w Srebrenicy. 
Zawarte w książce rozdziały poświęcone literaturze Holokaustu to próba wzbogacenia stanu 
badań, a w niektórych przypadkach – korekty istniejących ustaleń. Ich przedmiotem są: twórczość 
i legenda literacka Władysława Szlengla, najwybitniejszego piszącego w języku polskim poety 
warszawskiego getta; szczególny przejaw recepcji Lokomotywy Juliana Tuwima, jakim są jej 
„holokaustowe” parafrazy autorstwa dzieci więzionych w gettach i obozach koncentracyjnych; 
wspomnienia Leona Weliczkera, więźnia „obozu janowskiego” we Lwowie i członka „brygady 
śmierci”; geneza Medalionów Zofii Nałkowskiej, „przetwarzanie” przez pisarkę dokumentów 
w literaturę oraz jej współudział w ukształtowaniu „czarnej legendy” profesora Rudolfa Spannera; 
literacki motyw „wycieczki do muzeum” (byłego obozu koncentracyjnego i obozu zagłady) oraz 
tekstualna geneza Rzezi chłopców i Warkoczyka Tadeusza Różewicza.

Krystyna Pietrych

O czym (nie) mówią poeci?
Łódź 2019 • ISBN 978-83-8142-376-2 • 39,90 zł

Zbiór studiów interpretacyjnych na temat polskiej poezji współczesnej. Przewodnim 
kontekstem szkiców jest szczególne zainteresowanie autorki mową milczenia, elipsą, 
ukrytą semantyką, znaczeniami zaszyfrowanymi, niedomówieniami. Kolejne studia na 
rozmaite sposoby próbują odpowiadać na tytułowe pytanie. Zaletą tomu jest dobór 
najlepszych twórców polskich (Leśmian, Miłosz, Różewicz, Herbert, Szymborska, Wat, 
Świrszczyńska, Barańczak, Krynicki).

Krystyna Płachcińska

„Swój urząd czynić”. Profil obywatelski twórczości 
Jana Kochanowskiego

Łódź 2018 • 224 s. • ISBN 978-83-8142-174-4 • 39,90 zł

Jan Kochanowski podejmował problematykę obywatelską nieprzerwanie w ciągu całej swej 
działalności pisarskiej, w wypowiedziach literackich różnorodnych gatunkowo, w nieustannym 
przeplocie języka polskiego i łacińskiego. Stale też wrośnięta ona była w podłoże idei 
stanowiących constans w jego poglądach: o wartości cnoty, umiaru i służby ojczyźnie, a więc 
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pozostawała silnie osadzona w gruncie aksjologii i etyki. Paradoksalnie jednak, odbywało 
się to równolegle do intensywnych działań gospodarczych poety, które ubogiego dziedzica 
połowy Czarnolasu uczyniły pod koniec życia człowiekiem niezwykle majętnym.

Utwory Kochanowskiego o profilu obywatelskim rozpięte są między narzędziami liryki i retoryki, 
ale każde działanie na rzecz dobra publicznego wymaga konkretów i osadzenia w grupie 
sprawczej. Główną rolą literatury nie jest w takich wypadkach wyrażanie uczuć twórcy, lecz 
zaszczepianie przekonań i uczuć w odbiorcach. Kryterium wartości utworu pojmowanego jako 
obywatelski stanowi jego skuteczność. Nasuwają się przy tym także pytania o subiektywnie 
i obiektywnie pojmowaną rację propagowanych poglądów. Po pierwsze więc – czy działania, 
do których dany utwór zachęcał, postrzegane były przez poetę jako zgodne z rzeczywistym 
interesem wspólnoty (zawsze głośno deklarowanym)? Po drugie zaś – czy to rozumienie 
było słuszne? Pytamy tym samym o skuteczność (równoznaczną tu z pięknem), o uczciwość 
perswazyjną i wreszcie o mądrość twórcy.

Takie swoiste spojrzenie na Jana z Czarnolasu zostało zaprezentowane w książce.

Krystyna Poklewska

Obrazki z romantyzmu. Szkice o ludziach, tekstach 
i podróżach

Łódź 2016 • 220 s. • ISBN 978-83-8088-381-9 • 43,90 zł

Książka Krystyny Poklewskiej, uznanej badaczki epoki romantyzmu, zwłaszcza twórczości 
Aleksandra Fredry oraz dziewiętnastowiecznej Galicji, jest kolejnym świadectwem Jej 
wieloletnich i głębokich fascynacji rodzimym romantyzmem.

Na publikację składa się wybór tekstów powstałych w latach 1989–2013, w większości uprzednio 
publikowanych w czasopismach i monografiach zbiorowych. Są to interpretacyjne studia i szkice 
dotyczące zarówno najważniejszych dzieł polskiej literatury romantycznej, ujmowanych często 
w kontekście europejskim, jak i równie ciekawych, choć mniej znanych tekstów. Autorka wnikliwie 
analizuje utwory liryczne, epickie, dramatyczne, publicystyczne oraz prozę dokumentu osobistego, 
co – przy wielkiej różnorodności problematyki podejmowanej w zbiorze – tworzy interesującą 
panoramę dorobku rodzimego romantyzmu, postaw i fascynacji jego twórców. Wartość 
i oryginalność przedstawionych studiów wiąże się z prezentacją indywidualnego punktu widzenia, 
często polemicznego wobec ugruntowanych literaturoznawczych opinii.

Michał Kuran (red.)

Sen, marzenie, zaświaty w literaturze i kulturze, t. 1: 
Literatura

Łódź 2017 • 342 s. • ISBN 978-83-8088-693-3 • 39,90 zł

Oniryzm jawi się jako konwencja mówienia o człowieku i świecie. Marzenie wydatnie poszerza 
sfery poznania, odsłaniając nieznane wcześniej możliwości. Zaświaty to rzeczywistość 
niezgłębiona, do której twórcy próbują zajrzeć za sprawą wyobraźni, wizji utrwalonych 
w tradycji czy udostępnionych przez religię. Sen, marzenie i zaświaty wielokierunkowo 
przenikają się i zazębiają w dokonaniach twórców, tworząc sieci powiązań.

W prezentowanym tomie zgromadzono prace na temat utworów reprezentujących różne 
okresy literackie i gatunki, poświęcone wielorakiej tematyce. Przedmiotem refleksji młodych 
badaczy stała się twórczość uznanych mistrzów oniryzmu, wizji i penetracji nieznanych 
światów, a także autorów nie zawsze kojarzonych ze snem, marzeniem i zaświatami. Młodzi 
adepci nauki poświęcili swoje teksty dokonaniom twórców bardzo znanych (Słowacki, 
Kraszewski, Prus, Tetmajer, Przybyszewski, Brzechwa, Leśmian, Schulz, Białoszewski, 
Grochowiak, Różewicz, Szymborska, Bryll), ale też nieco zapomnianych (Brzozowski, 
Wojaczek) oraz najnowszych, o ugruntowanej pozycji (Tokarczuk), utrwalających ją 
(Tulli), dopiero poszukujących swego miejsca czy niszowych (łódzcy poeci współcześni, 
Kaczanowski). W obszarze zainteresowań znaleźli się pisarze epok dawnych (Twardowski, 
Jurkowski, Kołłątaj), a także twórcy należący do kręgu literatury światowej (Palingenius, 
Gogol, Lermontow, Puszkin, Hamsun).
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Paulina Poterała, Katarzyna Ossowska, Michał Sadowski (red.)

Sen, marzenie, zaświaty w literaturze i kulturze, t. 2: 
Kultura

Łódź 2017 • 262 s. • ISBN 978-83-8088-695-7 • 39,90 zł

Poddane oglądowi obiekty reprezentują zróżnicowane gatunki/formy wypowiedzi 
– od dramatów, poprzez inscenizacje, powieści, eseje, nowele, małe traktaty 
filozoficzne, po pamiętniki, ankiety, wywiady i wiersze opisujące zjawiska oniryczne 
z perspektywy psychologii. Sen i zaświaty jawią się też jako przestrzeń chętnie 
zagospodarowywana z zachowaniem optyki religijnej, bez niej albo wręcz wbrew niej. 
Wszystkie te wizje podporządkowane są przekonaniu o istnieniu sił dobra i zła, które toczą ze 
sobą nieustanny bój. W jego centrum sytuuje się człowiek. To zmagania ducha i materii, próby 
uchwycenia za pomocą doświadczenia mistycznego, lub bez niego, momentu przejścia od 
życia do śmierci i ze śmierci do życia. Umysł ludzki, postrzegany w zgromadzonych w tomie 
tekstach jako posiadający – zdawać by się mogło – nieograniczone możliwości, gdy w grę 
wchodzi doświadczanie mistycznych doznań Absolutu oraz kreowanie równoległych światów 
za sprawą wyobraźni, tworzywa artystycznego czy filozofii, zarazem odsłania ograniczenia, 
jakie niesie choroba (afazja) i starość (bliskość nieuchronnej śmierci).

Psychologia, obok filozofii, jawi się jako królowa nauk, która potrafi dość głęboko wniknąć 
i zadowalająco wyjaśnić sens sennego marzenia, poznać oniryczną wizję i towarzyszyć podczas 
odwiedzin zaświatów. Zawartość niniejszego tomu może być pomocna w ustaleniu, czego 
człowiek poszukuje we śnie. Ukazuje również wyjątkową siłę snu jako środka pozwalającego 
ludzkiej jaźni wydostać się ze świata jawy, by penetrować obszary niedostępne. Z kolei za 
sprawą instrumentarium dramatu przybliża odbiorcy wizję wytworzoną przez dramaturgów 
i reżyserów. Sen stanowi przepustkę w zaświaty dla takich wizjonerów, jak Pilch, Sapkowski, 
Hofmannsthal i służy mówieniu o kondycji człowieka i jego skrytych problemach.

Agnieszka Płusajska-Otto

Podręcznik pracy głosem. Ćwiczenia i wskazówki dla osób 
występujących publicznie

Łódź 2017 • 248 s. • ISBN 978-83-8088-644-5 • 36,90 zł

Jak mówić pięknie? Co zrobić, by wypowiadane słowa dobrze brzmiały, wywoływały szacunek 
i podziw? Jak przyciągnąć uwagę brzmieniem głosu? Jak mówić, by głos służył przez wiele 
lat? Na wszystkie te pytania czytelnik znajdzie odpowiedź w podręczniku przygotowanym 
przez logopedę i trenera emisji głosu z wieloletnim doświadczeniem warsztatowym. Autorka 
wzbogaca kompendium podstawowej wiedzy przydatnej wszystkim występującym publicznie 
bogatym zestawem autorskich ćwiczeń. Ciało traktowane jest w nich jako instrument 
służący do wydobywania głosu. Czytelnik znajdzie tu nie tylko typowe ćwiczenia narządów 
artykulacyjnych i z zakresu techniki mowy, lecz także te związane z postawą ciała, relaksacją 
czy uruchamianiem rezonatorów. Ćwiczeniom towarzyszą zdjęcia instruktażowe, rysunki, 
schematy i tablice ułatwiające korzystanie z publikacji.

Podręcznik pracy głosem można wykorzystać zarówno na zajęciach/warsztatach, jak i w pracy 
samodzielnej.

Paweł Krzysztof Rutkiewicz

Słowo i świat. Globalizacja w literaturze 
i literaturoznawstwie

Łódź 2018 • 360 s. • ISBN 978-83-8142-106-5 • 46,80 zł

Autor rozpatruje problematykę teorii literatury, komparatystyki i kultury literackiej 
w kontekście procesów globalizacyjnych. Zastanawia się, jak wpływają one na konstrukcję 
świata przedstawionego, bohaterów, perspektywę narracyjną w obrębie tekstów literackich, 
a także jak oddziałują na dostrzegane w literaturze znaczenia i perspektywę interpretatora. 
Odnosząc się, często polemicznie, do najnowszych koncepcji teoretycznoliterackich 
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(np. kategorii „literatury światowej”), stawia pytanie o literaturoznawczą wartość fundowanej 
na pojęciu globalizacji perspektywy badawczej. Podejmuje również próbę diagnozy kondycji 
kulturowej w dobie globalizacji, formułując wniosek o swoistej hybrydowości jako jej ogólnym 
wyznaczniku. Analizy poparte zostały interpretacjami tekstów literackich takich autorów 
jak m.in. Umberto Eco, Michel Houellebecq, Zadie Smith, Eleanor Catton, Ignacy Karpowicz, 
Bronisław Świderski.

Dorota Samborska-Kukuć

Płacz Antygony. O ludziach powstania styczniowego
Łódź 2017 • 146 s. • ISBN 978-83-8088-739-8 • 39,90 zł

Zbiór ośmiu szkiców Płacz Antygony dotyczy różnych narracji (z przeznaczenia fikcjonalnych 
i niefikcjonalnych) o insurgentach powstania styczniowego. Łączy je przede wszystkim próba 
wykorzystania prymarnych źródeł historycznych, tj. metryk – dokumentów autentycznych 
i surowych, w przekazie indyferentnych, jako materiału nie tyle pozwalającego na uznanie 
referencjalności wiedzy historycznej, ile organizującego próby odkształcania (i demaskowania 
przez odsłonięcie mechanizmu) mitów lub modelowania biografii znanych dotąd jedynie 
w rudymentach. Stwarza się przez to niekiedy nowa narracja, alternatywna wobec 
poprzedniej (szkic o Marii Piotrowiczowej).

Bohaterkami większości tekstów są kobiety: piszące lub opisywane, mówiące swoim głosem 
lub cudzym słowem, Antygony szukające grobów braci i Amazonki walczące i ginące jak 
mężczyźni, heroiny i westalki, gloryfikowane i postponowane.

Krzysztof Sakowski, Łukasz Marek Plęs (red.)

Nowe media w języku, kulturze i literaturze
Łódź 2016 • 186 s. • ISBN 978-83-8088-104-4 • 34,90 zł

W prezentowanej monografii podjęto, nierzadko w sposób nowatorski, niezwykle aktualny 
temat oddziaływania nowych mediów na nasze życie, tj. na współczesny język, zachowania 
społeczne, literaturę czy przestrzeń medialną. Autorzy analizują zjawiska występujące 
w przestrzeni wirtualnej oraz ich wpływ na język młodego pokolenia używany także poza 
siecią. Starają się również odpowiedzieć na pytanie, jak można ocenić nowe zjawiska 
pojawiające się w świecie wirtualnym, takie jak: gry oparte na fabule literackiej, dowcipy 
o specyficznym profilowaniu humorystycznym, memy czy też wirtualne sposoby opisu 
rzeczywistości. Bez względu bowiem na stosunek odbiorców do tych zmian zachodzą 
one na naszych oczach i mają silny wpływ na zachowania młodego pokolenia. Poruszana 
w tomie tematyka może być zatem atrakcyjna nie tylko dla języko- czy też medioznawców, 
lecz także dla Czytelników zainteresowanych wieloaspektowym wpływem nowych mediów 
na otaczający nas świat.

Rafał Siekiera

Początki polskiej publicystyki sportowej w ujęciu 
genologicznym. „Przegląd Sportowy” w latach 1921–1925

Łódź 2016 • 226 s. • ISBN 978-83-8088-174-7 • 39,90 zł

Prezentowana publikacja dotyczy burzliwych dziejów początków żurnalistyki sportowej 
w Polsce. Autor prezentuje środowisko dziennikarzy sportowych z początku wieku XX, 
ich uwikłanie w świat działaczy i instytucji zajmujących się kulturą fizyczną. Poddaje 
analizie unikalny materiał (355 tekstów) z pierwszych lat istnienia „Przeglądu Sportowego”, 
który wyznaczał nowe drogi rozwoju publicystyki sportowej i stał się wzorem do 
naśladowania dla innych tytułów. Przedstawia początki kształtowania się takich form 
wypowiedzi jak artykuł publicystyczny, komentarz prasowy, felieton. Omawiając te 
zagadnienia, wprowadza Czytelnika w czas narodzin publicystyki sportowej w Polsce – jej 
kształtowania się w trudnych warunkach zewnętrznych (niski prestiż zawodu dziennikarza 
i tematyki sportowej) oraz wewnętrznych (problemy finansowe i brak doświadczenia 
organizacyjnego redakcji pierwszych pism sportowych).
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Anna Sokół-Klein

Teksty ezoteryczne w mediach w świetle krytycznej analizy 
dyskursu

Łódź 2017 • 296 s. • ISBN 978-83-8088-667-4 • 49,90 zł

Autorka podjęła mało eksplorowaną, lecz ważną problematykę. Celem publikacji jest 
bowiem analiza prasowego i telewizyjnego dyskursu ezoterycznego przeprowadzona na tle 
kontekstu społeczno-psychologicznego. W pracy zostały postawione pytania o to, dlaczego 
w XXI w. wzrosło zainteresowanie magią i medycyną niekonwencjonalną, jaki wpływ ma na to 
sytuacja ekonomiczna kraju i co sprawia, że ludzie wierzą wróżkom i bioenergoterapeutom. 
Materiał został pozyskany z 31 numerów czasopism, takich jak: „Wróżka”, „Gwiazdy Mówią…”, 
„Nieznany Świat” i „Uzdrawiacz” z lat 2008–2012 oraz z emisji 13 programów telewizyjnych, 
m.in.: „Wróżki”, „Tajemnice losu” i „Ręce, które leczą”.

Warstwa teoretyczna pracy ujawnia erudycję Autorki, która przedstawia nie tylko ustalenia 
terminologiczne, lecz także ze znawstwem odnosi się do nich, prezentując własne 
stanowisko. Z kolei zgromadzone w części analitycznej przykłady pełnią zarówno funkcję 
egzemplifikacyjną ustaleń teoretycznych, jak i poznawczą. Wzbogacają one wywód, czyniąc 
go wiarygodniejszym i bardziej interesującym.

Z recenzji prof. dr hab. Małgorzaty Karwatowskiej

Anna Stefan

Struktury posesywne i partytywne w języku polskim 
i słoweńskim

Łódź 2016 • 220 s. • ISBN 978-83-8088-372-7 • 39,90 zł

Prezentowana publikacja dotyczy synchronicznego ujęcia kategorii posesywności 
i partytywności w dwóch językach słowiańskich – słoweńskim i polskim. Autorka podjęła 
próbę ustalenia zakresu znaczeniowego tytułowych kategorii, formułując tezę, że to nie 
budowa gramatyczna jest warunkiem zakwalifikowania danej konstrukcji jako posesywnej 
czy partytywnej, lecz jej znaczenie. Czytelnik znajdzie tu ponadto zestawienie inwentarza 
typowych środków, za pomocą których te kategorie są wyrażane. Autorka wyróżniła te 
najbardziej popularne i wskazała różnice w dystrybucji formalnych wykładników w obu 
językach. Do analizy użyła materiału z prasy kobiecej – 12 tytułów słoweńskich i 13 polskich, 
których styl zbliżony jest do żywego języka.

Teresa Świętosławska

Quo vadis? Henryka Sienkiewicza. Od legendy do arcydzieła. 
Wydanie drugie zmienione

Łódź 2016 • 296 s. • ISBN 978-83-8088-157-0 • 39,90 zł

W prezentowanej publikacji autorka podejmuje próbę interpretacji i reinterpretacji 
głośnej powieści Henryka Sienkiewicza Quo vadis? W studwudziestolecie edycji dzieła, 
stusiedemdziesięciolecie urodzin pisarza i stulecie jego śmierci, w Roku Henryka Sienkiewicza, 
gdy powieść wybrana została w ogólnopolskim plebiscycie jako lektura Narodowego Czytania, 
potrzeba nowego spojrzenia na „najsławniejszą powieść polską” ( jak nazwał ją Julian 
Krzyżanowski), przełożoną na ponad 50 języków, wielokrotnie ekranizowaną i adaptowaną, 
wydaje się oczywista.

Autorka, przybliżając legendę genezy powieści i obszar jej recepcji, a także złożoną 
problematykę relacji dwóch kultur w rycie przejścia (Rzymu antycznego i rodzącej się tradycji 
chrześcijańskiej), rozważa (i rozstrzyga), czy można (i dlaczego) nadać Quo vadis? status 
eposowego arcydzieła. W studium o tytułowym dziele autorka podkreśla również, że nie 
tylko świat antyku współtworzył europejską kulturę, lecz także – in statu nascendi – krąg 
Biblii, a spłycanie wpływu zwłaszcza Nowego Testamentu na powieść Sienkiewicza zuboża jej 
interpretacje. W książce o Quo vadis? Czytelnik doświadczy zatem otwarcia perspektywy na nowy, 
ważny dla dzieła, obszar tematyczny – problematykę chrześcijańską i związane z nią wartości.
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Marta Tomczok

Czy Polacy i Żydzi nienawidzą się nawzajem? Literatura jako 
mediacja

Łódź 2019 • ISBN 978-83-8142-555-1 • 39,90 zł

Zbiór szkiców uznanej badaczki zajmującej się Zagładą w literaturze. Jego tytuł to 
strawestowany cytat z eseju Romana Zimanda Piołun i popiół. Czy Polacy i Żydzi wzajem się 
nienawidzą? Książka składa się z dwóch części. W pierwszej znalazły się studia o relacjach 
polsko-żydowskich w twórczości Zofii Nałkowskiej, o Kamiennym świecie Tadeusza Borowskiego 
i wspomnianym szkicu Zimanda. W drugiej: o edycjach dziennika Rutki Laskier, o prozie 
Izabeli Czajki Stachowicz, o poezji i asamblażach Erny Rosenstein oraz o Królu Szczepana 
Twardocha i piosence Agnieszki Osieckiej. Zwornikiem tych wszystkich tekstów jest z jednej 
strony tematyka, tytułowe pytanie i postrzeganie literatury jako obszaru mediacji, a z drugiej: 
nowe metodologie i posthumanistyka (m.in. studia nad zwierzętami, dźwiękiem, ekokrytyką). 
Autorka uzupełnia w tym tomie swój namysł nad badaną problematyką o refleksję na temat 
negatywnych afektów cechujących relacje między Polakami i Żydami.

Agnieszka Wierzbicka

Dydaktyczne i komunikacyjne aspekty e-edukacji 
akademickiej

Łódź 2019 • ISBN 978-83-8142-487-5 • 46,90 zł

Prezentowana monografia dotyczy opracowania kompleksowego projektu e-zajęć i komunikacyjnej 
perspektywy oglądu języka używanego przez nauczycieli akademickich i studentów 
na platformach edukacyjnych, gdzie kluczową rolę odgrywa nie tylko sam komunikat językowy, 
ale także sytuacja i miejsce jego zapisywania, zapośredniczenie kontaktu przez media oraz szeroko 
pojęty kontekst społeczno-kulturowo-edukacyjny. Prowadzą one do realizacji (bądź jej braku) 
zamiaru komunikacyjnego, a więc także edukacyjnego.

Ewa Woźniak, Anna Lenartowicz-Zagrodna (red.)

Filologia jako porządkowanie chaosu. Studia nad językiem 
i tekstem. Ad honorem Professoris Marci Cybulski

Łódź 2018 • 468 s. • ISBN 978-83-8142-401-1 • 44,90 zł

Tom gromadzi trzydzieści jeden tekstów w różny sposób nawiązujących do tytułowego 
zagadnienia. Refleksję nad rolą filologii podejmują przede wszystkim historycy języka, 
jednak wielość ujęć, wynikająca z różnego rozumienia idei porządkowania chaosu, 
różnorodność analizowanych źródeł oraz przyjmowanie rozmaitych perspektyw badawczych 
nadają publikacji charakter wieloaspektowy i wielowymiarowy, inspirujący również dla 
przedstawicieli innych dyscyplin. Autorzy ukazują podejmowane w ciągu wieków inicjatywy 
i sposoby kategoryzowania treści, formułują postulaty i propozycje uporządkowania chaosu 
pojęciowego i terminologicznego, a także – poddając oglądowi różne typy, odmiany i gatunki 
tekstów oraz stosując odmienne narzędzia badawcze – systematyzują wiedzę o dawnej 
i współczesnej rzeczywistości językowej.

Michał Wróblewski

Powieść graficzna. Studium gatunku w perspektywie 
kognitywistycznej

Łódź 2016 • 338 s. • ISBN 978-83-8088-532-5 • 44,90 zł

W publikacji dokonano analizy powieści graficznej jako gatunku o znamionach literackości 
przy zastosowaniu metodologii kognitywnej. Czytelnik zostaje zapoznany z podstawowymi 
założeniami poetyki kognitywnej, ze szczególnym zwróceniem uwagi na mechanizmy 
stojące za tekstem, w tym na te związane z procesem lektury. Autor sytuuje powieść 
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graficzną w perspektywie historycznej, ale przede wszystkim podejmuje próbę gatunkowego 
wyróżnienia jej z dziedziny komiksu. Rozważa przy tym teoretyczne zagadnienia związane ze 
sposobem badania gatunków hybrydycznych i wieloznakowych w obliczu kryzysu genologii 
esencjalnej, dowodząc, że komiks i powieść graficzna zasługują na włączenie ich w sferę 
zainteresowań (nowej) genologii.

Ewelina Zając

Toponimia powiatu tureckiego. Słownik nazw
Łódź 2016 • 118 s. • ISBN 978-83-8088-443-4 • 39,90 zł

Publikacja – słownik ojkonimów i anojkonimów z powiatu tureckiego stanowi znakomite 
źródło poznania nazw miejscowych i terenowych ze wschodniej Wielkopolski. Zawiera 1725 
haseł skonstruowanych według przejrzystej struktury: wyraz hasłowy, zapisy form gwarowych 
nazwy, informacja na temat charakteru obiektu, etymologia naukowa nazwy, historia obiektu 
lub jego ludowa etymologia. Materiał słownikowy został zgromadzony samodzielnie przez 
autorkę w wyniku eksploracji terenowej w latach 2010–2012, podczas której przeprowadzono 
rozmowy ze 195 informatorami, oraz wskutek ekscerpcji źródeł historycznych.

 
filologia angielska
łódzkie studia 
z językoznawstwa 
angielskiego i ogólnego  
/ łódź studies in english  
and general linguistics
W serii Łódzkie Studia z Językoznawstwa Angielskiego i Ogólnego / Łódź 
Studies in English and General Linguistics od 2013 r. ukazują się publikacje 
poświęcone różnorodnym aspektom współczesnego językoznawstwa oraz 
szeroko pojętym badaniom nad językiem i komunikacją językową. Poruszane 
są w nich fundamentalne kwestie dotyczące języka z uwzględnieniem 
perspektyw różnych nauk i paradygmatów badawczych. Poszczególne tomy 
stają się przestrzenią wymiany myśli zarówno pomiędzy językoznawcami, 
jak i przedstawicielami innych dyscyplin.

*

The series Łódzkie Studia z Językoznawstwa Angielskiego i Ogólnego 
/ Łódź Studies in English and General Linguistics, established in 2013, 
publishes volumes devoted to various aspects of contemporary linguistics 
and language studies. Fundamental questions of language are addressed 
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within different research paradigms, with a special focus on interdisciplinary 
approaches. Individual volumes provide a forum for the exchange of 
ideas among linguists and other researchers interested in language, 
argumentation and communication.

Stanisław Goźdź-Roszkowski, Aleksandra Beata Makowska (eds.)

Languages for Specific Purposes in Educational Contexts
Łódź 2017 • 156 s. • ISBN 978-83-8088-779-4 • 39,90 zł

Scholarship in LSP studies is nowadays developing at an unprecedented rate reflecting 
the growing complexity, diversity and dynamicity of professional domains and their 
discourses. This volume sets out to disseminate the results of practicioners’ research 
carried out in various occupational and educational settings. Ranging from Business, Law 
and Logistics to Music, Medicine and Veterinary Medicine, the contributors examine in 
their chapters the numerous challenges faced when teaching specialised languages 
in these domains.

This book is intended primarily for LSP researchers and practicioners but it should be 
of interest to anyone with a professional interest in teaching specialised languages 
in occupational contexts.

Wiktor Pskit (ed.)

Topics in Syntax and Semantics. Linguistic and Philosophical 
Perspectives

Łódź 2017 • 156 s. • ISBN 978-83-8088-841-8 • 39,90 zł

Syntax and semantics are traditional areas of the study of language recognised in linguistics 
and philosophy of language. This overlap of research areas seems to justify publication of 
a volume containing both linguistic and philosophical papers on selected issues pertaining 
to syntax and semantics. While linguistics and philosophy of language remain distinct 
disciplines in a number of ways, this collection of papers attempts to demonstrate that 
exchange of ideas by the representatives of the two fields is not only possible: it can 
actually be fruitful.

The major goal of this volume is to bring together the efforts of linguists and philosophers 
(representing different schools of thought within respective disciplines) trying to explore 
selected topics in syntax and semantics. The most obvious contrast between linguistics 
and philosophy of language – the preoccupation with the morphosyntactic distribution 
of specific linguistic elements in the former and striving for precise semantic analyses 
that abstract from language-particular morphosyntactic detail in the latter – is still 
visible throughout the book. Yet, one can observe some degree of openness to insights 
from philosophical investigation on the part of linguists and from linguistic research on 
the part of philosophers. This openness involves, among other things, ingesting the results 
of investigation in the other field, employment of terminology or even ‘borrowing’ some 
methods of research.

Piotr Pęzik

Facets of prefabrication. Perspectives on modelling and 
detecting phraseological units

Łódź 2018 • 268 s. • ISBN 978-83-8088-973-6 • 39,90 zł

Corpus-based studies have brought fresh insights into the role of collocability and lexico-
grammatical patterning as core aspects of language permeating its structure and use. Facets 
of Prefabrication builds upon these findings and provides further impetus in the direction of 
large-scale explorations of phraseology. lt introduces a dependencybased method of 
detecting potential phraseological units to increase the coverage of prefabricated structures 
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in automatic combinatorial dictionaries which have so far been mainly restricted to binary 
collocations. Various sources of evidence are used to evaluate this approach and assess its 
relevance to phraseological theories, including word recall experiments and phraseological 
markers analyses. These investigations open new perspectives on the interplay of novelty vs. 
formulaicity in naturally-occurring language and increase our recognition of seemingly subtle, 
but nevertheless ubiquitous aspects of phraseological prefabrication.

Piotr Stalmaszczyk (red.)

Metodologie językoznawstwa. Od diachronii do panchronii
Łódź 2018 • 180 s. • ISBN 978-83-8142-036-5 • 39,90 zł

Kolejny tom serii poświęcony metodologii językoznawstwa spina umowna klamra tematyczna 
„Od diachronii do panchronii”. Zaprezentowano w nim zarówno badania synchroniczne 
i diachroniczne, jak i nową propozycję teoretyczną związaną z perspektywą panchroniczną. 
Oprócz rozdziałów dotyczących różnych aspektów językoznawstwa historycznego 
zamieszczono tu teksty związane z językoznawstwem korpusowym, w tym z możliwościami 
i ograniczeniami analizy języka wartościowania w dyskursie sądowym oraz krytyczną 
refleksją nad metodologią współczesnej aksjolingwistyki. Ponadto autorzy proponują różne 
spojrzenia na możliwe „trzecie drogi” w najnowszych badaniach językoznawczych, takie jak 
na przykład ujmowanie języka jako repozytorium kultury czy panchroniczny model oglądu 
zjawisk językowych.

Joanna Dyła-Urbańska, Monika Kocot (red.)

Nie tylko Ishiguro. Szkice o literaturze anglojęzycznej 
w Polsce

Łódź 2019 • ISBN 978-83-8142-543-8 • 39,90 zł

Publikacja jest zbiorczym, a przy tym oryginalnym podsumowaniem tego, co dzieje się 
obecnie na rynku wydawniczym związanym z tłumaczeniami twórczości anglojęzycznej, 
a przede wszystkim prezentacją aktualnego stanu badań dotyczących poszczególnych 
autorów oraz przekładów. Pokazuje też zakres wpływów tej literatury na twórczość 
polską. Satysfakcję czytelniczą dają interpretacje z przywołaniem bogatego kontekstu 
literaturoznawczego oraz translatologicznego, a także praktyczne uwagi dotyczące warsztatu 
tłumaczy. Wszystko to razem sprawia, że książka stanowi cenny wkład w wiedzę anglistyczną 
i polonistyczną, jak również przekładoznawczą oraz literaturoznawczą. 

Z recenzji dr hab. Doroty Korwin-Piotrowskiej

Krystyna Kujawińska Courtney, Grzegorz Zinkiewicz (eds.)

Shakespeare: His Infinite Variety. Celebrating the 400th 
Anniversary of His Death. Second Edition

Łódź 2019 • 204 s. • ISBN 978-83-8142-202-4 • 39,90 zł

The great asset of Shakespeare: His Infinite Variety is its wide historical and geographical range 
– that is, from the time of the Bard himself to the latest metamorphoses of meanings new 
electronic media made available. Every reader, depending on his/her age and prior experience 
with Shakespeare, is at a different moment of this great historical-theoretical continuum 
of world culture. Everyone can also begin one’s own intellectual journey through cultural 
history – any time, any place. […] Despite the once popular but now outdated post-
truths, history has not ended. This volume testifies to the benefits of combining historical 
perspective in its fairly elementary version, which is a linear sequence of events, with an in-
depth analysis of the transformations in understanding, exhibiting, and using (appropriating) 
Shakespeare’s works in our rapidly changing reality.

Prof. Marta Wiszniowska-Majchrzyk
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Monika Sosnowska

From Shakespeare to Sh(Web)speare
Łódź 2016 • 118 s. • ISBN 978-83-8088-128-0 • 29,90 zł

Shakespeare’s place in culture can only be captured by many relocations and 
recreations of his works in/via old and new media. From Shakespeare to Sh(Web)speare 
provides analysis of Shakespeare’s cultural presence in various spheres of human creative 
activity and in different locations, both in real and virtual worlds. The volume explores cultural 
significance of Shakespeare in a broad array of contexts: historical, social, and political; local 
and global; national and international; highbrow and popular.

 
filologia klasyczna
Małgorzata Budzowska

Sceniczne metamorfozy mitu. Teatr polski XXI wieku 
w perspektywie kulturowej

Łódź 2018 • 376 s. • ISBN 978-83-8088-767-1 • 46,90 zł

W publikacji zaprezentowano analizy kulturoznawcze wybranych spektakli adaptujących 
mity antyczne z kręgu kultury śródziemnomorskiej w obrębie estetyki postmodernizmu. 
Autorka podjęła pierwszą na rodzimym gruncie transdyscyplinarną analizę recepcji mitów 
we współczesnym teatrze polskim. Wybrała przykłady z twórczości czwórki polskich 
reżyserów teatralnych (Maja Kleczewska, Michał Zadara, Jan Klata, Antonina Grzegorzewska), 
w spektaklach których szczególnie wyraźnie i często można dostrzec inscenizację mitu. 
Porządkując obszar ich dokonań, autorka posłużyła się własną typologią i wyróżniła strategie 
ujmowania mitu przez poszczególnych twórców.

Marta Czapińska-Bambara

Èthos przywódcy politycznego w myśli starożytnej 
i renesansowej. Platon, Cyceron, Machiavelli, Guicciardini

Łódź 2019 • ISBN 978-83-8142-342-7 • 39,90 zł

Platon, Cyceron i Machiavelli są uważani za klasyków filozofii polityki. Ich dociekania 
nieustannie pobudzają wyobraźnię badaczy i prowokują do kolejnych wykładni 
i interpretacji. Mnie szczególnie ciekawe wydało się pokazanie na przykładzie rozważań 
zogniskowanych wokół èthosu przywódcy politycznego pewnej ciągłości myśli, jaką 
można dostrzec w poglądach owych myślicieli, oraz wskazanie różnic także w nich 
występujących, a wynikających z osobistego charakteru ich spostrzeżeń i indywidualnego 
rozumienia rzeczywistości państwowej. Mimo żywego zainteresowania dziełami Platona, 
Cycerona czy Machiavellego oraz nielicznych prac porównujących przemyślenia starożytnych 
z opiniami pisarzy renesansowych, ciągle brakuje bowiem tego rodzaju opracowania. Mój 
niedosyt wzbudził dodatkowo fakt, iż twórczość Francesca Guicciardiniego, która jest cennym 
źródłem informacji dotyczących sytuacji społeczno-politycznej renesansowej Florencji, 
a poprzez konfrontację z opiniami Machiavellego daje pełniejszy obraz tamtej epoki oraz 
pozwala lepiej zrozumieć ówczesne tendencje, na gruncie literatury polskiej nie znalazła 
wystarczającego uznania.

Ze Słowa wstępnego
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Jadwiga Czerwińska, Katarzyna Chiżyńska, Małgorzata Budzowska 
(red.)

Metateksty i parateksty teatru i dramatu. Od antyku do 
współczesności

Łódź 2017 • 236 s. • ISBN 978-83-8088-620-9 • 44,90 zł

W publikacji Czytelnik znajdzie rozważania na temat metatekstów i paratekstów 
dramaturgicznych, do których należą didaskalia, ilustracje, incipity, odsyłacze, posłowia, 
przedmowy, przypisy, tytuły, a także różnego rodzaju komentarze, recenzje, omówienia oraz 
streszczenia. Peryferie tekstu zmieniały się na przestrzeni wieków, od epoki starożytnej 
do czasów współczesnych, co przekłada się na różnorodność ich form i treści. Cechy 
charakterystyczne, a także zadania metatekstów i paratekstów zależały od rodzaju tekstu 
głównego, epoki literackiej oraz dominujących w danej kulturze tendencji naukowych 
i teatralno-dramatycznych.

Joanna Rybowska

Zbożność i bezbożność w kulturze Greków
Łódź 2017 • 672 s. • ISBN 978-83-8088-721-3 • 54,90 zł

Autorka bada przejawy greckiej pobożności i śledzi reguły rządzące tą sferą w obszarze 
religii i obyczajowości starożytnych Greków. Opiera się na zachowanych źródłach literackich 
oraz szeroko pojmowanym piśmiennictwie, np. na materiałach inskrypcyjnych. Ze względu 
na obszerny i wielowątkowy zakres tematyczny praca wykracza daleko poza analizy 
filologiczne i sytuuje się na pograniczu religioznawstwa, antropologii kulturowej i filozofii. Jej 
niewątpliwym walorem jest kompleksowe ujęcie omawianej problematyki. Czytelnik zapozna 
się z dyskusją na takie tematy, jak: Czy istniały normy religijne i instytucje o panhelleńskim 
znaczeniu, które kształtowały relacje Greków z bogami, czy też możemy mówić jedynie 
o religii poszczególnych poleis? Jaką rolę w życiu społecznym mieszkańców Hellady odgrywały 
niepisane normy religijne i jaki miały one wpływ na ukształtowanie się pojęcia prawa 
zwanego koinos nomos i koinos nomos kata fyseos? Dlaczego wystąpienia sofistów były 
skierowane przeciwko tradycyjnie pojmowanej pobożności? Czy oskarżenie Sokratesa 
zostało wymierzone przeciwko bezbożnikowi? Dlaczego Sokrates dobrowolnie poddał się 
wymierzonej mu karze śmierci, skoro mógł jej uniknąć?

 
filologia germańska
Cora Dietl, Małgorzata Kubisiak (red.), tłum. Małgorzata Półrola

Unbekannte Schätze / Nieznane skarby. Germanica 
des 16. Jahrhunderts in der Universitätsbibliothek 
Łódź / Germanika XVI-wieczne w zbiorach Biblioteki 
Uniwersytetu Łódzkiego

Łódź 2018 • 294 s. • ISBN 978-83-8142-251-2 • 19,90 zł

Utworzona tuż po II wojnie światowej łódzka Biblioteka Uniwersytecka dysponuje 
znaczącą kolekcją starych druków, stanowiących niegdyś trzon księgozbioru. Te stare 
woluminy pochodzą z prywatnych książnic rodów szlacheckich z Prus, Śląska i Pomorza 
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oraz z zasobów bibliotek szkolnych i zbiorów prywatnych, są więc częścią księgozbiorów 
poniemieckich, ewakuowanych wskutek działań wojennych na tereny przyznane po 
wojnie Polsce. W ramach projektu zrealizowanego we współpracy Uniwersytetu 
Łódzkiego i Uniwersytetu w Gießen możliwe było sporządzenie pierwszej systematycznej 
ewidencji niemieckojęzycznych wczesnych druków XVI-wiecznych ze zbioru starodruków 
Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego. W publikacji nie tylko przybliżono dzieje kolekcji, 
lecz także wnikliwie omówiono niektóre spośród jej unikalnych egzemplarzy. Ukazano 
również przykładowe możliwości badawcze. jakie stwarza udostępnienie tego cennego 
zbioru – poczynając od rekonstrukcji zaginionych bibliotek i odtworzenia sieci powiązań 
naukowych doby humanizmu aż po historię recepcji najważniejszych tekstów okresu 
reformacji.

Marcin Gołaszewski

Vom konservativen Schriftsteller zum Inneren Emigranten. 
Ernst Wiechert – Eine Fallstudie

Łódź 2017 • 584 s. • ISBN 978-83-8088-859-3 • 59,90 zł

Der aus Ostpreußen stammende Schriftsteller und Dichter Ernst Wiechert hat zwischen 1920 
und 1968 das literarische und kulturelle Leben in Deutschland und in den Nachbarländern 
mitbestimmt. Die vorliegende Monographie hat zum Ziel, das Gesamtschaffen Ernst 
Wiecherts zu analysieren und aufgrund dieser Analyse den literarischen Werdegang eines 
deutschen Schriftstellers zu schildern, vom Anhänger der Konservativen Revolution bis zu 
seinem Protest und Widerstand gegen den Nationalsozialismus. Der Kernpunkt der Arbeit ist 
also nicht der biographische Blick auf die Persönlichkeit Wiecherts, obwohl diese natürlich 
eine wichtige Rolle bei der Auslegung seiner Werke spielt und der Bezug darauf unvermeidlich 
ist, sondern die Analyse seiner Werke hinsichtlich ihres Widerstandspotentials und der 
Widerspiegelung der Entwicklung der Persönlichkeit und der Schöpferkraft Wiecherts selbst. 
Es soll gezeigt werden, wie einer der meistgelesenen deutschsprachigen Schriftsteller mit 
der nationalsozialistischen Diktatur umging und wodurch seine Entwicklung als Dichter und 
Entfaltung als Mensch bedingt war.

Monika Kucner, Jörg Riecke (red.), tłum. Małgorzata Półrola

Literatura w cieniu fabrycznych kominów. Antologia. 
Literatur im Schatten der Fabrikschornsteine. Anthologie

Łódź 2018 • 460 s. • ISBN 978-83-8088-948-4 • 49,90 zł

Dwujęzyczna antologia kilkudziesięciu tekstów niemieckojęzycznych autorów z XIX i XX w., 
nieobecnych do tej pory w świadomości krytycznoliterackiej i czytelniczej, ale silnie 
zakorzenionych w łódzkiej tradycji. Redaktorzy tomu podjęli próbę rekonstrukcji literatury 
pisanej m.in. w charakterystycznej odmianie języka niemieckiego, tzw. Lodzer Deutsch 
/lodzerdeutsch, oraz zaprezentowania jej w tłumaczeniu na język polski. Teksty pochodzą 
głównie z prasy, tylko w nielicznych przypadkach zdigitalizowanej, więc publikacja ma 
też na celu ocalenie spuścizny kulturowej Łodzi. Czytelnik znajdzie w tomie sylwetki 
autorów, słowniczek wybranych pojęć w Lodzer Deutsch/lodzerdeutsch, teksty wstępne 
wprowadzające w kontekst historyczny i kulturowy „literatury łódzkiej”, a także w specyfikę 
łódzkiego wariantu niemczyzny.

Publikacji towarzyszą nagrania pięciu tekstów w Lodzer Deutsch/lodzerdeutsch czytanych 
przez Aurelię Scheffel, która w 1946 r. wraz z rodzicami opuściła Łódź, swoje miasto 
rodzinne, i przeniosła się do Oldenburga. Językiem, który zaprezentowała w nagraniach, 
posługiwała się na co dzień w domu. Nagrań można posłuchać na stronie wydawnictwa: 
https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/produkt/literatura-w-cieniu-fabrycznych-kominow-
antologia/.



43

Fi
lo

lo
gi

a 
ro

m
ań

sk
a 

| 
N

au
ki

 h
um

an
is

ty
cz

ne

1
Anna Izabela Wilk

Moje zbrodnie są owocem miłości. Mit Medei w literaturze 
niemieckojęzycznej

Łódź 2019 • ISBN 978-83-8142-405-9 • 39,90 zł

Autorka dokonuje porównania i analizy wybranych utworów literatury niemieckojęzycznej, 
podejmujących mit Medei. W kulturze niemieckiej motyw Medei cieszy się szczególną 
popularnością od połowy lat 70. XX w., poświęcone mu zostały liczne inscenizacje teatralne, 
operowe, opowiadania i powieści. Autorka stawia tezę, że wielki potencjał mitu polega na 
jego wieloznaczności oraz aktualności. Pisarze umieszczali tragiczną postać dzieciobójczyni 
w różnych kontekstach, przedstawiając bohaterkę jako opuszczoną kochankę, cudzoziemkę 
pozbawioną ojczyzny, a nawet ofiarę prześladowań na tle politycznym czy rasowym.

 
filologia romańska
Janusz Bień, Beata Brzozowska-Zburzyńska, Antonio M. López 
González, Wiaczesław Nowikow (red.)

Lingüística hispánica en Polonia: tendencias y direcciones 
de investigación

Łódź 2018 • 362 s. • ISBN 978-83-8142-168-3 • 39,90 zł

El presente volumen contiene 25 artículos cuya publicación es fruto de la colaboración 
entre el Área de Estudios Hispánicos de la Universidad Marie Curie-Skłodowska de 
Lublin, el Departamento de Filología Románica de la Universidad Católica de Lublin Juan Pablo 
II, y el Departamento de Filología Española de la Universidad de Łódź.

Lingüística hispánica en Polonia: tendencias y direcciones de investigación muestra en sus páginas la 
diversidad de enfoques metodológicos y de cuestiones que ocupan actualmente a los lingüistas 
hispanistas en Polonia. Las contribuciones atañen a los diferentes niveles de análisis de la 
lengua: fonético-fonológico, morfo-sintáctico, léxico-semántico, amén de estudios de índole 
pragmática. Los artículos versan sobre temas relacionados con la lengua española tan variados 
como la morfosintaxis verbal, los usos lingüísticos en los medias de comunicación, el estudio del 
lenguaje jurídico, las variedades del español de América, la didáctica del español como lengua 
extranjera (ELE), la fraseología, la variación diacrónica, los estudios contrastivos.

Artur Gałkowski, Krystyna Pietrych (red.)

Ecowskie inspiracje. Semiotyka w komunikacji i kulturze
Łódź 2017 • 284 s. • ISBN 978-83-8088-730-5 • 44,90 zł

Tom powstał jako efekt współpracy kilkunastu autorów z polskich i włoskich ośrodków 
akademickich, jednocześnie uczestników międzynarodowej konferencji semiotycznej, która 
odbyła się z udziałem Umberta Eco w Łodzi w 2015 r. Autorzy nawiązują do łódzkiego 
wykładu Umberta Eco i wyrażonej wówczas idei o perspektywach naukowych semiotyki 
ogólnej i semiotyk szczegółowych, które rozwijają się obecnie w wielu kierunkach, świadcząc 
o potencjale metodologii semiotycznych w ujmowaniu różnych zjawisk komunikacji i kultury. 
Te próby nowego oglądu tradycji semiotycznej (z rozmaitych perspektyw) dowodzą, że 
semiotyka jest teorią wciąż aktualną i możliwą do interpretacyjnego wykorzystania, przede 
wszystkim przez wydobywanie jej pomijanych aspektów i włączanie wywiedzionych 
z niej wątków w nowe konteksty badawcze.

  
ZAPOWIEDŹ
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Artur Gałkowski, Tamara Roszak (red.)

Semiotica generale – semiotica specifica. Sémiotique 
generale – sémiotique spécifique

Łódź 2018 • 318 s. • ISBN 978-83-8088-979-8 • 44,90 zł

Il volume – una miscellanea di saggi originali e innovativi, organizzati secondo un preciso 
percorso logico che illustra le straordinarie potenzialità della semiotica nelle indagini 
ontologica e dei significati più reconditi della produzione artistica nelle sue varie espressioni 
e in genere di ogni forma creativa – si presenta come un vero e proprio exemplum dell’efficacia 
analitica della scienza dei segni. Significativo è il saggio di apertura di Umberto Eco, Il 
futuro della semiotica, che traccia il viatico del volume costituendone il fulcro e l’anima. E la 
figura dello studioso, padre della semiotica italiana, aleggia su tutti i contributi. Il volume si 
rivolge a studiosi interessati all’applicazione dei principi di analisi semiotica nella letteratura, 
nella drammaturgia, nel teatro, nella filosofia, nell’arte, nell’archeologia, e più in generale in 
ogni forma di espressione del pensiero dall’antichità ai tempi moderni.

Andrea Piccardi

Wiaczesław Nowikow (red.)

Gramática contrastiva español-polaco
Łódź 2017 • 704 s. • ISBN 978-83-8088-699-5 • 44,90 zł

El presente estudio pretende rellenar un vacío existente en la rama de la lingüística 
contrastiva del español y del polaco. Desde el punto de vista lingüístico, el análisis contrastivo 
español-polaco se presenta como un problema científico de la máxima importancia, puesto 
que se trata de dos idiomas pertenecientes a dos grupos lingüísticos distintos (lenguas 
románicas y eslavas), que se caracterizan por relevantes diferencias tipológicas. Además, las 
diferencias formales y funcionales suelen ser a menudo causa de dificultades y errores que 
se dan en el aprendizaje y en el uso del castellano por los alumnos de español en Polonia.

Por consiguiente, la finalidad de este estudio monográfico es doble: llevar a cabo la descripción 
comparada de los sistemas gramaticales castellano y polaco e introducir tanto a los 
docentes como a los aprendientes en el campo de la gramática contrastiva español-polaco.

En resumen, el objetivo primordial de este libro es servir de ayuda a los alumnos polacos 
y a los profesores de español que imparten clases en las universidades y demás centros 
académicos radicados en Polonia.

 
filologia rosyjska
Anna Bednarczyk

Analiza pretranslatorska tekstu jako pierwszy etap 
tłumaczenia poetyckiego

Łódź 2019 • ISBN 978-83-8142-289-5 • 39, 90 zł

Tłumacz musi odpowiedzieć na pytanie „co przetłumaczyć?”, a więc określić „jakie są jego 
dominanty”, i „jak przetłumaczyć?”, a więc „jakie są możliwości translacji?”, ale przede 
wszystkim winien on wiedzieć „dlaczego?” podejmuje takie, a nie inne decyzje, motywowane 
pytaniem o powód i cel podejmowanych działań. 

Z Zakończenia

  
ZAPOWIEDŹ
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W polskiej literaturze przekładoznawczej nie istnieje ani jedna monografia, która 
analizowałaby teksty literackie jako teksty wyjściowe z perspektywy obranej przez Autorkę 
(tym bardziej z częścią materiałową rosyjsko-polską, opracowaną na podstawie własnych 
tłumaczeń) […] Istniejące obecnie na rynku prace poświęcone warsztatowi tłumacza (w tym 
analizie pretranslacyjnej) dotyczą wyłącznie przekładu pisemnego tekstów specjalistycznych, 
nie literatury pięknej. Praca Anny Bednarczyk wypełnia zatem lukę także w obszarze 
dydaktyki przekładu.

Z recenzji prof. dr. hab. Doroty Urbanek

Aleksy Kucy

Biografia duchowa i antropologia chrześcijańska 
metropolity Antoniego Blooma (1914–2003). 
Wydanie 2 poprawione

Łódź 2019 • 298 s. •ISBN 978-83-8142-525-4 • 39,90 zł

W monografii autor przygląda się postaci dawnego zwierzchnika prawosławia na 
terenie Wielkiej Brytanii – Antoniego Blooma. Książka jest nie tylko opisem życia i poglądów 
metropolity Antoniego, ale też niezwykle ciekawą refleksją na temat współczesnego 
prawosławia i jego nurtów, losów wschodniego chrześcijaństwa w XX w., problematyki 
konfrontacji prawosławia z nowożytnością i kulturą Zachodu. Można stwierdzić, że autor 
stworzył bardzo ciekawe dzieło, znacznie wykraczające poza biografię jednego człowieka 
czy też krytyczne opracowanie jego myśli. Naukowa rzetelność autora idzie tutaj w parze 
z ciekawym referowaniem tematu, żywą i wciągającą czytelnika narracją.

Z recenzji prof. dr hab. Urszuli Pawluczuk (Uniwersytet w Białymstoku)

Agata Piasecka

Językowe portrety zwierząt hodowlanych w przestrzeni 
semantyczno-kulturowej polszczyzny i ruszczyzny 
(na materiale frazeologii)

Łódź 2018 • 502 s. • ISBN 978-83-8142-194-2 • 49,90 zł

Przedmiotem opisu w monografii są ustabilizowane, odtwarzalne jednostki językowe, 
mieszczące się w polu szeroko rozumianej frazeologii. Zostały one uzupełnione przykładami 
z poziomu leksyki, zaś samą ich analizę osadzono w kontekście kulturowym. Na podstawie 
danych zaczerpniętych z polszczyzny i ruszczyzny, które przekraczają dwa i pół tysiąca 
egzemplifikacji, oraz z zastosowaniem metody definicji kognitywnej odtworzono portrety 
frazeologiczne pięciu najpopularniejszych gatunków zwierząt hodowlanych – konia, krowy, 
świni, owcy i kozy – wraz z całym bogactwem wiążących się z nimi skojarzeń, symboli, 
metafor. W ten sposób przedstawiono ważny fragment językowego obrazu świata Polaków 
oraz Rosjan, ujawniający przede wszystkim ich doświadczenia, postawy, systemy ocen 
i wartości.

Agata Piasecka, Ija Tulina-Blumental

Polsko-ukraiński słownik frazeologiczny
Łódź 2016 • 184 s. • ISBN 978-83-8088-256-0 • 36,90 zł

Pierwszy polsko-ukraiński słownik frazeologiczny zawiera ok. 1200 par jednostek 
frazeologicznych aktywnych w obu językach. Autorki włączyły do korpusu, obok klasycznych 
idiomów, przysłowia, porzekadła i tzw. skrzydlate słowa. Publikacji towarzyszą dwa indeksy 
– polskich i ukraińskich frazeologizmów.

Słownik będzie z pewnością cenną pomocą w nauce języka dla studentów ukrainistyki, 
tłumaczy, dziennikarzy, filologów slawistów, badaczy frazeologii, a także miłośników języka 
oraz kultury ukraińskiej w Polsce i polskiej na Ukrainie.
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Jarosław Wierzbiński

Szkice ze stylistyki lingwistycznej. 
Очерки по лингвостилистике

Łódź 2017 • 142 s. • ISBN 978-83-8088-773-7 • 39,90 zł

Opracowanie Jarosława Wierzbińskiego dobrze wpisuje się w nurt współczesnych badań nad 
tekstem literackim z uwzględnieniem jego trzech wymiarów: strukturalnego, spójnościowego 
i pragmatycznego. Autor podzielił monografię, muszę to podkreślić, w sposób oryginalny 
na dwie części. Pierwsza napisana jest po polsku, druga – po rosyjsku. Język wywodu jako 
kryterium podziału mnie przekonuje. Stwarza ono możliwość zapoznania się z opisem 
podobnych zagadnień w dwu językach. Już sama taka konfrontacja w obrębie jednego 
opracowania jest poznawczo cenna dla rusycystów, bo przecież do nich monografia jest 
głównie adresowana. Tak więc polski czytelnik o języku Zoszczenki i Czechowa przeczyta po 
polsku, natomiast o okazjonalizmach Majakowskiego – po rosyjsku.

Z recenzji prof. UŚ dr. hab. Andrzeja Charciarka

Харри Вальтер, Валерий Михайлович Мокиенко, 
Елена Александровна Невзорова-Кмеч, 
Людмила Ивановна Степанова
Redaktor tomu: Jarosław Wierzbiński

Русская фразеология для поляков. Практическое 
пособие

Łódź 2018 • 232 s. • ISBN 978-83-8088-775-6 • 39,90 zł

Pracę można w pełni uznać za wyróżniającą się, godną rozpowszechnienia, ponieważ jest 
nowocześnie napisanym, profesjonalnie przygotowanym oraz niezmiernie ważnym dla 
rusycystyki i slawistyki podręcznikiem, bardzo potrzebnym w dydaktyce obu języków oraz 
w praktyce translatorskiej. […] Książka będzie stanowić nieocenioną pomoc w nauczaniu 
języka rosyjskiego jako obcego. Zawiera bowiem niezwykle wartościowy zbiór tekstów 
i ćwiczeń, uwzględniających najczęstsze i najistotniejsze dla cudzoziemców problemy 
związane z przyswajaniem leksyki i frazeologii rosyjskiej oraz opanowaniem typowych 
rosyjskich konstrukcji w konkretnej sytuacji.

Z recenzji prof. dr. hab. Krzysztofa Kusala (Uniwersytet Wrocławski)

 
slawistyka
Dejan Ajdačić

ErotoSlavia. O miłości i erotyce w literaturach słowiańskich
Łódź 2019 • ISBN 978-83-8142-370-0 • 44,90 zł

Zbiór szkiców na temat miłości i folklorystyki autorstwa serbskiego slawisty Dejana Ajdačicia, 
teoretyka i krytyka literatury, folklorysty i etnolingwisty, badacza kontrastywnej kulturologii 
słowiańskiej, tłumacza i redaktora, łączącego znajomość trzech słowiańskich tradycji 
kulturowych: południowej, wschodniej i zachodniej. W kolejnych tekstach autor przedstawia 
interpretacje dzieł renesansu, romantyzmu, realizmu, nadrealizmu – aż po najnowsze utwory 
literatury chorwackiej, serbskiej, bułgarskiej, czeskiej, polskiej, ukraińskiej i rosyjskiej.

  
ZAPOWIEDŹ



47

Ku
ltu

ra
 i 

sz
tu

ka
 |

 N
au

ki
 h

um
an

is
ty

cz
ne

1
Dejan Ajdačić

SlovoSlavia. Studia z etnolingwistyki słowiańskiej
Łódź 2018 • 262 s. • ISBN 978-83-8088-987-3 • 45,90 zł

Na publikację składają się szkice etnolingwistyczne serbskiego slawisty Dejana Ajdačicia. 
Jako językoznawca o orientacji antropologicznej i literaturoznawca-slawista, autor ze 
znawstwem odtwarza kulturowe konteksty wyrażeń językowych. Analizuje fakty językowe 
na tle kulturowym, często odnosząc się do tekstów literackich. W badaniach podejmuje 
tematy ważne i zarazem aktualne w dyskursie publicznym, takie jak zmiana 
przynależności narodowej, wyznaniowej, politycznej, analiza leksyki dotyczącej migracji, 
słownictwa odnoszącego się do honoru i godności czy frazeologizmów ze słowami 
„dusza” i „krew”.

 
kultura i sztuka
oblicza sztuki
Seria prezentuje nowe spojrzenie na twórczość artystyczną definiowaną 
w ramach klasycznej historii i teorii sztuki, ukazuje współczesne zjawiska 
związane z muzealnictwem i udostępnianiem sztuk wizualnych, podejmuje 
kwestie dotyczące fotografii, mody, designu czy cieszącego się obecnie 
dużą popularnością street artu. W obszarze zainteresowań autorów znalazły 
się również badania nad sztuką żydowską i pozaeuropejską, szczególnie 
afrykańską i południowoamerykańską.

Eleonora Jedlińska

Kształty pamięci. Wybrane zagadnienia sztuki 
współczesnej

Łódź 2019 • ISBN 978-83-8088-938-5 • 49,90 zł

Publikacja ta, zawierająca czternaście esejów poświęconych wybranym artystom i ich 
dziełom, jest spójną w swej konstrukcji analizą fenomenu pamięci doświadczeń II wojny 
światowej i Zagłady, traumatycznych doświadczeń znajdujących odzwierciedlenie 
w dziele sztuki. Przedstawiona została twórczość Władysława Strzemińskiego, 
Barnetta Newmana, Marka Rothko, Tadeusza Kantora, Mosze Kupfermana, Anselma 
Kiefera, Christiana Boltanskiego, Marka Chlandy, Luca Tuymansa, Zofii Lipeckiej, Rafała 
Jakubowicza i Elżbiety Janickiej. Prezentowani w ramach tomu artyści, ci urodzeni 
w końcu XIX w., w latach wojennych i ci urodzeni w latach siedemdziesiątych XX w., 
koncentrowali się w omawianych pracach na fundamentalnym dla twórców działających 
w XX i XXI w. zagadnieniu pamięci katastrofy Holocaustu oraz jej wpływie na życie 
pokoleń urodzonych po wojnie.

  
ZAPOWIEDŹ
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Aneta Pawłowska, Anna Wendorff, Julia Sowińska-Heim (red.)

Osoby z niepełnosprawnością i sztuka. Udostępnianie 
– percepcja – integracja

Łódź 2019 • 196 s. • ISBN 978-83-8142-170-6 • 40,90 zł

Książka dotyczy koncepcji i problemów związanych z dostosowaniem odbioru sztuk 
wizualnych do percepcji osób z różnymi dysfunkcjami, m.in. wzrokowymi, słuchowymi, 
intelektualnymi. Autorzy zaprezentowali działania środowisk muzealnych, historyków sztuki 
oraz traduktologów mierzących się z udostępnianiem sztuki odbiorcom z dysfunkcjami. To 
publikacja naukowa o niezwykle nowatorskiej metodzie w podejściu do tytułowych zagadnień. 
Zastosowane metodologie badawcze, znajdujące oparcie w naukach humanistycznych, 
społecznych, medycznych, a także prawnych, czynią z niej tom wzorcowy.

Blanka Brzozowska

Miejskie tłumy. Miasto i wspólnotowość w dobie sieciowej 
współpracy

Łódź 2017 • 264 s. • ISBN 978-83-8088-659-9 • 44,90 zł

Publikacja dotyczy kulturowych studiów miejskich z silnym uwzględnieniem perspektywy 
badań nad mediami i ich rolą w kształtowaniu „nowej wspólnotowości”, którą autorka 
próbuje zdefiniować w opozycji do tradycyjnych ujęć socjologicznych. Autorka akcentuje 
obserwowane współcześnie zjawisko przenikania się przestrzeni fizycznych i medialnych, 
a także śledzi, jak na ich styku powstają nowe formy miejskiej wspólnotowości. Czytelnik 
może poznać społeczną perspektywę działania mediów sieciowych, w tym nowy wymiar 
powstawania i działania wspólnot konsumenckich.

Katarzyna Chiżyńska, Jadwiga Czerwińska, Małgorzata Budzowska

Starożytny teatr i dramat w świetle pism scholiastów. 
Leksykon

Łódź 2019 • ISBN 978-83-8142-372-4 • 49,90 zł

Prezentowana publikacja to leksykon stanowiący kompendium wiedzy na temat dramatu i teatru 
starożytnego. Autorki włączyły do niej wyniki nadań nad słabo znanymi tekstami scholiów 
i na tej podstawie opracowały wszystkie najważniejsze zagadnienia teatralno-dramatyczne. Każde  
pojęcie stanowi osobny rozdział, w którym oprócz komentarza znajdują się też cytowane wyjątki ze 
scholiów przetłumaczone na język polski, a także podane w oryginale. Słownik obejmuje: 1) pojęcia 
dotyczące greckich kategorii teatrologicznych, np. aktor, muzyka w teatrze, taniec w teatrze, 
cel i funkcja przedstawienia teatralnego, kostiumy i maski, machiny teatralne i dekoracje, 
wejścia i wyjścia postaci, budowa teatru, elementy architektoniczne teatru i ich funkcje, święta 
religijne związane z teatrem etc. oraz odpowiadające im pojęcia łacińskie; 2) pojęcia dotyczące 
greckich i łacińskich kategorii dramatologicznych, np. gatunki dramatyczne, elementy jakościowe, 
elementy ilościowe dramatu, formy i sposoby prowadzenia dialogu i tekstu pobocznego. 

Błażej Ciarkowski

Odcienie szarości. Architekci i polityka w PRL-u
Łódź 2017 • 172 s. • ISBN 978-83-8088-515-8 • 39,90 zł

Odcienie szarości… to historia ludzi, których można uznać za postaci reprezentatywne dla 
całego środowiska. Projekty i realizacje, jakkolwiek niezwykle ważne, stanowią jedynie tło 
dla ich historii. Osobiste wspomnienia i przeżycia zawarte w pamiętnikach lub przekazane 
autorowi podczas rozmów stworzyły barwny obraz ukazujący wycinki rzeczywistości, 
w jakiej przyszło funkcjonować architektom w latach 1944–1989. Wpisane w chronologicznie 
uporządkowaną narrację składają się na barwny collage, w którym subiektywne oceny 
przeplatają się z ukształtowanymi przez upływ czasu refleksjami.
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Autor w trakcie pracy nad książką przeprowadził ponad 20 wywiadów z takimi architektami, 
jak: Sławomir Arabski, Tadeusz Barucki, Andrzej Basista, Szczepan Baum, Marek Budzyński, 
Witold Cęckiewicz, Jadwiga Grabowska-Hawrylak, Władysław Hennig, Stanisław Juchnowicz, 
Irena Kardaszewska, Witold Milewski, Witold Millo, Tadeusz Mycek, Stefan Müller, Zdzisław 
Pawlak, Maria Piechotka, Józef Zbigniew Polak, Jan Tajchman, Jakub Wujek, Janusz 
Wyżnikiewicz.

Tomasz Ciesielski, Mariusz Bartosiak (red.)

Strategie choreograficzne. Nowe perspektywy
Łódź 2017 • 182 s. • ISBN 978-83-8088-820-3 • 39,90 zł

Współcześnie znaczenia i funkcje choreografii niezwykle się rozszerzają i to nie 
tylko w ramach praktyki artystycznej, lecz także tej wychodzącej poza taniec (choreographing 
space, choreographing problems czy choreographing empathy). Choreografia to termin 
pozwalający adekwatnie opisywać zdarzenia kulturowe (ethical choreography, choreography 
of communication, choreography of consciousness, choreography of multiculture itp.), a nawet 
zjawiska naturalne (np. choreography of bacteria). Kulturowe, społeczne i polityczne 
konsekwencje tych metafor są dziś szeroko eksplorowane oraz dyskutowane w przestrzeni 
praktyk zarówno artystycznych, jak i badawczych.

Zebrane w tej książce artykuły odsłaniają kilka możliwych obszarów, w których 
choreografia okazuje się adekwatnym językiem opisu, strategią działania, matrycą 
poznawczą lub metodą badawczą. Ponadto są dla siebie nawzajem nielinearnym, sieciowym 
wprowadzeniem – kładą fundament pod nasze współczesne rozumienie choreografii, 
a także swego rodzaju choreograficzne myślenie, służące zaistnieniu jej w kolejnych 
kontekstach.

Ewa Ciszewska, Konrad Klejsa (red.)

Od edukacji filmowej do edukacji audiowizualnej. 
Teorie i praktyki

Łódź 2016 • 292 s. • ISBN 978-83-8088-486-1 • 39,90 zł

Autorzy publikacji w wyczerpujący sposób omawiają tytułową problematykę, koncentrując się 
w swych rozpoznaniach na polskich doświadczeniach w kontekście przemian dokonujących 
się na świecie. Wskazują na konieczność dostosowania edukacji filmowej do nowych realiów 
związanych z rozwojem mediów cyfrowych i zmianą doświadczeń odbiorczych w młodym 
pokoleniu. W efekcie powstała książka wyjątkowa – tom zbierający teksty napisane przez 
ekspertów, a zarazem pasjonatów.

Z recenzji prof. dr. hab. Mikołaja Jazdona

Ewa Ciszewska, Mikołaj Góralik (red.)

Polsko-czeskie i polsko-słowackie kontakty filmowe
Łódź 2018 • 278 s. • ISBN 978-83-8142-068-6 • 46,90 zł

W tomie ukazano kontakty filmowe między kinematografiami polską, czeską i słowacką. 
Autorzy – filmoznawcy, a zarazem bohemiści z kraju i zagranicy – podjęli zagadnienia 
współpracy instytucjonalnej, historii pojedynczych wspólnych projektów, a także kwestie 
adaptacji, edukacji filmowej czy wizerunku służb specjalnych w filmach.

Książka ma charakter naukowy, ale satysfakcję z jej lektury odniesie także odbiorca 
niezajmujący się profesjonalnie relacjami polsko-słowacko-czeskimi […]. Mamy do 
czynienia z pierwszą monografią poświęconą temu zagadnieniu. W dotychczasowych 
publikacjach podejmujących tematykę relacji polsko-czesko-słowackich problemom relacji 
filmowych poświęcone były zaledwie nieliczne teksty. Prezentowana książka zawiera 
omówienie tych relacji zarówno na poziomie oficjalnej współpracy międzynarodowej, jak 
i pojedynczych filmów, odnosi się też do lat przedwojennych, okresu socjalistycznego oraz 
czasów po roku 1989. Stanowi dzięki temu opracowanie dość wyczerpujące. […] Pisząc 
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o filmach, autorzy tworzą przy okazji obraz współpracy politycznej, artystycznej, zwracają 
uwagę na kwestie kulturowe, przez co publikacja ma charakter nie tylko filmoznawczy, lecz 
także politologiczny i kulturoznawczy.

Z recenzji prof. dr. hab. Piotra Zwierzchowskiego  
(Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)

Julia Dynkowska, Natalia Lemann, Michał Wróblewski, Anna Zatora 
(red.)

Hejterstwo. Nowa praktyka kulturowa? Geneza, przypadki, 
diagnozy

Łódź 2017 • 240 s. • ISBN 978-83-8088-665-0 • 39,90 zł

Publikacja dotyczy problematyki hejterstwa widzianego z perspektywy różnych dyscyplin 
badawczych, nauk humanistycznych i społecznych. Autorzy rozważają genezę i istotę 
hejterstwa, porządkują terminologię związaną z tym pojęciem, ukazują je w relacji do zjawisk 
pokrewnych (takich jak mowa nienawiści, nietolerancja, stereotypizacja).

Bogumiła Fiołek-Lubczyńska

Retoryczność w filmowych obrazach świata Andrzeja Fidyka
Łódź 2016 • 206 s. • ISBN 978-83-8088-367-3 • 39,90 zł

Prezentowana monografia zawiera opis i analizę dorobku jednego z najwybitniejszych 
polskich dokumentalistów, Andrzeja Fidyka. Światowy rozgłos i uznanie przyniosła mu 
Defilada, a sławę ugruntowały takie filmy jak: Karnawał – największe party świata, Kiniarze 
z Kalkuty, Rosyjski striptiz, Sen Staszka w Teheranie, Historie z Yodok. Autorka podjęła próbę 
interpretacji jego twórczości za pomocą narzędzi badawczych związanych z retoryką, 
co pozwoliło jej unaocznić zasady realizacji ich dyskursywności. Film dokumentalny 
analizuje ona poprzez jego relacje z rzeczywistością, a także jako wykładnik twórczej 
idei dokumentalisty, która pozwala mu na skuteczne komunikowanie z widzem. Obok 
analizy topiki filmowej Fidyka i kluczowej kategorii widowiskowości Czytelnik znajdzie tu 
również subtelne interpretacje wybranych filmów reżysera oraz próbę charakterystyki jego 
osobowości twórczej. Widowiskowość cechuje całą twórczość Fidyka i nie tylko zapewnia 
wysoką rangę artystyczną jego dziełom, lecz także przykuwa uwagę współczesnego widza. 
Osobny rozdział autorka poświęca zagadnieniom dotyczącym „szkoły Fidyka” i filmom jego 
najbardziej znanych uczniów.

Maria B. Garda

Interaktywne fantasy. Gatunek w grach cyfrowych
Łódź 2016 • 222 s. • ISBN 978-83-7969-619-2 • 44,90 zł

Czym różnią się gatunki gier cyfrowych od gatunków znanych nam z filmu czy literatury, 
takich jak western bądź kryminał? Czy znane gry, takie jak rodzimy Wiedźmin, jedynie 
czerpią z repertuarów gatunkowych swoich książkowych lub ekranowych źródeł, czy też 
może oferują osobne i unikatowe wzorce gatunkowe? Autorka omawia zagadnienie gatunku 
w grach cyfrowych w relacji do innych mediów na przykładzie współzależności fantasy, 
komputerowych gier fabularnych (computer Role-Playing Games) i gier angażujących (hardcore 
games). Interesuje ją nie tylko wymiar reguł i związana z interaktywnością mechanika, ale 
także rama semantyczna świata gry oraz – łączące dwa poprzednie aspekty – doświadczenie 
rozgrywki. Jednocześnie autorka zwraca szczególną uwagę na kontekst historyczny kultury 
gier cyfrowych i za pomocą licznych przykładów umieszcza prowadzoną argumentację 
w szerokiej perspektywie kulturoznawczej. Wprowadza do języka polskiego tłumaczenia 
istotnych terminów, które konsekwentnie stosuje i wyjaśnia, na potrzeby analizy wykorzystuje 
także własne pojęcia (m.in. model fuzji gatunkowej). Dzięki temu osadza groznawstwo 
w dyscyplinarnym kontekście akademickim.
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Mariusz Gołąb, Natalia Schiller (red.)

Moda: model(ka) i czytelnicy. O ikonicznych 
reprezentacjach w kulturze

Łódź 2016 • 336 s. • ISBN 978-83-8088-155-6 • 51,45 zł

Tytuł monografii wskazuje na ścisłą relację pomiędzy modą jako fenomenem kulturowym 
a modelem jako kulturowym wzorcem poznawczym. Dzięki temu Czytelnik otrzymuje bogate, 
„gęste” opracowanie ukazujące swoisty splot wątków tworzonych w obrębie omawianego 
zagadnienia, a także może spojrzeć na modę jako „całościowe zjawisko społeczne” 
w rozumieniu M. Maussa, przekraczając tym samym wąską definicję kultury, w ramach której 
moda zazwyczaj jest określana. Monografia stanowi oryginalne ujęcie problemu, proponuje 
też ciekawą i zróżnicowaną perspektywę poznawczą. Z pewnością dużym atutem książki jest 
zestawienie tekstów autorów zagranicznych i polskich, co pozwala przy okazji na przekrojowy 
ogląd współczesnej humanistyki. Moda nie jest tu sprowadzona jedynie do roli manekina, 
to raczej – pozostając w kręgu tej metaforyki – swoisty wybieg, pozwalający zaprezentować 
kulturowe modele w aktualnym kontekście i uchwycić ich dynamikę.

Z recenzji dr. hab. Marka Pacukiewicza (Uniwersytet Śląski)

Agnieszka Gralińska-Toborek

Grafitti i street art. Słowo – obraz – działanie
Łódź 2019 • 284 s. • ISBN 978-83-8142-237-6 • 44,90 zł

Street art jest dziś najbardziej popularną i dynamicznie rozwijającą się na całym świecie sztuką, 
ma też największą liczbę odbiorców. Jest przy tym efemeryczny, zmienny i nieograniczony, 
podlega ciągłym procesom komercjalizacji, instytucjonalizacji, mediatyzacji. Jako owoc kultury 
remiksu korzysta ze wszystkiego, co do tej pory było w sztuce, miesza, przerabia, kopiuje 
i wkleja. Nie daje się łatwo zdefiniować i nie obowiązują w nim dotychczasowe kryteria sztuki. 
Nie oznacza to jednak, że nie można go analizować. W prezentowanej publikacji autorka opisuje 
wybrane problemy street artu i graffiti za pomocą zarówno tradycyjnych, jak i współczesnych 
pojęć, terminów, metod. Skupia się na związkach słowa z obrazem, na uwidacznianiu i czynieniu 
niewidocznym. Ukazuje street art poważny i komiczny. Nie dąży przy tym do zamknięcia 
tematu, wręcz przeciwnie – zapoczątkowuje refleksję, jaką świat sztuki zapewne podejmie nad 
tym wciąż nieokiełznanym i ekspansywnym nurtem w sztuce.

Irena Jajte-Lewkowicz, Monika Wąsik (red.)

Spektakl jako wydarzenie i doświadczenie. Aktor
Łódź 2018 • 322 s. • ISBN 978-83-8088-781-7 • 45,90 zł

Proponujemy Czytelnikom lekturę tekstów skupionych wokół pięciu zagadnień. Rozpoczynamy 
od przyjrzenia się statusowi i dziejom amatorskiej sztuki aktorskiej, rewidując także utrwalone 
przekonania o znaczeniu i formach antycznego aktorstwa europejskiego (rozdział Aktor! Aktor!). 
Ustaliwszy źródła, przechodzimy do próby przyjrzenia się wybranym dzisiejszym przykładom 
sztuki, która niewątpliwie do amatorskiej należy (teatry środowisk lokalnych Górnego Śląska, 
Opolszczyzny, teatry religijne), koncentrując uwagę także na współczesnym rozumieniu 
fenomenu aktora-amatora (rozdział Przywrócić wspólnotę). W kolejnych dwóch częściach książki 
powracamy do kwestii, które wyznaczały naszą refleksję naukową w ostatnich dziesięcioleciach, 
czyli do problematyki aktora ‒ osoby z niepełnosprawnością, oddając głos tak teoretykom 
i krytykom (Aktor „niepełnosprawny”? ‒ dyskurs), jak i współtwórcom tego typu teatru (Aktor 
„niepełnosprawny”? ‒ głos). Następny rozdział (Być sobą/Innym) poświęcamy amatorskiej sztuce 
aktorskiej podejmowanej w innych środowiskach kulturowo marginalizowanych czy objętych 
paternalistycznym dyskursem (imigranci, dzieci, osoby starsze), które dzisiejsza „tyrania 
normalności” (Julia Kristeva) dotyka w największym stopniu. Domknięcie książki stanowią 
teksty rozważające formułę pracy aktorów-amatorów i proponujące namysł nad tym, czy 
wykreowana przez teatry awangardowe i offowe tzw. praca w procesie spełnia się w tym 
obszarze teatralności. A ponieważ aktorstwo to niewątpliwie profesja sukcesu ‒ kodę tomu 
stanowi refleksja na temat karier aktorów-amatorów… na scenach zawodowych.

Ze Wstępu
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Tomasz Kaczmarek (red.)

Francuski teatr społeczny na przełomie XIX i XX wieku. 
Antologia przekładów. Bunt wykluczonych

Łódź 2018 • 284 s. • ISBN 978-83-8142-051-8 • 39,90 zł

Prezentowana publikacja stanowi kolejną antologię przekładów dramatów francuskich 
z przełomu XIX i XX w., z nurtu tzw. teatru społecznego. Zawiera pierwsze polskie 
tłumaczenia tych, nieznanych rodzimemu Czytelnikowi, tekstów. Towarzyszy im esej 
wstępny redaktora tomu przedstawiający spolszczone dramaty. Poprzednie tomy z cyklu 
to: Francuski teatr społeczny na przełomie XIX i XX wieku. Antologia przekładów. Twarze i maski 
kultury mieszczańskiej (2016), Farsy i moralitety Octave’a Mirbeau (2015), Anarchia i francuski teatr 
sprzeciwu społecznego 1880–1914 (2014).

„Oto dlaczego kultem otaczać musimy naszego Pana, którym jest pieniądz: właśnie dzisiaj 
w epoce egalitaryzmu, gdy szerzy się miernota i impotencja, on jedyny reprezentuje wartość, 
która wszystkiemu się oprze. To dzięki niemu wszystkie potęgi tego świata są u naszych stóp, 
wszystko dzisiaj możemy kupić: talent, inteligencję, zaszczyty, sławę. To właśnie on pozwala 
nam, moje drogie panie, ozdabiać wasze cudowne uśmiechy perłami, diamentami, oddawać 
wam w cudowny sposób cześć, która wam się należy. I wreszcie, bo przecież nie możemy 
niczego pominąć, wspomnieć tu należy o nieszczęśnikach – i chciałbym w tym miejscu 
wyrazić moje największe uznanie dla przywileju bogactwa: dobroczynności!”

Fragment ze sztuki Obiad przed polowaniem (Michel Provins)

Tomasz Kaczmarek (red.)

Francuski teatr społeczny na przełomie XIX i XX 
wieku. Antologia przekładów. Twarze i maski kultury 
mieszczańskiej

Łódź 2016 • 356 s. • ISBN 978-83-8088-383-3 • 39,90 zł

Prezentowana publikacja to antologia przekładów dramatów francuskich z przełomu XIX 
i XX w., z nurtu tzw. teatru społecznego. Zawiera pierwsze polskie tłumaczenia tych, 
nieznanych rodzimemu Czytelnikowi, tekstów. Towarzyszy im esej wstępny redaktora tomu 
prezentujący rzadko podejmowane we współczesnej humanistyce zagadnienie teatru 
społecznego i przybliżający spolszczone dramaty. Książka stanowi kontynuację 
wcześniejszych antologii sztuk politycznie zaangażowanych: Anarchia i francuski teatr sprzeciwu 
społecznego 1880–1914 (2014) oraz Farsy i moralitety Octave’a Mirbeau (2015).

Konrad Klejsa

Pamięć lat nazizmu w niemieckim filmie fabularnym lat 
1946–1965

Łódź 2016 • 418 s. • ISBN 978-83-7969-559-1 • 46,90 zł

W jaki sposób niemieccy twórcy filmowi dwóch pierwszych dziesięcioleci po zakończeniu 
II wojny światowej opowiadali o niedawnej przeszłości? Które tematy z nią związane 
były szczególnie często podejmowane w filmach fabularnych, a jakie pozostały 
przemilczane? W jaki sposób bieżąca polityka oddziaływała na audiowizualne reprezentacje 
autentycznych wydarzeń oraz fikcjonalne narracje osadzone w realiach III Rzeszy? Na te 
pytania próbuje odpowiedzieć autor niniejszej książki. Została ona podzielona na trzy 
części, które dotyczą kolejno: okresu do 1949 r. (filmy powstałe w strefach okupacyjnych), 
kinematografii Niemieckiej Republiki Demokratycznej do połowy lat 60. (cezurą jest XI 
Plenum Komitetu Centralnego SED) oraz Republiki Federalnej Niemiec (do pojawienia się tzw. 
Nowego Kina Niemieckiego). Walorem pracy jest komparatystyczne zintegrowanie rozważań 
dotyczących kina RFN i NRD wokół kilku zagadnień tematycznych, m.in. mitu o „dobrym 
Wehrmachcie”, przedstawień ruchu oporu oraz reprezentacji obozów koncentracyjnych. 
Bazę źródłową monografii stanowi ponad sto pełnometrażowych filmów fabularnych oraz 
najważniejsze recenzje opublikowane w głównych tytułach prasowych obu krajów.
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Ryszard W. Kluszczyński, Tomasz Załuski (red.)

Wideo w sztukach wizualnych
Łódź 2018 • 288 s. • ISBN 978-83-8088-983-5 • 44,90 zł

Wideo należy do najmłodszych mediów używanych obecnie w twórczości artystycznej, 
a zarazem jest jednym z najważniejszych jej paradygmatów, w największym stopniu 
wpływającym na współczesne oblicze sztuki. W swej – trwającej niewiele ponad połowę 
stulecia – historii przeszło znaczącą ewolucję, przeobrażając się z instrumentarium 
twórczych eksperymentów w polu medium elektronicznego i radykalnych interwencji 
politycznych w nową przestrzeń aktywności kulturowej, współczesną transmedialną 
dziedzinę twórczą, wszechstronnie obecną w polu aktualnych praktyk społecznych. Książka 
Wideo w sztukach wizualnych proponuje refleksję nad tą ewolucją, nad zmiennymi relacjami 
między medium i różnymi koncepcjami artystycznymi, które budują dzisiejsze oblicze sztuk 
wizualnych. Jej autorzy i autorki podejmują zarówno rozważania teoretyczne, określające 
rozpiętość i formy obecności wideo w polu sztuki, jak i analizują jego różne historyczne 
manifestacje. W tekstach znajdują się m.in. analizy dotyczące komunikacyjno-kulturowych 
aspektów wideo, jego przeobrażeń historycznych, zróżnicowanych estetyk, treści i obiegów, 
jak również jego związków z różnymi dziedzinami sztuki. Wszystkie teksty oferują szerokie 
spektrum oglądu wideo jako środka wypowiedzi artystycznej.

Aleksandra Krupa-Ławrynowicz, Katarzyna Orszulak-Dudkowska (red.)

W kuchni. Kulturowe szkice o przestrzeni
Łódź 2019 • ISBN 978-83-8142-377-9 • 39,90 zł

Książka dotyczy kuchni jako przestrzeni życiowej (prywatnej, domowej, 
półpublicznej) kojarzonej z wieloma kulturowymi i społecznymi znaczeniami pokazanymi na 
wybranych przykładach. Autorzy poszczególnych tekstów omawiają zarówno współczesne 
sposoby korzystania z pomieszczeń kuchennych, ich aranżacje i wyposażenie, specyfikę 
projektów kuchni z perspektywy wypracowanych wzorów kulturowo-społecznych, sposoby 
organizacji w placówkach zbiorowego żywienia, jak również dziewiętnastowieczną kuchnię 
robotniczą czy przestrzenie kuchenne w średniowieczu i starożytności.

Natalia Lemann

Historie alternatywne i steampunk w literaturze. 
Archipelagi badawczo-interpretacyjne

Łódź 2019 • 562 s. •ISBN 978-83-8142-416-5 • 49,90 zł

Monografia poświęcona jest historiom alternatywnym i steampunkowi – dwóm istotnym 
gatunkom literatury fantastycznej, które budują światy powieściowe wokół odpowiedzi 
na pytanie: „Co by było, gdyby…”. Autorka omawia poetykę obu wymienionych gatunków 
literackich, a także poddaje je wieloaspektowej analizie kulturowej. Historie alternatywne 
i steampunk to gatunki ściśle związane z historią, stanowiące istotne, choć przewrotne, 
medium pamięci kulturowej – czytelnik znajdzie więc w książce omówienie relacji pomiędzy 
kontrfaktualizmem historycznym i jego literacką odmianą w historiach alternatywnych. 

Małgorzata Leyko, Zofia Snelewska-Stempień (red.)

Nie tylko klaun i tygrys. Szkice o sztuce cyrkowej
Łódź 2019 • ISBN 978-83-8142-227-7 • 43,90 zł

Cyrk to rozrywka głęboko zakorzeniona w naszej historii i kulturze. Do dziś fascynuje i stanowi 
inspirację. Sama podlega przeobrażeniom – jej najbardziej współczesne formy w niczym nie 
przypominają już jarmarcznej budy.

Publikacja prezentuje wyniki badań kulturoznawców i socjologów. Nie ogranicza się 
bynajmniej do opisania historii sztuk cyrkowych, ale umiejscawia je w szerokim kontekście 
społecznym, antropologicznym i kulturowym. Oczywiście, przedstawiony zbiór tekstów 
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nie jest w żadnym stopniu wyczerpujący ani kompletny dla poruszanej tematyki. Wydaje 
się jednak, że w kontekście ubogiej literatury polskojęzycznej poświęconej sztukom 
cyrkowym, może stać się zarzewiem dyskusji na ten temat. 

Anna Miller-Klejsa

Dekada ołowiu na ekranie. Polityczny terroryzm lat 70. we 
włoskim filmie fabularnym

Łódź 2016 • 220 s. • ISBN 978-83-8088-030-6 • 45,90 zł

Filmy o tematyce historycznej uruchamiają specyficzny tryb analizy, którą można by nazwać 
„analizą faktograficzną”. Polega ona na weryfikacji danych zawartych w tekście filmu w celu 
sprawdzenia wiarygodności komunikatu. Mimo wszystko film nigdy nie stanie się dokładną 
repliką tego, co się zdarzyło. Przekonanie to wyraża się w prowokacyjnym paradoksie: „Na 
ekranie historia musi być fikcyjna po to, by była prawdziwa”. Włochy w latach 70. były 
areną wielu aktów terroru, najczęściej motywowanych lewacką ideologią. Już wtedy kino 
stało się portrecistą i komentatorem tych wydarzeń, niekiedy krytycznie oceniającym 
reakcje władz. W niniejszej książce autorka opisuje i analizuje ten wycinek niedawnej 
historii włoskiego filmu. Oprócz teoretycznych rozważań na temat kina politycznego oraz 
obszernych omówień fabuł o „dekadzie ołowiu”, książka zawiera dwa rozdziały analityczne, 
dotyczące śmierci anarchisty Giuseppe Pinellego oraz zabójstwa Alda Moro – lidera 
chadecji i byłego premiera Włoch. Autorka widzi kino przede wszystkim w perspektywie 
historycznej i kulturowej, pamiętając, że opisywane wydarzenia miały duże znaczenie dla 
włoskiej tożsamości i pamięci zbiorowej. Dekada ołowiu… jest w związku z tym publikacją nie 
tylko o kinie Włoch, lecz także o ich kulturze i historii.

Anna Miller-Klejsa, Diana Dąbrowska (red.)

Kino włoskie po 1980 roku
Łódź 2018 • 176 s. • ISBN 978-83-8142-172-0 • 39,90 zł

W publikacji podjęto zagadnienia związane z kulturą filmową Włoch po roku 1980. 
Poszczególne artykuły dotyczą: włoskiego kina gatunkowego (commedia all’italiana); 
społecznych i politycznych kontekstów włoskiego filmu współczesnego oraz jego realiów 
produkcyjnych; schyłku kina mistrzów (takich jak Federico Fellini); twórczości zarówno 
reżyserów starszego pokolenia (m.in. Bernarda Bertolucciego), jak i tzw. nowych autorów 
(np. Gianniego Amelio, Paola Sorrentino). Autorzy łączą refleksję naukową z krytyczną. 
Oprócz tekstów przekrojowych na temat ogólnych zjawisk we włoskiej kinematografii 
po 1980 r., w książce znalazły się także artykuły poświęcone poszczególnym twórcom 
oraz analizy pojedynczych filmów. Czytelnik może zapoznać się z różnymi przejawami 
twórczości filmowej – od popularnego kina gatunków, przez wybitne osobowości kina 
włoskiego, aż po refleksję na temat kina dokumentalnego.

Katarzyna Orszulak-Dudkowska

Arytmetyka codzienności. Antropologiczna analiza 
rachunków domowych

Łódź 2019 • ISBN 978-83-8142-508-7 • 39,90 zł

Książka prezentuje rozważania, w ujęciu antropologicznym, na temat rachunków domowych 
jako przykładu piśmiennictwa prywatnego, wpisując się w nurt antropologii ekonomicznej 
i antropologii codzienności. Autorka, na podstawie niepublikowanych materiałów źródłowych, 
jakimi są zeszyty zawierające rachunki domowe, prowadzone w przeciągu wiele lat przez 
trzy kobiety o różnej sytuacji zawodowej i rodzinnej, w nieco odmiennych przedziałach 
czasowych i w różnych miejscach kraju, dokonała interesującej analizy kulturowej 
funkcjonowania polskich gospodyń i ich gospodarstw domowych w czasach powojennych 
i w okresie potransformacyjnym, po roku 1989. Na podstawie analizy i interpretacji zapisów 
rachunkowych pokazane zostały, w perspektywie mikroantropologicznej, codzienne praktyki 
w polskim społeczeństwie w ciągu ostatniego półwiecza – dotyczące sposobów prowadzenia 
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gospodarstw domowych, rodzaju najczęściej kupowanych towarów i usług, nawyków 
żywieniowych i konsumpcyjnych, sposobów zamieszkiwania, zasad dbałości o ciało i higienę 
czy form spędzania czasu wolnego, ale także światopoglądu, religijności i stosunku do tradycji 
rodzinnej oraz, szerzej, polskiej tradycji kulturowej. 

Maciej Ożóg

Życie w krzemowej klatce. Sztuka nowych mediów jako 
krytyczna analiza praktyk cyfrowego nadzoru

Łódź 2018 • 190 s. • ISBN 978-83-8088-777-0 • 46,90 zł

W publikacji czytelnik znajdzie analizę sztuki nowych mediów jako dyskursu krytycznego 
wobec technik i ideologii cyfrowego nadzoru. Autor prezentuje w tym kontekście strategie 
artystyczne: od wczesnych przykładów net artu po prace prezentowane podczas ostatnich 
edycji festiwali sztuki nowych mediów. Zagadnienie upowszechniających się technologii 
śledzenia i nadzoru w świecie funkcjonalnie zależnym od mechanizmów komunikacji sieciowej 
zostało ujęte kompleksowo, także w aspekcie historycznym – od Internetu wczesnej generacji 
przez mobilną technologię sieciową po technologie biometryczne.

Aneta Pawłowska

Studia o sztuce polskiej XIX i XX wieku
Łódź 2017 • 224 s. • ISBN 978-83-8088-883-8 • 42,90 zł

Publikacja dotyczy różnorodnych zjawisk występujących w sztuce polskiej XIX i XX w. Autorka 
omawia dramatyczne przejście od estetyki realizmu poprzez modernizm, okres wolnej 
Polski, dwudziestolecia międzywojennego, trudne lata II wojny światowej i PRL aż po dzień 
dzisiejszy. Zwraca uwagę na napięcie, jakie wytwarza się w odbiorze dzieł sztuki uwikłanych 
w relacje pomiędzy silnym, patriotycznym etosem walki narodowowyzwoleńczej i apologią 
narodu polskiego a sentiment del’art.

Książka adresowana jest do osób zainteresowanych historią sztuki polskiej ostatnich 
dwóch wieków. Dla muzealników oraz osób zajmujących się obrotem dziełami sztuki może 
stanowić pomoc przy ustalaniu proweniencji wytworów mniej znanych artystów (takich 
jak Henryk Weyssenhoff, Henryk Piątkowski, Henryk Kuna, Edward Wittig, Łukaszowcy, 
Rytmiści).

Aneta Pawłowska, Julia Niewiarowska-Kulesza

Japonizm w sztuce modernizmu. Obrazy przepływającego 
świata

Łódź 2016 • 162 s. • ISBN 978-83-8088-460-1 • 44,90 zł

Książka ukazuje fascynację europejskich artystów i intelektualistów sztuką japońską, 
a w szczególności drzeworytem ukiyo-e, czyli istotnym zjawiskiem kultury przełomu 
XIX i XX w. Autorki skoncentrowały się na inspiracjach widocznych w dziełach artystów 
związanych z impresjonizmem i postimpresjonizmem francuskim, takich jak: Eduard Manet, 
Claude Monet, Edgar Degas, Paul Gauguin oraz Henri de Toulouse-Lautrec. Ponadto omówione 
zostały wpływy sztuki japońskiej na twórczość malarzy akademickich, np. George’a Hendrika 
Breitnera, znakomitego malarza ewoluującego od realizmu do impresjonizmu, oraz artystów 
związanych z kolonialną Afryką Południową.

W książce ukazano w znacznie precyzyjniejszy sposób, jak wielki był wpływ sztuki japońskiej 
na impresjonizm i postimpresjonizm, a także w jakich rozwiązaniach formalnych w dziełach 
malarskich i graficznych jest on obecny. Publikacja stanowi bardzo cenne uzupełnienie prac 
poświęconych nurtom nowoczesnego malarstwa europejskiego XX w.

Prof. Zbigniew Bania (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
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Aneta Pawłowska, Julia Sowińska-Heim (red.)

Afryka i (post)kolonializm
Łódź 2016 • 230 s. • ISBN 978-83-8088-260-7 • 39,90 zł

Publikacja dotyczy historii sztuki Afryki prezentowanej z perspektywy badań 
(post)kolonialnych. Stanowi ona efekt dyskusji środowiska afrykanistycznego 
z udziałem gości zagranicznych, którzy wskazują na wciąż żywe postrzeganie kultury 
i sztuki europejskiej jako dominującej i metropolitalnej. Autorzy podejmują problematykę 
doświadczeń i pozostałości epoki kolonialnej oraz niewolnictwa – nadal obecnych 
w sposobie współczesnego zachodniego patrzenia na historię i kulturę Afryki. Zwracają 
przy tym uwagę na potrzebę nowego spojrzenia na kontynent afrykański, uwolnionego 
od uprzedzeń i lęków, na konieczność ponownego odczytania wątków historycznych 
i politycznych kontynentu oraz podejmowania działań w zakresie poszanowania i ochrony 
dziedzictwa kulturowego Afryki.

Aneta Pawłowska, Julia Sowińska-Heim

Audiodeskrypcja dzieł sztuki. Metody – problemy 
– przykłady

Łódź 2016 • 144 s. • ISBN 978-83-8088-384-0 • 39,90 zł

Autorki książki przedstawiły problem wyrównania szans osób niewidomych i niedowidzących 
w dostępie do dóbr kultury. Zaprezentowały metodę tworzenia audiodeskrypcji 
dzieł w kontekście upowszechniania sztuki wśród osób z dysfunkcjami wzroku. Ponieważ 
tworzenie audiodeskrypcji wymaga znacznego zasobu zróżnicowanej wiedzy, zaproponowały 
wprowadzenie specjalistycznych zajęć z audiodeskrypcji prowadzonych metodą projektową. 
[…] Zebrany w ten sposób materiał stał się ważnym uzupełnieniem książki, a zarazem 
pozwolił na cały szereg istotnych sformułowań związanych z teorią i praktyką tworzenia 
audiodeskrypcji. Ta pionierska praca jest istotną pozycją dla studentów, muzealników 
i wszystkich zainteresowanych ułatwianiem osobom z niepełnosprawnością wzroku, 
niewidomym i niedowidzącym dostępu do sztuk plastycznych, a tym samym integracji 
społecznej w obszarze kultury.

Z recenzji prof. Ryszarda Hungera

Aneta Pawłowska, Julia Sowińska-Heim (red.)

Sztuka Afryki. Afrykańska tradycja – afrykańska 
nowoczesność

Łódź 2016 • 184 s. • ISBN 978-83-8088-321-5 • 39,90 zł

Książka porusza ważne kwestie dotyczące historii sztuki Afryki prezentowanej z perspektywy 
tradycji i nowoczesności. Autorzy podjęli próbę diagnozy najważniejszych zagadnień 
powstających na styku tych dwóch perspektyw, a także poruszyli problematykę sztuki 
i polityki oraz spraw społecznych i tożsamościowych Afryki. Teksty odnoszą się zarówno 
do przeszłych, jak i współczesnych osiągnięć sztuki Afrykanów – tworzonej na terenie 
Afryki i poza jej granicami. W toku rozważań Czytelnik ma szansę wkroczyć w szerokie 
spektrum zagadnień współczesnej afrykanistyki, w tym np. skonfrontować się z tezą, że 
kierunek przemian kulturowych w Afryce wyznacza proces zatracania sakralnego charakteru 
współcześnie tworzonych obiektów sztuki na rzecz ich funkcji estetycznych i przejmowania 
przez sztukę roli narzędzia manifestowania postaw i sygnalizacji współczesnych problemów 
(sztuka jako sprzeciw społeczny, jako manifestacja tożsamości).
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Alicja Piechucka

Teksty transatlantyckie. Eseje o literaturze amerykańskiej 
i francuskiej

Łódź 2016 • 186 s. • ISBN 978-83-8088-264-5 • 36,90 zł

Zbiór szkiców krytycznoliterackich, esejów poświęconych współczesnej literaturze 
amerykańskiej i francuskiej. Autorka omawia tłumaczone na język polski książki, koncentrując 
się na kilku wątkach, takich jak: formowanie się artystycznej wrażliwości, autobiografizm 
i autofikcja, powieść akademicka, różne wymiary doświadczenia lektury, problematyka 
rodzinna, relacje społeczne i przeżycia egzystencjalne. Eseje te mogą z pewnością posłużyć 
Czytelnikowi jako przewodnik, pomóc mu w zdobyciu orientacji w określonym temacie, 
zachęcić do lektury i dalszych poszukiwań.

Katarzyna Prajzner (red.)

Wprowadzenie do groznawstwa
Łódź 2019 • ISBN 978-83-8142-469-1 • 39,90 zł

Pierwszy na rynku polskim podręcznik o charakterze wprowadzenia do groznawstwa. 
Książka składa się z dwóch części. Pierwsza z nich stanowi prezentację wybranych, 
najważniejszych kategorii analitycznych groznawstwa (w perspektywie specyfiki obszaru gier 
i jego odrębności od innych form medialnych). Druga część zawiera przykłady praktycznego 
wykorzystania omawianych wcześniej kategorii, składają się na nią analizy konkretnych gier 
lub ich gatunków.

Dorota Rybarkiewicz

Metakolaż. O kanonie myślenia metaforycznego
Łódź 2018 • 192 s. • ISBN 978-83-8142-362-5 • 39,90 zł

Autorka przybliża metakolaż, omawiając hybrydową koncepcję metafory oraz sposoby 
myślenia metaforycznego w filozofii, nauce czy ideologii. Wielowątkowy opis różnych metafor, 
pełniących funkcję modeli myślenia, ukazuje ich podobieństwo do szyby. Patrzymy przez 
nią, poznając świat, ale nie wiemy, czy jest ona całkiem przezroczysta, porysowana, a może 
matowa lub mająca własne rysunki i barwy, które nakładają się na to, co usiłujemy przez nią 
zobaczyć. Metafory bowiem tworzą kategorie poznawcze, które stanowią źródło interpretacji 
napływających danych. Ta ich podwójna rola stawia nas wobec pytania o prawdziwość 
poznania opartego na tym mechanizmie oraz o zakres niepewności poznawczej, czyli tzw. 
manowców. Autorka podaje wiele przykładów dochodzenia do takich granic poznania 
i próbuje zgłębić zagadnienia dotyczące roli tego mechanizmu w myśleniu, również 
naukowym, jego wpływu na poznanie i ocenę jego wartości. Lektura publikacji pozwala nie 
tylko na teoretyczne zapoznanie się z metakolażem, lecz także, dzięki podjęciu własnych 
przemyśleń, może przyczynić się do udoskonalenia tego procesu poznawczego i zwiększenia 
szans na lepszą interpretację zmiennej rzeczywistości.

Karolina Sidowska, Monika Wąsik (red.)

Ze szczytów Alp… Dramat i teatr szwajcarski w XX i XXI 
wieku

Łódź 2019 • ISBN 978-83-8142-203-1 • 46,90 zł

Z polskiej perspektywy nasuwa się przede wszystkim pytanie: co wiemy o dramacie 
i teatrze szwajcarskim? To pytanie budzi pewne zakłopotanie. Można śmiało zaryzykować 
tezę, że również w Polsce dramat i teatr szwajcarski jest terenem nieznanym, że jego 
przedstawiciele rzadko kiedy kojarzą się polskiemu odbiorcy z kulturą szwajcarską 
i są identyfikowani przede wszystkim poprzez język – jako twórcy niemieckojęzyczni. 
W konsekwencji postrzeganie dramatu i teatru szwajcarskiego jest niezwykle ograniczone 
i sprowadza się do utrwalania kanonu, tak jakby szwajcarski teatr spoczywał tylko na barkach 
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Friedricha Dürrenmatta i Maxa Frischa. Niniejszy tom wyrasta z potrzeby przybliżenia 
spektrum szwajcarskich twórców znanych w teatrze polskim i europejskim słabo lub w ogóle 
nieobecnych. Refleksja nad specyfiką dramatu i teatru szwajcarskiego jest także próbą 
przedstawienia nie zawsze ortodoksyjnej recepcji szwajcarskich autorów w Europie, pewnych 
aspektów organizacji systemu teatralnego w Szwajcarii – wreszcie ma prowadzić do nowego 
odczytania literackiej tradycji, z jaką mierzy się nowa dramaturgia.

Marcin Składanek

Sztuka generatywna. Metoda i praktyki
Łódź 2017 • 254 s. • ISBN 978-83-8088-402-1 • 39,90 zł

Prezentowana publikacja stanowi próbę całościowego, autorskiego, pierwszego w Polsce 
monograficznego ujęcia problematyki sztuki generatywnej (opartej na procedurach 
algorytmicznych) – ciekawego nurtu zarówno współczesnej sztuki nowych mediów, jak i w ogóle 
cyberkultury jako obszaru, w którym nowe media, nowe technologie i nowe sposoby tworzenia 
stają się ważnymi zjawiskami. Autor traktuje sztukę generatywną jako szczególne spotkanie sztuki 
i nauki, a swoją refleksję jako wyraz łączenia nauk ścisłych i humanistyki. Interpretuje sztukę 
generatywną jako rodzaj rehabilitacji formalizmu i dowód na kooperację współczesnych artystów 
z maszynami, która wyraża się w splocie cyfrowej logiki i ludzkiej kreatywności. W badaniach łączy 
praktyczną znajomość języków programowania z analizą kulturoznawczą i medioznawczą.

Julia Sowińska-Heim

Transformacje i redefinicje. Adaptacja dziedzictwa 
architektonicznego do nowej funkcji – zagadnienia 
i problemy

Łódź 2019 • ISBN 978-83-8142-439-4 • 46,90 zł

Książka ukazuje wagę oraz złożoność problemów i wyzwań wynikających z wprowadzenia 
nowej funkcji do obiektu architektonicznego stanowiącego część ważnego dziedzictwa 
kulturowego. Współczesne zjawisko adaptacji do nowej funkcji ukazane zostało z jednej 
strony jako konsekwencja przemian zachodzących w sposobie myślenia o dziedzictwie i jego 
ochronie, a z drugiej jako ważny czynnik pobudzający zmiany, tytułowe transformacje 
i redefinicje, nie tylko na poziomie ingerencji w substancję materialną, ale również roli 
dziedzictwa we współczesnym mieście, jego znaczeniu społecznym i kulturowym. Skala 
tego zjawiska oraz wpływ, jaki wywiera ono nie tylko na aktualny i przyszły wygląd miast, 
ale również na to, czy następne pokolenia będą miały możliwość odczytania pierwotnego 
znaczenia ważnego dla miasta i jego kultury dziedzictwa architektonicznego, sprawia, że 
problematyka ta wydaje się mieć współcześnie szczególne znaczenie.

Tadeusz Szczepański, Małgorzata Kozubek (red.)

Polski film dokumentalny w XXI wieku
Łódź 2016 • 288 s. • ISBN 978-83-8088-630-8 • 47,90 zł

Książka przynosi panoramiczną próbę spojrzenia na przeobrażony w początkach obecnego 
stulecia krajobraz polskiego kina niefikcjonalnego, które bujnie rozwija się w nowych 
realiach społecznych, politycznych, instytucjonalnych, obyczajowych, mentalnych i medialnych. 
Wraz z powstaniem Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej ukształtowały się nowe możliwości 
i uwarunkowania twórczości dokumentalistów, poczynając od etapu scenariusza. W nowej 
epoce zmieniły się również zainteresowania realizatorów, z których znaczna część zwróciła 
kamery w stronę własnego życia. Dokument zabrał też głos w debacie politycznej, jaka toczy 
się w Polsce – zarówno spoglądając z liberalnej perspektywy na jego najnowszą historię, jak 
i sytuując się w ramach zaangażowanego dyskursu prawicowego. Film dokumentalny nie 
pozostał też obojętny na nowe zjawiska obyczajowe i świadomościowe, jakie pojawiły się 
w Polsce ostatniej doby pod sztandarem feminizmu. W odmiennej sytuacji geopolitycznej 
dokumentaliści ponownie udali się za wschodnią granicę, tym razem już wolni od obciążeń 
cenzuralnych i ideologicznych, z nową ciekawością ruszyli też w szeroki świat. Poczucie 
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wolności przełożyło się również na pragnienie eksperymentu z dogmatem filmowej 
prawdy w dokumencie i zaowocowało polską wersją mockumentu. Uwadze autorów książki 
nie uszły też nowe procesy transformacyjne związane z dynamicznie rozwijającym się 
kontekstem medialnym, który przekształca naturę polskiego kina dokumentalnego, z telewizją 
i z Internetem. Pojawiły się też nowe wyspecjalizowane formy skutecznej instytucjonalnej 
promocji i dystrybucji kina dokumentalnego. Nie mogło też zabraknąć w tej książce oceny 
z zewnątrz, wystawionej polskiemu dokumentowi „z punktu widzenia południowych sąsiadów”.

Monika Wąsik

Futro z czcigodnej padliny… Volksstück od Nestroya do 
Fassbindera

Łódź 2016 • 350 s. • ISBN 978-83-8088-315-4 • 49,90 zł

Autorka podejmuje temat rozwoju Volksstück ze szczególnym uwzględnieniem jej 
współczesnych kontynuacji w dramaturgii niemieckojęzycznej XX w. Nacisk kładzie przy 
tym zwłaszcza na refleksję dotyczącą XX-wiecznej odmiany gatunku – na realistyczny, 
zaangażowany dramat będący narzędziem społecznej krytyki. Jednocześnie Czytelnik 
ma szansę zapoznać się ze znaną dotąd w Polsce jedynie w zarysie historią XIX-wiecznej 
Volksstück i Volkstheater, które stanowią podłoże dla każdej późniejszej próby odniesienia do 
konwencji tego gatunku.

Dla niemieckojęzycznej literatury i teatru Volksstück (dosł. sztuka ludowa) to zdecydowanie 
więcej niż jedynie forma literacka czy tradycja teatralna, to niemalże pewien sposób 
myślenia i egzystowania w sieci społecznych relacji. Ten niezwykle elastyczny gatunek, 
którego trwanie opiera się na szeroko pojętych „transfuzjach” zachodzących między 
teatrem a społeczeństwem, odzwierciedla złożoną sieć kulturowych powiązań i zależności. 
Innymi słowy, Volksstück to swego rodzaju fenomen kulturowy, stąd opisywanie jej jedynie 
z perspektywy stricte literaturoznawczej, bez uwzględniania szerszego kontekstu społecznego, 
politycznego, a nawet ekonomicznego, jest niemożliwe.

Ze Wstępu

Ewelina Wejbert-Wąsiewicz

Bez retuszu czy po liftingu? Obrazy starości i aborcji 
w filmie

Łódź 2017 • 282 s. • ISBN 978-83-8088-592-9 • 44,90 zł

Książka dotyczy dwóch kwestii społecznych – starości i aborcji – omawianych z perspektywy 
artystycznej (filmowej) i socjologicznej. Autorka ukazała oba zjawiska, odwołując się 
do współczesnego kina amerykańskiego, europejskiego i polskiego, zwracając uwagę na 
subiektywny, kulturowo uwarunkowany przekaz filmowy w odniesieniu do rzeczywistości. 
Przedstawiła także wyniki badań własnych na temat recepcji wybranych filmów o starości 
i aborcji. Publikacja jest skierowana do szerokiego grona humanistów, miłośników kina, 
w tym szczególnie do studentów socjologii, kulturoznawstwa, dziennikarstwa i kierunków 
filmoznawczych.

Patrycja Włodek, Kamila Żyto

Autorzy kina europejskiego
Łódź 2018 • 390 s. • ISBN 78-83-8088-920-0 • 45,90 zł

Tom, który oddajemy w ręce Czytelniczek i Czytelników jest już siódmym 
z międzywydawniczej serii, zainicjowanej przez filmoznawców łódzkich w latach 90. i podjętej 
przez Instytut Sztuk Audiowizualnych UJ w kolejnych dekadach. Proponujemy autorskie 
interpretacje twórczości zarówno reżyserów zasłużonych, niekiedy nieco niesłusznie 
zapomnianych, jak też przedstawicieli młodszego pokolenia, dotychczas nieobecnych 
w polskim piśmiennictwie naukowym. Wybrane kinematografie europejskie reprezentują pary 
twórców, bohaterów tomu: Włochy – Amelio Gianni i Valerio Zurlini, Hiszpanię Luis Garcia 
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Berlanga i Juan Antonio Bardem, Szwecję Vilgot Sjöman i Bo Widerberg, Anglię Jack Clayton 
i Joe Wright, Turcję Nuri Bilge Ceylan i Zeki Demirkubuz, Niemcy Werner Herzog i Margarethe 
von Trotta, a Francję Leos Carax i Walerian Borowczyk.

Emilia Zimnica-Kuzioła

Społeczny świat teatru. Areny polskich publicznych teatrów 
dramatycznych

Łódź 2018 • 346 s. • ISBN 978-83-8142-044-0 • 44,90 zł

Publikacja zawiera naukową analizę społecznego świata współczesnego polskiego teatru 
dramatycznego jako przestrzeni działania i dyskursu. Autorkę interesują przede wszystkim 
areny teatru publicznego, czyli miejsca sporu, dyskusji, polemiki między uczestnikami 
tego uniwersum. Jak pisze profesor Przemysław Kisiel, „wartość monografii wynika 
przede wszystkim z umiejętnego zakreślenia teoretycznych ram analizy oraz z wysokich 
merytorycznych kompetencji autorki, pozwalających na przeprowadzenie wnikliwej 
socjologicznej analizy środowiska teatralnego w Polsce. O wartości książki świadczy również 
umiejętne powiązanie materiału empirycznego zebranego w ramach własnych badań 
terenowych z materiałami pochodzącymi z innych źródeł”.

Katarzyna Żakieta, Mikołaj Góralik, Agata Pospieszyńska (red.)

Rozmowy przy filmie. Wywiady z polskimi filmoznawcami
Łódź 2016 • 152 s. • ISBN 978-83-8088-138-9 • 39,90 zł

Rozmowy przy filmie. Wywiady z polskimi filmoznawcami są efektem dwuletnich spotkań 
z cyklu „Poznaj swojego filmoznawcę”, zainicjowanych jesienią 2013 r. przez Koło Naukowe 
Filmoznawców Uniwersytetu Łódzkiego.

Głównymi bohaterami Rozmów… nie są twórcy filmowi, lecz filmoznawcy, opowiadający 
nie tylko o swoich zainteresowaniach badawczych, lecz także o ulubionych dziełach 
i motywacjach wyboru dyscypliny naukowej. Pretekstem jest zawsze jedna konkretna 
publikacja, choć poruszane wątki dotyczą wielu zagadnień, często wykraczających poza jej 
zakres. Z przeprowadzonych wywiadów wyłaniają się pasjonujące portrety autorów, chętnie 
dzielących się swoją specjalistyczną wiedzą oraz zamiłowaniem do kina.

Dla osób znających omawiane publikacje Rozmowy przy filmie będą interesującym 
uzupełnieniem, nierzadko zawierającym dodatkowe wnioski i obserwacje autorów. Dla 
wszystkich pozostałych – zachętą, aby sięgnąć po książki naszych rozmówców.

Mateusz Żebrowski, Bogumiła Fiołek-Lubczyńska, Katarzyna Żakieta 
(red.)

Spotkania z gatunkami filmowymi. Musical
Łódź 2016 • 176 s. • ISBN 978-83-8088-445-8 • 39,90 zł

Od niemal dziewięćdziesięciu lat musical filmowy, pomimo wzlotów i upadków, przyciąga do 
kin widzów, czym udowadnia swoją żywotność. W drugim tomie z cyklu Spotkania z gatunkami 
filmowymi dwunastu autorów z ośrodków akademickich w całej Polsce próbuje przyjrzeć się 
fenomenowi gatunku zapoczątkowanego Śpiewakiem jazzbandu z roku 1927.

Książka zarówno przynosi refleksję nad zjawiskami klasycznymi dla gatunku, jak 
również porusza problematykę musicalu w kinie współczesnym. Autorzy zwracają 
uwagę na najnowsze produkcje, a także na obecność konwencji w serialach. Można 
tu znaleźć rozważania o antymusicalu (Popeye R. Altmana, Tańcząc w ciemnościach 
L. von Triera, 9 songs M. Winterbottoma) oraz o zjawiskach peryferyjnych, takich jak: 
kino jidysz w okresie międzywojennym, musical czeski, meksykański, a nawet próby 
zaadaptowania gatunku na rodzimy grunt w dobie PRL-u. 
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Kamila Żyto

Film noir i kino braci Coen
Łódź 2017 • 346 s. • ISBN 978-83-8088-528-8 • 44,90 zł

Czym jest kino noir? Jakie relacje zachodzą między kinem noir a neo-noir? W jaki sposób 
bracia Coen czerpią z tradycji klasycznego filmu noir? Czy ich filmy jedynie „pasożytują” na 
historii kina, czy jednak stanowią coś więcej niż tylko próbę reanimacji nobliwego przodka? 
Odpowiedzi na te pytania szuka autorka książki. Czytelnik otrzymuje do rąk pierwszą polską 
publikację, w której tak gruntownie podejmuje się tematykę filmu noir i próbę doprecyzowania 
tego pojęcia. Zarówno w części pierwszej, dotyczącej rozważań teoretycznych na temat kina 
noir i neo-noir, jak i w drugiej, na którą składają się interpretacje wybranych filmów braci 
Coen (Śmiertelnie proste; Ścieżka strachu; Fargo; Człowiek, którego nie było), autorka stara się 
wypracować własne stanowisko.

 
historia
100 lat niepodległości
Serię wydawniczą zainicjowało Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 
przy współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej, Muzeum Tradycji 
Niepodległościowych i Archiwum Państwowym w Łodzi. Celem poszczególnych 
publikacji jest uczczenie 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości 
w 1918 r. oraz utrwalenie w polskiej świadomości zbiorowej wiedzy historycznej 
o genezie i przebiegu odbudowy państwa po Wielkiej Wojnie. Chcemy 
przyczynić się do wielowątkowej debaty o dramatycznych losach polskiej 
suwerenności w minionym stuleciu. Ambicją serii jest zaprezentowanie różnych 
wymiarów polskiej niepodległości, „takiej, jaką była i jest” oraz sprowokowanie 
do refleksji „jaką być mogła” i „jaką być powinna”.

Konrad Banaś

Odrodzona Rzeczpospolita na rynkach zamorskich. Handel 
polsko-arabski w latach 1918–1939

Łódź 2019 • ISBN 978-83-8142-293-2 • 44,90 zł

Monografia kompleksowo omawia wymianę handlową Polski z krajami arabskimi w okresie 
międzywojennym. Na tle ogólnej sytuacji odrodzonej Polski oraz ewolucji jej relacji handlowych 
z zagranicą przedstawia nowy układ geopolityczny w świecie arabskim, uwarunkowania 
polityczne w tym rejonie, od których zależał stopień niezależności danego kraju, a przez 
to potencjał, jaki sobą przedstawiał. W kolejnych rozdziałach autor omawia wymianę 
handlową Polski z poszczególnymi państwami Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu. Wskazuje 
też na sytuację polityczną danego kraju i przedstawia jego gospodarkę oraz potencjał 
eksportowy. Publikacja omawia także eksport i import między Polską oraz danym krajem 
w odniesieniu do lat 20. i 30., co pozwala na wskazanie dynamiki obrotów handlowych. Autor 
odnosi się także do zagadnień transportu i roli targów w rozwijaniu współpracy handlowej.
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Witold Jarno

Garnizon Wojska Polskiego w Tomaszowie Mazowieckim 
w latach 1918–1939

Łódź 2019 • 244 s. • ISBN 978-83-8142-245-1 • 44,90 zł

Książka dotyczy historii garnizonu Wojska Polskiego w Tomaszowie Mazowieckim od chwili 
odzyskania przez Polskę niepodległości do kampanii wrześniowej. Dzieje garnizonu ukazano 
na tle ówczesnych przemian organizacyjnych polskiej armii, w tym jego związków z lokalnym 
społeczeństwem. Wiele miejsca poświęcono sprawom personalnym, przywracając pamięci 
potomnych wielu zapomnianych oficerów związanych z tomaszowskim garnizonem. Bogactwo 
informacji, uzupełnione obszernym zbiorem fotografii, sprawia, że monografia zainteresuje nie 
tylko grono naukowców, ale również pasjonatów i zwykłych czytelników chcących wzbogacić 
swoją wiedzę o historii Tomaszowa Mazowieckiego, a być może także o własnych rodzinach.

Małgorzata Łapa

Polska polityka handlu zagranicznego w latach 1918–1939
Łódź 2019 • ISBN 978-83-8142-561-2 • 54,90 zł

Celem publikacji jest próba dokonania bilansu efektów jednego z instrumentów zagranicznej 
polityki gospodarczej odrodzonej Rzeczypospolitej – zagranicznej polityki handlowej. Autorka 
dokonuje analizy jej kierunków, rozmiarów i struktury. Próbuje też odpowiedzieć na pytanie, 
czy polski rząd miał wizję rozwoju swoich kontaktów handlowych i w jaki sposób ją realizował 
w dwudziestoleciu międzywojennym. 

Anna Michalak, Aldona Domańska (red.)

Niepodległa. Rozważania prawno-ustrojowe w 100. 
rocznicę odrodzenia suwerennego państwa polskiego

Łódź 2018 • 288 s. • ISBN 978-83-8142-142-3 • 44,90 zł

Odzyskana przez Polskę w 1918 r. suwerenność państwowa dała początek długiej i krętej drodze 
reform, jaką mieli przebyć Polacy przez kolejne 20 lat. Ich założeniem było odzyskanie przez 
odrodzoną Rzeczpospolitą wewnętrznej spójności na wszystkich płaszczyznach, a także zaistnienie 
na arenie międzynarodowej jako suwerenne państwo. Działaniom tym towarzyszyły, z jednej strony, 
brak doświadczenia, a nawet niezbędnej wiedzy, z drugiej ostra, wręcz brutalna, walka polityczna, 
która niekiedy wpływała na kierunek reform, ich pośpiech, powodujący, że zmiany przebiegały 
w niewyobrażalnym dziś tempie. Niemniej w ciągu zaledwie dwóch dekad Rzeczpospolita nie tylko 
odrodziła się jako państwo, ale i wykonała ogromny skok cywilizacyjny. Oddajemy do rąk Czytelników 
publikację, w której chcieliśmy pokazać, z jak wieloma problemami musieli zmierzyć się ówcześni 
reprezentanci organów władzy, podejmując działania mające na celu stworzenie jednolitych struktur 
organizacyjnych i wspólnego systemu prawnego dla odzyskanego bytu państwowego.

Jędrzej Moraczewski; oprac., wstęp i komentarz Ilona Florczak

Jędrzej Moraczewski. Wspomnienia. Ludzie, czasy 
i zdarzenia. Część pierwsza. Młodość i praca inżynierska. 
Tom 1. Lata nauki 1870–1896

Łódź 2018 • 254 s. • ISBN 978-83-8142-153-9 • 44,90 zł

Wspomnienia Jędrzeja Moraczewskiego, na wskroś subiektywne, odkrywają niewielką dozę 
prywatności. Ukazują jednak, na tle losów Autora, barwną galicyjską codzienność, mechanizmy 
determinujące funkcjonowanie instytucji, urzędów i partii politycznych pod koniec XIX w. 
oraz środowisko elity intelektualnej dziewiętnastowiecznego Lwowa. Otoczenie to miało 
bardzo duży wpływ na kształtowanie się świadomości narodowej, obywatelskiej i politycznej 
Moraczewskiego, a także na wybór jego ścieżki ideowej i czynny udział w życiu publicznym.
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Joanna Sosnowska

Z dziejów opieki społecznej w Polsce międzywojennej. 
Półkolonie letnie w Łodzi

Łódź 2018 • 284 s. • ISBN 978-83-8142-127-0 • 39,90 zł

Publikacja dotyczy nowych form opieki społecznej zapoczątkowanych w okresie 
międzywojennym. Autorka zaprezentowała główne założenia opieki społecznej, w tym opieki 
nad dziećmi, wskazując obszary życia mieszkańców, w których łódzkie władze wdrożyły 
systemowe rozwiązania pomocowe wobec dorosłych i dzieci. Na przykładzie półkolonii letnich 
w Łodzi ukazała sposób organizacji wypoczynku na terenie miejskich parków, źródła jego 
finansowania, uczestników, personel, a także kwestie związane z opieką, wychowaniem oraz 
edukacją dzieci i młodzieży. Książka może zainteresować zarówno historyków wychowania, 
pedagogów, socjologów, jak i organizatorów inicjatyw w zakresie opieki nad dziećmi.

Przemysław Waingertner

Konspiracja trzech pokoleń. Związek Młodzieży Polskiej 
„Zet” i ruch zetowy (1886–1996). Wydanie drugie

Łódź 2018 • 636 s. • ISBN 978-83-8142-241-3 • 54,90 zł

Autor prezentuje ponad stuletnie dzieje trójpokoleniowej polskiej konspiracji patriotycznej 
„Zetu” oraz pozostających pod jej wpływem organizacji tworzących ruch zetowy. Ukazuje 
ich struktury, idee, działalność i postacie liderów z okresu zaborów, Wielkiej Wojny, II RP, 
II wojny światowej oraz lat powojennych na emigracji i w kraju (w PRL i III RP). Dzieje „Zetu” 
zostały przedstawione na podstawie rozległej kwerendy archiwalnej i prasowej oraz bogatego 
zbioru źródeł opublikowanych i literatury przedmiotu. Dzięki wnikliwym badaniom udało 
się zrekonstruować fascynujący wizerunek tajemniczej, mało znanej, a przecież najdłuższej 
konspiracji w najnowszej historii Polski.

Przemysław Waingertner, Witold Jarno (red.)

Łódzcy bohaterowie 1918 roku
Łódź 2018 • 328 s. • ISBN 978-83-8142-100-3 • 45,90 zł

Książka poświęcona jest wybitnym postaciom związanym z Łodzią – zasłużonym dla 
wyzwolenia dawnego „polskiego Manchesteru” oraz restytucji Rzeczypospolitej w 1918 r. 
Przedstawiono w niej losy polityków, samorządowców, społeczników i wojskowych; 
narodowców, chadeków, piłsudczyków i socjalistów. Sportretowano ludzi, dla których miasto 
nad Łódką stało się drogą do wielkiej polityki, pełnienia najważniejszych funkcji państwowych 
i osiągnięcia wysokich stopni oficerskich w Wojsku Polskim oraz tych, którzy pozostali 
wybitnymi działaczami politycznymi i społecznymi w skali lokalnej, realizując się w pracach 
samorządowych. Niektórzy z nich byli rodowitymi łodzianami, inni związali się z Łodzią na 
różnych etapach życia. Wszyscy jednak – choć w różnych dziedzinach – odcisnęli piętno na jej 
dziejach: życiu politycznym, społecznym, gospodarczym i kulturalnym miasta.

 
byzantina lodziensia
W ramach serii Byzantina Lodziensia publikowane są książki zainicjowane 
przez naukowców związanych z Katedrą Historii Bizancjum Uniwersytetu 
Łódzkiego. Pierwszym redaktorem serii był prof. Waldemar Ceran. 
Poszczególne prace dotyczą dziejów politycznych, kulturowych, religijnych 
i społecznych Cesarstwa Bizantyńskiego w późnym antyku i średniowieczu, 
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a także piśmiennictwa bizantyńskiego ze szczególnym uwzględnieniem 
historiografii. Ich autorzy zajmują się także historią Kościołów i grup 
religijnych w świecie bizantyńskim oraz życiem codziennym Bizancjum.

Byzantina Lodziensia, t. XXI

Błażej Cecota, Arabskie oblężenia Konstantynopola  
w VII–VIII wieku. Rzeczywistość i mit

Łódź 2016 • 218 s. • ISBN 978-83-7969-904-9 • 39,90 zł

Książka powstała na podstawie rozprawy doktorskiej przygotowanej w Katedrze Historii 
Bizancjum UŁ i obronionej w lipcu 2013 r. W obrębie zainteresowania jej autora znalazły 
się próby zdobycia Konstantynopola, stolicy Cesarstwa Bizantyńskiego, podejmowane w VII 
i VIII w. przez Arabów. Autor nie tylko dogłębnie je analizuje na szerokim tle historycznym, lecz 
także zastanawia się nad procesem ich mitologizacji. Podjęty w książce temat nie doczekał się 
jak dotąd obszernego omówienia w literaturze naukowej. Czytelnik znajdzie tu wiele istotnych 
i interesujących spostrzeżeń dotyczących historii Cesarstwa Bizantyńskiego w okresie narodzin 
islamu i pierwszego wieku ekspansji muzułmańskiego kalifatu na Bliskim Wschodzie.

Byzantina Lodziensia, t. XXIII

Mirosław J. Leszka, Kirił Marinow (red.), Miasto 
na skrzyżowaniu mórz i kontynentów. Wczesno- 
i średniobizantyński Konstantynopol jako miasto portowe

Łódź 2016 • 348 s. • ISBN 978-83-8088-370-3 • 44,90 zł

Konstantynopol to miasto szczególne, tak ze względu na wyjątkowe miejsce w dziejach 
średniowiecznego świata, jak i walory swego geograficznego położenia. Usytuowane 
malowniczo nad zatoką Złotego Rogu, Bosforem i morzem Marmara od swoich początków, 
jeszcze jako Bizancjum, związane było z morzem. Szczególnie uwidoczniło się to w czasach, 
kiedy stało się centrum państwowości wschodniorzymskiej, wielką aglomeracją, 
zamieszkiwaną przez setki tysięcy ludzi. Wówczas gros zaopatrzenia żywnościowego, 
materiałów budowlanych, ale i np. dóbr luksusowych, docierało drogą morską 
i wyładowywanych było w konstantynopolitańskich portach. Drogą morską przybywali do 
tego miasta w różnych celach także ludzie: posłowie, kupcy, duchowni, pielgrzymi, ci, którzy 
marzyli o zrobieniu kariery i ci, którzy na cesarskim dworze dobijać się chcieli sprawiedliwości. 
Właśnie związkom Konstantynopola z morzem została poświęcona prezentowana książka.

Byzantina Lodziensia, t. XXV

Błażej Szefliński, Trzy oblicza Sawy Nemanjica. Postać 
historyczna – autokreacja – postać literacka

Łódź 2016 • 352 s. • ISBN 978-83-8088-206-5 • 49,90 zł

Autor omawia i konfrontuje trzy oblicza żyjącego na przełomie XII i XIII stulecia Sawy 
Nemanjicia, znanego też jako św. Sawa Serbski, jednej z najważniejszych postaci 
w historii Serbii – pierwszego zwierzchnika serbskiej Cerkwi autokefalicznej, wybitnego męża 
stanu, wielkiego prawodawcy, zręcznego dyplomaty, utalentowanego literata. To pierwsza 
polskojęzyczna monografia poświęcona tej nieprzeciętnej osobistości. Rozdział opisujący 
Sawę jako postać historyczną stanowi najobszerniejszą naukową biografię tego świętego, 
jaka powstała od 1900 r. Drugie oblicze Sawy – jego autokreacja – było do tej pory obszarem 
zupełnie niezbadanym. Natomiast wizerunek w literaturze autorstwa innych twórców 
przeanalizowany został dotąd jedynie fragmentarycznie. Wypełnienie tych białych plam na 
mapie badań nie tylko polskiej, lecz także europejskiej nauki, stanowi cel rozważań zawartych 
w niniejszej książce.

Publikację uzupełnia przekład obszernego fragmentu Żywota św. Sawy pióra Teodozjusza 
Chilandarskiego.
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Byzantina Lodziensia, t. XXVI

Paweł Filipczak, An introduction to the Byzantine 
administration in Syro-Palestine on the eve of the Arab 
conquest

Łódź 2016 • 152 s. • ISBN 978-83-7969-661-1 • 39,90 zł

The work is an introduction to the topic of the Byzantine administration in Syro-Palestine 
between the reign of Justinian the Great and Heraclius. The book is based both on a thorough 
analysis of primary sources and on a skillful use of scholarly literature, produced by all 
the important centres of Byzantine studies. The author combines the findings of other 
scholars into a coherent whole, discussing a variety of phenomena which characterized 
the operation of the provincial administration in Syro-Palestine. The work’s main focus is 
on the administrative geography, the prosopography of the governors and duces of the 
Syro-Palestinian provinces and of the governors of the Diocese of the East. The book is 
particularly distinctive in its analysis of various issues from three different perspectives. 
The topic of the monograph is well-chosen. A monographic study devoted to the Syro-
Palestinian administration in the period of the Late Roman Empire remains absent from 
scholarly literature. The topic choice is also determined by the kind of research into Byzantine 
civilization which the Łódź centre for Byzantine studies has long been involved in carrying 
out. The way in which the Author approaches the issues dealt with in the book is also fully 
justified. In addition to juxtaposing a variety of views, scattered throughout a huge body of 
literature, the author offers his own original analyses of source material.

Prof. Jacek Wiewiorowski, Adam Mickiewicz University in Poznań

Byzantina Lodziensia, t. XXVIII

Zofia Rzeźnicka, Maciej Kokoszko, Dietetyka i sztuka 
kulinarna antyku i wczesnego Bizancjum (II–VII w.),  
cz. III: Ab ovo ad γάλα. Jajka, mleko i produkty mleczne 
w medycynie i w sztuce kulinarnej (I–VII w.)

Łódź 2016 • 278 s. • ISBN 978-83-8088-478-6 • 39,90 zł

Niniejsza publikacja stanowi kontynuację wieloletnich, wspólnie prowadzonych przez 
autorów badań nad dietą, dietetyką, farmakologią i gastronomią późnego antyku i wczesnego 
Bizancjum. Powstała ona głównie na bazie greckich traktatów medycznych skomponowanych 
w okresie od I do VII w., ale uwzględnia także dane pochodzące spoza tego kanonu.

Zamiarem autorów było przekazanie w przystępny sposób wiedzy antyku i Bizancjum na temat 
jaj i produktów mlecznych. W tym celu starali się oni przetłumaczyć na współczesny język 
sposób myślenia ówczesnych lekarzy, a także zaprezentować główne założenia propagowanej 
przez nich teorii. W szczególności zwrócili uwagę na ukazanie sposobów wykorzystywania 
wspomnianych produktów spożywczych jako pokarmu i lekarstwa. Dlatego też świadomie 
wkraczali na obszar historii gastronomii i farmakologii. Choć natura badań skłaniała autorów 
do formułowania wniosków przede wszystkim z zakresu dziejów wyżywienia oraz medycyny, to 
niekiedy podejmowali też kwestie powiązane z historią gospodarczą i społeczną tego okresu.

Byzantina Lodziensia, t. XXX

Jan Mikołaj Wolski, Kultura monastyczna 
w późnośredniowiecznej Bułgarii

Łódź 2018 • 232 s. • ISBN 978-83-8142-094-5 • 46,90 zł

Mnisi i anachoreci odgrywali różnorakie role w społeczeństwie późnośredniowiecznej 
Bułgarii. Klasztory i pustelnie były „przystanią zbawienia”, zapewniały odpowiednie 
warunki do prowadzenia prawdziwie chrześcijańskiego życia. Mnisi – najbliżsi Bogu 
spośród ludzi („ziemscy aniołowie i niebiańscy ludzie”) – sprawowali modlitewną opiekę 
nad chrześcijańską ekumeną. Ich orędownictwu wierni powierzali swoje codzienne troski, 
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a władcy – losy kraju. Środowiska klasztorne ze swoimi skryptoriami jawią się nam jako 
najaktywniejsze ośrodki kulturotwórcze. Znajomość podstaw kultury mniszej jest niezbędna 
dla zrozumienia wielu zagadnień związanych z życiem ówczesnych Bułgarów. Niniejsza 
monografia daje przegląd tych aspektów życia mnichów i eremitów, które przesądziły 
o ich odrębności. Analizie poddany został system norm i wartości oraz struktura tej grupy, 
a także jej znaczenie jako instytucji społecznej. Dokonana przez autora metodyczna selekcja 
źródeł zaowocowała świeżym spojrzeniem na wiele zagadnień aktualnych dla filologów 
i historyków.

Byzantina Lodziensia, t. XXXIV

Kirił Marinow, Mirosław J. Leszka, The Bulgarian State in 
927–969. The Epoch of Tsar Peter I

Łódź 2018 • 700 s. • ISBN 978-83-8142-115-7 • 49,90 zł

Tsar Peter (927–969), the book’s protagonist, is all too frequently presented in modern 
scholarship as a weak ruler, devoid of any grander political aspirations, focused on religious 
matters, indeed – pious, but neglecting the vital interests of his subjects. It was said that 
during his reign both his court and state became Byzantinised, that the central authority 
was completely helpless in the face of Hungarian raids, and saw the spread of the Bogomilist 
heresy. According to the Tsar’s critics, it was as a result of his ineffectual rule that Boris II, his 
son and successor, was unable to defend Bulgaria’s sovereignty in 971.

This book – the first monograph in world literature devoted to Peter – was written by 
Bulgarian (Miliana Kaymakamova, Georgi N. Nikolov, Angel Nikolov, Nikolay Hrissimov) and 
Polish medievalists (Miroslaw J. Leszka, Kirił Marinow, Zofia A. Brzozowska Jan M. Wolski). 
Thanks to a thorough analysis of the sources and an in-depth knowledge of the literature 
of the subject, they constructed a comprehensive and balanced image of the reign of their 
protagonist, and of the role he played in the history of mediaeval Bulgaria.

“We are dealing here with a monograph that is exceptional not only in Polish, but also 
international historiography. Its authors, known for their numerous dissertations, papers 
on the history of Byzantium and Bulgaria and other works, undertook the task of creating 
a synthesis, world’s first comprehensive study devoted to the Bulgarian Tsar Peter and his 
times […] The authors convincingly present the political achievements of the monarch and 
his contributions to the development of the early mediaeval Bulgarian culture […] they 
accurately recreate the image of the contemporary Bulgarian society which, during Peter’s 
times, benefited from the fruits of the second peace.

Due to its original theme, the monograph may meet with a lively interest of readers both in 
Poland and abroad”.

From the editorial review of Dr. hab. Jarosław Dudek, professor of the University of Zielona 
Góra

Byzantina Lodziensia, t. XXXV 

Kazimierz Ginter, Wizerunek władców bizantyńskich 
w Historii kościelnej Ewagriusza Scholastyka.

Łódź 2018 • 344 s. • ISBN 978-83-8142-032-7 • 44,90 zł

Prezentowana książka poświęcona została odtworzeniu i analizie obrazu 
cesarzy bizantyńskich (od Teodozjusza II do Maurycjusza) w Historii kościelnej Ewagriusza 
Scholastyka, bizantyńskiego historyka Kościoła z VI w. Na obraz cesarzy składa się zarówno 
bezpośredni ich opis (charakteru, wad, zalet, wyglądu zewnętrznego etc.), jak i opis pośredni 
– poprzez przedstawienie prowadzonej przez nich polityki, a także zachodzących w czasach 
ich rządów wydarzeń, które Ewagriusz mógł uważać za skutki panowania tych władców.

Książka nie tylko wzbogaca naszą wiedzę na temat Ewagriusza Scholastyka, jego 
pisarskiego warsztatu i literackich inspiracji, ale stanowi również interesującą panoramę 
dziejów wschodniej części imperium rzymskiego w V–VI w.
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„Kazimierz Ginter to uczony zaliczający się do pokolenia chętnie sięgającego po nowoczesne 
narzędzia pracy naukowej i wzbogacającego warsztat badawczy historii późnoantycznej. 
Analizując teksty, sięgnął po narzędzie pozwalające identyfikować miejsca zbieżne 
i wskazywać ich proweniencję (w ramach Thesaurus Linguae Graecae), co umożliwiło mu 
ustalenie powiązań podstawowego źródła z innymi tekstami antycznymi i bizantyńskimi”.

Prof. dr hab. Maciej Salamon (Uniwersytet Jagielloński)

Byzantina Lodziensia, t. XXXVI

Zofia A. Brzozowska, Mirosław J. Leszka, Maria Lekapene. 
Empress of the Bulgarians. Neither a Saint nor a Malefactress

Łódź 2017 • 236 s. • ISBN 978-83-8142-028-0 • 46,90 zł

The book presents the biography of Maria, daughter of Christopher Lekapenos (the eldest 
son of emperor Romanos I). For about 35 years, she was the tsaritsa of the Bulgarians 
at the side of her husband, tsar Peter (927–969). Her character is but dimly visible in 
the sources; interestingly, the few sources that do mention her are almost exclusively of 
Byzantine provenance. Most scholars who have dealt with her life – usually, we may add, as 
a side note to their studies on Peter’s Reign – saw in her a representative of the interests of 
Constantinople and a propagator of Byzantine culture. Some have gone so far as to call her 
a Byzantine agent at the Bulgarian court.

Through their meticulous analysis of the primary sources and profound knowledge of the 
literature on the subject, the authors of the book – the first monograph on Maria ever to have 
been written – are able to construct a balanced narrative of the tsaritsa’s life and her role in 
10th century Bulgaria, putting aside biases and negative emotions.

The publication is supplemented by a translation of the fragments of the Hellenic and Roman 
Chronicle of the second redaction devoted to Maria and Peter.

Byzantina Lodziensia, t. XXXVII

Szymon Wierzbiński, U boku bazyleusa. Frankowie 
i Waregowie w cesarstwie bizantyńskim w XI w.

Łódź 2019 • 434 s. • ISBN 978-83-8142-155-3 • 44,90 zł

Bohaterami prezentowanej książki są Waregowie i Frankowie służący w armii bizantyńskiej 
w XI w. Autor wszechstronnie przedstawia powody, dla których przybywali oni do 
Bizancjum, śledzi ich udział w jego zmaganiach z wrogami zewnętrznymi, a także ukazuje 
ich znaczenie w życiu wewnętrznym cesarstwa. Barwnie kreśli losy poszczególnych 
najemników, np. Haralda Hardrady, późniejszego króla Norwegii, czy Hervé Frankopula. Na 
podstawie gruntownej analizy źródeł przedstawia stosunek Bizantyńczyków do Waregów 
i Franków, a także ich wzajemne stosunki. Czytelnik znajdzie tu sporo informacji nie tylko 
na temat tytułowych bohaterów, ale również samego Bizancjum w XI w., jego armii czy 
systemu monetarnego.

Książka powstała na podstawie rozprawy doktorskiej, przygotowywanej pod kierunkiem 
dr hab. Teresy Wolińskiej, prof. UŁ w Katedrze Historii Bizancjum UŁ i obronionej w 2013 r.

„Podkreślić należy […] znaczenie publikacji dla lepszego zrozumienia dziejów Bizancjum 
i jego relacji ze światem Zachodu oraz Północy. Praca z pewnością znajdzie znaczące miejsce 
w polskojęzycznej literaturze przedmiotu”.

Dr hab. Jacek Bonarek (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach,  
Filia w Piotrkowie Trybunalskim)
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1 series ceranea
Seria powstała pod patronatem Centrum Badań nad Historią i Kulturą 
Basenu Morza Śródziemnego i Europy Południowo-Wschodniej im. prof. 
Waldemara Cerana (Ceraneum), powołanego w 2011 r. Ceraneum prowadzi 
badania dotyczące różnych aspektów antycznej, bizantyńskiej i słowiańskiej 
kultury Basenu Morza Śródziemnego i Europy Południowo-Wschodniej. 
W ramach serii publikowane są materiały źródłowe, bibliografie, prace 
monograficzne, tomy zbiorowe poświęcone tematyce szeroko rozumianych 
dziejów oraz kultury Śródziemnomorza i Europy Południowo-Wschodniej od 
starożytności po czasy nowożytne włącznie, ze szczególnym naciskiem na 
dzieje Bizancjum i społeczności kręgu Slavia Orthodoxa.

Series Ceranea, t. 3

Małgorzata Skowronek, Palea Historica. The Second Slavic 
Translation: Commentary and Text

Łódź 2016 • 204 s. • ISBN 978-83-8088-082-5 • 39,90 zł

The so-called Byzantine Palaea Historica is a text that functioned in the literature and culture 
of the Byzantine-Slavic commonwealth. As a collection of stories on Old Testament themes, 
which are basically of biblical origin, it preserves some pre-Christian narrations coming from 
the Hebrew tradition, as well as some Early Christian apocrypha. Moreover, it represents 
different interpretations of the Bible. An important component of the Palaea Historica are 
the poetic fragments – excerpts from the Book of Psalms and from some liturgical poetry 
by St. John of Damascus, St. Cosmas of Maiuma, and St. Andrew of Crete. Although firstly 
thought to be a part of a bigger whole, the edition of the source text accepted the form of 
an independent title. In this volume, the presented critical edition of the second Slavonic 
translation of the Palaea Historica is preceded by an introduction, which discusses the origins 
and characteristics of the literary relic as well as the history of its reception amongst the 
Slavs.

Series Ceranea, t. 4

Małgorzata Skowronek, Średniowieczne opowieści biblijne. 
Paleja historyczna w tradycji bizantyńsko-słowiańskiej

Łódź 2017 • 396 s. • ISBN 978-83-8088-748-0 • 44,90 zł

Czwarty tom Series Ceranea to monografia dotycząca drugiego przekładu słowiańskiego Palei 
historycznej – bizantyńskiej kompilacji tekstów rozmaitej proweniencji na tematy biblijne, 
zaczerpnięte ze Starego Testamentu.

„Zamiarem moim było ukazanie sposobów odczytania pewnego średniowiecznego tekstu 
literackiego – zarówno odczytów skierowanych w głąb niego samego, jak i ukazujących go 
w najbliższym mu środowisku relacji intertekstualnych. Pozostaję jednak z nadzieją, że każdy 
głos dotyczący nawet jednego tylko zabytku z niezmierzonego dziedzictwa Slaviae Orthodoxae, 
tym bardziej zabytku przekazywanego w odmiennych szatach językowych i przyjmującego 
rozmaite postacie, prowadzi do lepszego poznania nie tylko tego jego komponentu, jakim jest 
stricte literatura, lecz także tworzących go: myśli i ducha”.

Z Zakończenia
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1judaica łódzkie
W ramach serii prezentujemy publikacje związane z historią i kulturą 
Żydów w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem wieku XIX i XX oraz 
regionu łódzkiego. Serii patronuje Centrum Badań Żydowskich oraz Zakład 
Niemcoznawstwa w Instytucie Filologii Germańskiej. Wydawane są zarówno 
materiały źródłowe poddane starannemu opracowaniu naukowemu, 
monografie naukowe, jak i tłumaczenia (często pierwsze) na język polski 
literatury pięknej powstałej w języku jidysz. Publikacje adresowane są nie 
tylko do badaczy tematyki żydowskiej, lecz także do wszystkich miłośników 
kultury, literatury i historii polskich Żydów.

Irene Hauser, tł. Krystyna Radziszewska, oprac. naukowe Krystyna 
Radziszewska i Ewa Wiatr

Dziennik z getta łódzkiego/Das tagebuch aus dem Lodzer 
Getto

Łódź 2019 • ISBN 978-83-8142-453-0 • 36,90 zł

Dwujęzyczna publikacja (wydana w oryginale: po niemiecku oraz w tłumaczeniu na 
język polski) zawierająca zapiski Irene Hauser z 1942 r. Autorka została deportowana do 
obozu zagłady w Chełmie nad Nerem, gdzie zamordowano ją wraz z synem. Prowadziła 
swoje zapiski, mające charakter dziennika, najprawdopodobniej znajdując w nich ukojenie, ale 
chciała także udokumentować własne przeżycia, o czym świadczy zanotowana na początku 
tekstu uwaga, aby ta książka dotarła do jej siostry w Anglii. To niezwykłe świadectwo kobiety 
borykającej się z nieustannym brakiem pożywienia, patrzącej na głodującego syna i bezradnie 
obserwującej rozpad relacji z mężem.

Jisroel Rabon

Bałuty. Powieść o przedmieściu
Łódź 2016 • 180 s. • ISBN 978-83-8088-197-6 • 36,90 zł

Pierwsze, oryginalne tłumaczenie na język polski (z jidysz) książki Bałuty. Powieść 
o przedmieściu, wydanej pierwotnie w 1934 r. w Warszawie. To drugi przekład tej powieści 
na świecie – w 2006 r. ukazało się w Paryżu francuskie tłumaczenie Bałut… autorstwa 
Rachel Ertel. Bohaterem powieści, której akcja toczy się na krótko przed wybuchem I wojny 
światowej, jest siedmio-ośmioletni Josl, mieszkający i dorastający wśród robotniczej 
żydowskiej biedoty na Bałutach. Pisarzowi udało się sportretować żydowskie środowisko 
na przedmieściach Łodzi, przedstawił liczne barwne postacie z peryferii. Tłumaczeniu 
powieści towarzyszą wspomnienia o jej twórcy autorstwa Jicchoka Janasowicza i dwie 
recenzje współczesnych Rabonowi literatów (Simche Szajewicza i Mojsze Grosmana) oraz 
tekst poświęcony życiu i twórczości pisarza. Uzupełnieniem jest źródłowe opracowanie 
historyczne przedstawiające realia portretowanej dzielnicy – Bałut. 

Łódź jest bohaterem niewielu tekstów literackich. Powieść Jisroela Rabona wzbogaca ten 
zbiór.

  
ZAPOWIEDŹ
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Krystyna Radziszewska, Ewa Wiatr (red.)

Oblicza getta. Antologia tekstów z getta łódzkiego. 
Wydanie drugie

Łódź 2018 • 472 s. • ISBN 978-83-8142-198-0 • 49,90 zł

Objętość, bogactwo, różnorodność gatunkowa i tematyczna tekstów zamieszczonych 
w antologii Oblicza getta jest olbrzymia, a jej rozmach oszałamiający. Antologia staje się dzięki 
temu zwierciadłem getta łódzkiego, jego dnia powszedniego i wydarzeń nadzwyczajnych, 
funkcjonowania najróżniejszych gettowych instytucji i ludzi żyjących, pracujących, 
głodujących w getcie, poddanych terrorowi, w końcu – eksterminowanych. Wszystkie 
te doświadczenia, które możemy nazwać doświadczeniami granicznymi, stawiającymi 
człowieka w sytuacji ostatecznej, na granicy między życiem i śmiercią – odbijają się w całej 
mozaice tekstów zamieszczonych w antologii. Przed czytelnikiem odsłania się niezmierzone 
uniwersum getta łódzkiego. Obcując z tymi tekstami, czytelnik w głębszy sposób może zbliżyć 
się do fenomenu getta niż tylko poprzez lekturę opracowań historycznych na ten temat. To 
ogromna, niedająca się przecenić wartość tej antologii.

Z recenzji prof. Jacka Leociaka

Krystyna Radziszewska, Dariusz Dekiert, Ewa Wiatr (red.)

Sztetl, szund, bunt i Palestyna. Antologia twórczości 
literackiej Żydów w Łodzi (1905–1939)

Łódź 2017 • 392 s. • ISBN 978-83-8088-470-0 • 49,90 zł

Międzywojenna Łódź stanowiła jeden z najważniejszych centrów życia kulturalnego 
polskich Żydów do roku 1939. Książka stanowi antologię tekstów łódzkich Żydów, które 
zostały przetłumaczone na język polski. Po części wstępnej, wprowadzającej (uwagi do 
koncepcji pracy, uwagi edytorskie, tekst o życiu kulturalnym w Łodzi w tym okresie oraz 
o historii łódzkich Żydów) w układzie tematycznym prezentowane są utwory literackie: by 
ukazać bogactwo ówczesnej literatury żydowskiej w Łodzi, zebrano rozmaite pod względem 
formalnym i tematycznym teksty około 30 twórców. Publikacji, oprócz indeksu, towarzyszy 
słowniczek wyrażeń jidystycznych i noty biograficzne autorów. 

Adam Sitarek, Ewa Wiatr, Jacek Walicki, Krystyna Radziszewska, 
Monika Polit, przy współpracy Piotra Zawilskiego (red.)

Encyklopedia getta. Niedokończony projekt archiwistów 
z getta łódzkiego

Łódź 2016 • 376 s. • ISBN 978-83-7969-063-3 • 52,50 zł

Na tle innych wydawnictw źródłowych powstałych w gettach w okupowanej Polsce 
Encyklopedia ma wyjątkowy charakter. Jej autorzy, pracownicy Wydziału Archiwum w łódzkim 
getcie, podjęli się opracowania dla przyszłych badaczy najistotniejszych z ich punktu widzenia 
osób, pojęć, zjawisk czy instytucji. Zwrócili uwagę nawet na zmieniające się w warunkach 
getta znaczenia słów i wyrażeń, zawężone do obszaru wyżywienia i pracy.

Zamiary autorów były bardzo szerokie – zaplanowano ponad 1300 haseł. 
Opracowanych zostało jedynie około 400. Stały się one, po przetłumaczeniu i opracowaniu 
naukowym, podstawą prezentowanej publikacji. Dodatkowym elementem uzupełniającym 
informacje zawarte w hasłach są fotografie oraz powstałe w getcie kolaże i ilustracje, 
z których wiele po raz pierwszy opublikowano w kolorze. Po wojnie karty Encyklopedii uległy 
rozproszeniu pomiędzy kilkoma archiwami w Polsce i za granicą. Prezentowana publikacja jest 
pierwszą edycją gromadzącą całość zachowanego źródła.
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Józef Zelkowicz, tł. Monika Polit

Notatki z getta łódzkiego. 1941–1944
Łódź 2016 • 524 s. • ISBN 978-83-8088-474-8 • 49,90 zł

To jeden z najbardziej wyczerpujących, miarodajnych i przekonujących tekstów ocalałych 
z łódzkiego getta. Jego autor, literat i dziennikarz, od samego początku dokumentował 
losy uwięzionej społeczności. Prowadził zapiski najprawdopodobniej codziennie przez 
cztery lata, odnotowując stan ludności getta, choroby, wypadki, samobójstwa, deportacje 
oraz wszystkie istotne zjawiska i wydarzenia. Tekst zawiera również refleksje, komentarze 
i sprostowania oficjalnych wersji wydarzeń (cenzurowanych w Encyklopedii getta łódzkiego). 
Zelkowicz nie eufemizował drastycznych realiów życia wysiedlonych do getta Żydów – głodu, 
krańcowej pauperyzacji, korupcji, bezwzględności i braku nadziei. Oskarżał także gettowy 
system protekcji, przestępcze działania poszczególnych dygnitarzy i służb, takich jak 
żydowska policja i „biała gwardia”.

 

łódź w prl. prl w łodzI
Nowa seria monografii, której inicjatorem jest Wydawnictwo Uniwersytetu 
Łódzkiego przy współpracy historyków z UŁ i Instytutu Pamięci Narodowej. 
Publikujący w jej ramach autorzy postawili przed sobą ambitne zadanie 
ukazania losów miasta nad Łódką i zamieszkującej je społeczności w okresie 
Polski Ludowej. W zamyśle pomysłodawców narracja o PRL-owskiej Łodzi 
ma łączyć wątki historii politycznej, społecznej, gospodarczej i biograficzne 
z opowieścią o miejscu nauki, kultury i sztuki w dziejach miastach. Ile 
historycznej prawdy jest w mitach o powojennej Łodzi: niedoszłej stolicy 
Polski Ludowej, „Czerwonym Mieście”, „nowej Ziemi Obiecanej” i „Mieście 
Włókniarek”? Autorzy serii Łódź w PRL. PRL w Łodzi w pięciu tomach 
podejmą wysiłek ukazania kolejnych etapów funkcjonowania miasta nad 
Łódką od czasu zakończenia II wojny światowej do 1989 r., by w sposób jak 
najbardziej przystępny popularyzować wiedzę o Łodzi w kontekście  
PRL-owskiej rzeczywistości.

Przemysław Waingertner

„Czwarta stolica”. Kiedy Łódź rządziła Polską (1945–1949)
Łódź 2019 • ISBN 978-83-8142-054-9 • 39,90 zł

Prezentowana monografia przedstawia historię miasta w okresie pierwszego pięciolecia po 
II wojnie światowej, kiedy to dawny polski Manchester zaczął odradzać się jako metropolia 
tym razem socjalistycznego przemysłu włókienniczego; prawdziwa stolica – jak się 
okazało, na krótko – polskiej kultury z widokami na przejęcie podobnej funkcji w dziedzinie 
politycznej po zrujnowanej Warszawie; laboratorium nowej Polski, a przy tym ważne ogniwo 
w łańcuchu represyjnego, totalitarnego systemu komunistycznego państwa. Przyjrzymy się 
różnym obliczom ówczesnej Łodzi – przejmowaniu władzy przez komunistów; ich rozprawie 
z opozycją i podziemiem; postaciom administratorów czerwonej Łodzi; powojennemu 
rozwojowi miasta; reaktywacji „łódzkiego włókna”, wreszcie kulturalnemu boomowi, jaki 
przeżyła Łódź po II wojnie światowej.
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Grzegorz Mnich 

Stalinowska codzienność. Łódź w latach 1949–1956
Łódź 2019 • ISBN 978-83-8142-435-6 • 44,90 zł

To publikacja popularnonaukowa przybliżająca historię Łodzi w czasach totalitarnego reżimu. 
W oparciu o badania źródłowe i literaturę przedmiotu autor ukazuje zarówno krwawe represje 
urzędu bezpieczeństwa, jak też życie codzienne mieszkańców, z kolejkami do sklepów, 
głodowymi zarobkami, powszechnym brakiem towarów, wreszcie protestami społecznymi 
o podłożu ekonomicznym, ale też sprzeciwem wobec narzuconej, komunistycznej władzy. 
Obserwujemy bardzo powolny rozwój Łodzi w takich dziedzinach jak transport miejski, 
budownictwo czy służba zdrowia, jednocześnie jesteśmy świadkami rodzącego się 
społecznego buntu, który najpełniej uwidocznił się w „odwilżowym” roku 1956. Cechą 
wyróżniającą tę publikację jest ukazanie pozostającego na usługach partii ówczesnego 
środowiska dziennikarskiego: jego postaw, sytuacji materialnej, awansu społecznego. Autor 
przybliża również pracę cenzury, czuwającej nad właściwym wydźwiękiem propagandowych 
treści. 

Krzysztof Lesiakowski

Gomułkowska rzeczywistość. Łódź w latach 1956–1970
Łódź 2019 • ISBN 978-83-8142-483-7 • 44,90 zł

W książce pokazano różne aspekty funkcjonowania Łodzi i jej mieszkańców w gomułkowskich 
realiach lat 1956–1970, stałego rozmijania się potrzeb z możliwościami, tak w sferze 
konsumpcji, jak i inwestycji. Opisano dynamikę zmian podczas tzw. postalinowskiej 
odwilży, a także rozwój administracyjno-społeczno-kulturalny miasta. Scharakteryzowano 
aparat partyjno-państwowy i mechanizmy jego działania, stosunki świeckiego państwa 
ze strukturami Kościoła katolickiego, w tym konflikt na tle sporu o charakter obchodów 
Tysiąclecia Chrztu Polski. Ukazano również niechlubny koniec „siermiężnego socjalizmu” na 
gruncie łódzkim na przykładzie rewolty studenckiej z marca 1968 r.

Wkrótce:
• Witold Jarno – Gierkowska „prosperita”. Łódź w latach 1968–1979

• Leszek Olejnik – Festiwal Solidarności. Łódź w latach 1979-1989

Kazimierz Badziak, Justyna Badziak

Pitawal łódzki. Głośne procesy karne od początku XX wieku 
do wybuchu II wojny światowej

Łódź 2017 • 326 s. • ISBN 978-83-8088-398-7 • 44,90 zł

Publikacja stanowi pierwsze dla Łodzi i regionu całościowe opracowanie o charakterze 
pitawalu dokumentacyjnego. Główny nurt rozważań podejmowanych w książce koncentruje 
się na obszernym opisie trzynastu wybranych procesów karnych z pierwszej połowy XX w. 
– od zabójstwa fabrykanta Juliusza Kunitzera (1905 r.) do sprawy Marii Zajdlowej (1938 r.). 
Z dużą starannością zebrano materiały rozproszone w archiwalnych aktach sądowych, starych 
gazetach codziennych i czasopismach oraz w innych źródłach, a następnie zestawiono je 
z opisem realiów – politycznych, ekonomicznych, społecznych, kulturalnych – właściwych dla 
danej rzeczywistości historycznej.

W ten sposób udało się oddać tendencje epoki, w której żyli bohaterowie prezentowanych 
wydarzeń i to, co nimi kierowało bądź mogło kierować. Niezwykle interesujące jest również 
całościowe spojrzenie na ówczesny wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych. Każdy 
proces to swoisty wyimek z dziejów politycznych, nastawienia społecznego i poglądów na 
obowiązujący porządek prawny. Opracowanie wzbogacają archiwalne zdjęcia bądź wycinki 
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z prasy, przedstawiające m.in. strony opisywanych procesów. Książka przeznaczona jest 
głównie dla historyków i prawników, jednak z uwagi na syntetyczne ujęcie oraz przystępny 
język zainteresuje wszystkich miłośników historii Łodzi i regionu.

Konrad Banaś, Marcin Gawryszczak, Krzysztof Lesiakowski

Strajk studencki w Łodzi styczeń–luty 1981 r. Okruchy 
pamięci, zapisy źródłowe, ikonografia

Łódź 2016 • 426 s. • ISBN 978-83-7969-912-4 • 59,90 zł

Inspiracją do przygotowania niniejszej książki były opinie dawnych uczestników strajku. Dobór 
osób, które udzieliły relacji, nie był przypadkowy, ale założony plan uzyskania i stworzenia 
reprezentatywnej próby, w której znajdą się przedstawiciele strony studenckiej i ówczesnej 
władzy – obok liderów strajkowych, np. z Międzyuczelnianej Komisji Porozumiewawczej, będą 
też tzw. zwyczajni uczestnicy strajku, a obok przedstawicieli UŁ pojawią się reprezentanci 
pozostałych łódzkich uczelni: AM, PŁ, PWSM i PWSSP – został zrealizowany tylko częściowo. 
Niestety, dotarcie do przedstawicieli ówczesnej władzy państwowej, a także politycznej, z wielu 
względów było utrudnione lub niemożliwe. Zdjęcia znajdujące się w książce zostały tak dobrane, 
aby poprzez ich pryzmat, równolegle do części zawierającej relacje i dokumenty, dało się 
opowiedzieć historię łódzkiego strajku. Specyfika źródła ikonograficznego pozwalała uwypuklić 
niezwykle charakterystyczne dla strajku studenckiego motywy, które trudno oddać w opisie 
– duże nagromadzenie młodych ludzi na małej przestrzeni, momenty wielkich emocji i wyciszenia, 
np. na modlitwie, różne formy aktywności strajkowej, które przenikały się z narastającym 
zmęczeniem. Publikowane zdjęcia pozwalają też wyjść poza swoisty dotychczasowy kanon, tzn. 
koncentrowanie się na tym, co działo się w budynku Wydziału Filologicznego UŁ. 

Książka poszerza wiedzę i podtrzymuje pamięć o łódzkim strajku studenckim z 1981 r. Jest 
ona także dobrym przykładem współpracy różnych środowisk i pokoleń, połączonych wspólną 
myślą – w tym wypadku uchronienia przed zapomnieniem istotnej karty walk polskiej 
młodzieży akademickiej o wolność swojego środowiska i całej Polski.

Anna M. Brzezińska

Spór o średniowiecze. Z rozważań nad tożsamością 
kulturową Europy. Jacques Le Goff. Jerzy Kłoczowski. 
Aron Guriewicz

Łódź 2018 • 216 s. • ISBN 978-83-8142-123-2 • 44,90 zł

Książka jest propozycją odczytania dorobku czołowych europejskich mediewistów 
XX w. w kulturowym kontekście mediewalizmu, rozumianego tu jako przekonanie 
o fundamentalnej roli średniowiecza dla wykształcenia swoiście europejskiego systemu 
wartości. Nowatorskim pomysłem było zastosowanie perspektywy porównawczej dla 
trzech tradycji historiograficznych: polskiej, francuskiej i rosyjskiej. Wpisując się w „jasną 
legendę” średniowiecza, poprzez dostrzeżenie w nim takich wartości jak poszanowanie różnic 
przy jednoczesnym szacunku dla tradycji lokalnej, pomocniczość czy solidarność wobec 
społeczności, trzej historycy wskazują podstawowe cechy jedności europejskiej, aktywnie 
kształtując debatę nad tożsamością współczesnej Europy.

Andrzej Maciej Brzeziński

Oskar Halecki a Liga Narodów. Poglądy i działalność
Łódź 2016 • 348 s. • ISBN 978-83-8088-299-7 • 39,90 zł

W książce przedstawiono mało znaną, a istotną sferę działalności Oskara Haleckiego, 
profesora Uniwersytetu Warszawskiego, jednego z najbardziej znanych na forum 
międzynarodowym historyków polskich XX w. Scharakteryzowano jego poglądy na temat Ligi 
Narodów z punktu widzenia katolickiego intelektualisty oraz ukazano działalność uczonego 
w tej organizacji na rzecz międzynarodowej współpracy intelektualnej.
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W monografii wykorzystano nieprzytaczane do tej pory źródła – dokumenty Ligi Narodów, 
korespondencję prywatną i oficjalną, materiały wspomnieniowe oraz bogatą publicystykę 
profesora na temat instytucji genewskiej z okresu międzywojennego, II wojny światowej 
i kolejnych lat emigracji. Dzięki temu poznajemy inne oblicze Oskara Haleckiego – zwolennika 
Ligi Narodów, który z przekonaniem angażował się w jej działalność.

Jolanta A. Daszyńska

Kryzysy i kompromisy w Stanach Zjednoczonych Ameryki 
czasów Ojców Założycieli

Łódź 2018 • 336 s. • ISBN 978-83-8088-877-7 • 49,90 zł

W monografii ukazano, jak wielkim wyzwaniem było dla Amerykanów 
utrzymanie wywalczonej niepodległości, która wyrosła z konfliktu kolonii z metropolią. 
Historycy amerykańscy są dumni ze swojej historii, nie dostrzegają wielu problemów. 
Znacznie szerzej widzi to autorka, która analizuje towarzyszące powstaniu państwa kryzysy 
w Stanach Zjednoczonych w okresie prezydentur Ojców Założycieli. Koncentruje się na 
problemach politycznych, dyplomatycznych, ekonomicznych, konstytucyjnych, sądowniczych, 
terytorialnych i społecznych. Przedstawia nie tylko kryzysy, lecz także próby ich rozwiązania, 
załagodzenia czy zawierania kompromisów.

„Praca jest twórczym wkładem do badań amerykanistycznych w Polsce, w szczególności do 
badań nad kryzysami i kompromisami we wczesnym okresie historii Stanów Zjednoczonych. 
Autorka swoje analizy opiera na solidnej bazie źródłowej i licznych opracowaniach dostępnych 
zarówno w formie drukowanej, jak i internetowej. Praca może być pomocą dla wykładowców 
i studentów amerykanistyki, jak również czytelników zainteresowanych historią Stanów 
Zjednoczonych”.

Prof. dr hab. Longin Pastusiak

Albin Głowacki

Na pomoc zesłańczej edukacji. Działalność wydawnicza 
Komitetu do spraw Dzieci Polskich w ZSRR (1943–1946). 
Wydanie drugie

Łódź 2019 • 508 s. • ISBN 978-83-8142-422-6 • 44,90 zł

W najnowszej monografii autor przedstawił działalność wydawniczą Komitetu do spraw 
Dzieci Polskich w ZSRR w latach 1943–1946. Na tle stosunków polsko-radzieckich nakreślił 
dramatyczny stan edukacji dzieci zesłańców w okresie do 1943 r. Na podstawie archiwaliów 
posowieckich omówił polityczne uwarunkowania i konteksty pracy wydawniczej Komitetu, 
która miała służyć kształtowaniu świadomości ucznia, pożądanej z punktu widzenia 
polskich komunistów. Czytelnik poznaje od kuchni ich wysiłki na rzecz dostarczenia szkołom 
z polskim językiem wykładowym programów nauczania oraz podręczników nasyconych 
odpowiednią treścią merytoryczną i ideowopolityczną. Szczególnie interesujące uwagi autora 
dotyczą przygotowania i wydania takich oryginalnych opracowań jak: elementarz, czytanki, 
wypisy z literatury ojczystej oraz geografia Polski i program nauczania historii Polski. Nie 
stroni on od krytycznych refleksji na temat rozmaitych przeszkód w prowadzeniu działalności 
edytorskiej Komitetu, które wynikały głównie z ograniczeń okresu wojennego i uwarunkowań 
polityczno--cenzuralnych.

Książka otrzymała Nagrodę „Przeglądu Wschodniego” (2017) w XXV edycji jubileuszowej 
w kategorii „Dzieła Krajowe”.
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Krzysztof Goźdź-Roszkowski

Zabory dóbr ziemskich dokonywane przez panującego 
w średniowiecznej Polsce do połowy XV wieku. 
Studium historyczno-prawne

Łódź 2017 • 194 s. • ISBN 978-83-8088-729-9 • 34,90 zł

Publikacja poświęcona jest władzy monarszej w średniowiecznej Polsce w zakresie 
odbierania poddanym ich dóbr nieruchomych. Autor, na podstawie obszernych badań 
źródłowych, omawia przyczyny zaborów i sposoby ich dokonywania, przedstawia proces 
kształtowania się norm prawnych chroniących posiadaczy przed samowolnym zabieraniem 
ich majątków przez panującego oraz ukazuje realizację tych norm w praktyce. Prezentuje też 
poglądy władcy i posiadaczy ziemskich na kwestię legalności zaborów.

Aḥmad Ibn H̱ālid an-Nāṣirī; przekł. i oprac. Marek M. Dziekan

XIX-wieczne Maroko w Kitāb al-istiqṣā
Łódź 2018 • 484 s. • ISBN 978-83-8142-225-3 • 59,90 zł

Książka zawiera przekład ostatniej części XIX-wiecznej kroniki dotyczącej historii Maroka 
w latach 1792–1894. Jej autorem jest Aḥmad Ibn H̱ālid an-Nāṣirī – jeden z najwybitniejszych 
uczonych muzułmańskiego Maghrebu, prawnik i historyk. Szczegółowo opisuje on panowanie 
czterech sułtanów, sposoby funkcjonowania państwa rządzonego przez dynastię Alawitów, 
a także procesy, które na początku XX w. doprowadziły do utraty przez Maroko niezależności. 
Kronikę poprzedza obszerny wstęp ukazujący dzieje Maroka w omawianym okresie oraz 
przedstawiający na szerokim tle historyczno-kulturowym biografię autora i dokładną 
charakterystykę jego twórczości ze szczególnym naciskiem na Kitāb al-istiqṣā. Publikacja jest 
pierwszym tak obszernym przekładem kroniki arabskiej na język polski, pozwalającym dostrzec 
ważne różnice w pojmowaniu historii i polityki pomiędzy światem arabskim a Europą.

Dariusz Jeziorny

Londyn wobec ochrony mniejszości żydowskich w Europie 
Środkowo-Wschodniej (1918–1919)

Łódź 2016 • 192 s. • ISBN 978-83-8088-084-9 • 39,90 zł

Autor monografii przedstawia rolę dyplomacji brytyjskiej w ustanowieniu traktatowej ochrony 
Żydów w krajach Europy Środkowo-Wschodniej po zakończeniu I wojny światowej. Analizuje 
kwestię przygotowań Rządu Jego Królewskiej Mości do negocjacji pokojowych i pokazuje, 
jakie znaczenie miała w nich problematyka żydowska. Omawia wpływ zajść antysemickich, 
o których szeroko rozpisywała się ówczesna prasa, na podejmowane kroki. Uwydatnia rolę 
Brytyjczyków w procesie decyzyjnym Konferencji Pokojowej w Paryżu w sprawie gwarancji dla 
mniejszości i ich kształtu. Dochodzi do wniosku, że to właśnie dyplomacji brytyjskiej Europa 
zawdzięcza uchwaloną w Paryżu pierwszą w historii wersję międzynarodowego zapewnienia 
praw mniejszościom. Wskazuje wreszcie na wpływ działań podmiotów zewnętrznych na 
linię polityczną Londynu (inne mocarstwa, kraje Europy Środkowo-Wschodniej, organizacje 
żydowskie). Wszystkie te kwestie pozwalają na określenie profesjonalizmu i skuteczności 
dyplomacji brytyjskiej po zakończeniu I wojny światowej.
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Dariusz Jeziorny, Sławomir M. Nowinowski, Radosław Paweł Żurawski 
vel Grajewski (red.)

Politycy, dyplomaci i żołnierze. Studia i szkice z dziejów 
stosunków międzynarodowych w XX i XXI wieku 
ofiarowane Profesorowi Andrzejowi Maciejowi 
Brzezińskiemu w 70. rocznicę urodzin

Łódź 2017 • 764 s. • ISBN 978-83-8088-763-3 • 69,90 zł

Oddawany do rąk czytelników tom studiów i szkiców z dziejów stosunków 
międzynarodowych w XX i XXI w. jest dedykowany Panu Profesorowi Andrzejowi Maciejowi 
Brzezińskiemu – wybitnemu historykowi i nauczycielowi akademickiemu, w latach 
1993–2016 kierownikowi Zakładu, a następnie Katedry Historii Powszechnej Najnowszej 
Uniwersytetu Łódzkiego.

Książka dotyczy różnych aspektów stosunków międzynarodowych, począwszy od schyłku 
belle époque przed I wojną światową poprzez dwudziestolecie międzywojenne, II wojnę 
światową i panujący po niej ład pojałtański, a na problemach współczesnego świata 
skończywszy. Ta rozległość chronologiczna prezentowanych zagadnień odzwierciedla obszar 
zainteresowań naukowych Profesora Brzezińskiego. Problemy badawcze ukazano przez 
pryzmat działań polityków, dyplomatów i żołnierzy – bohaterów opisywanych wydarzeń, 
głównych aktorów oraz animatorów badanych procesów, przedsięwzięć czy instytucji. Mimo 
różnorodności podjętych tematów wszystkie one mieszczą się w nurcie szeroko rozumianej 
historii relacji międzynarodowych i międzypaństwowych czy stosunków dyplomatycznych. 
Taki dobór rozpraw nadaje publikacji spójny charakter, czyniąc zeń wieloautorskie studium 
adresowane przede wszystkim do historyków i miłośników najnowszych politycznych 
i dyplomatycznych dziejów świata.

Ewa Janeczek-Jabłońska

Staropolskie kobiety władzy w historiografii polskiej doby 
zaborów

Łódź 2019 • 366 s. • ISBN 978-83-8142-279-6 • 44,90 zł

W publikacji zostały przedstawione wizerunki staropolskich władczyń z uwzględnieniem 
kontekstu historyczno-kulturowego okresu zaborów i ogólnych tendencji w historiografii. 
Co historycy czasów narodowej niewoli sądzili o polskich księżnych i królowych, które jako 
żony i matki towarzyszyły mężczyznom sprawującym władzę? Czy miały one jakiś udział 
w rządach? Którzy dziejopisowie XIX i początku XX w. zajmowali się tematyką kobiecą? 
Zagadnienia te stały się przedmiotem badań autorki, która oparła swoje analizy na 12 
syntezach historycznych oraz ponad 350 artykułach i szkicach.

Książka jest adresowana nie tylko do humanistów różnych specjalności, lecz także do 
pasjonatów historii zainteresowanych pozycją i rolą kobiet w dawnej Polsce.

Barbara Jundo-Kaliszewska

Zakładnicy historii. Mniejszość polska w postradzieckiej 
Litwie

Łódź 2019 • 432 s. • ISBN 978-83-8142-196-6 • 44,90 zł

Autorka prezentuje historyczne ujęcie kwestii odrodzenia narodowego Polaków na obszarze 
współczesnej Wileńszczyzny na przełomie lat 80. i 90. XX w., ze szczególnym uwzględnieniem 
działań na rzecz utworzenia polskojęzycznej, autonomicznej jednostki w obrębie Litwy. 
Wątek polityki narodowościowej w krajach byłego bloku Związku Socjalistycznych Republik 
Radzieckich nieustannie powraca w międzynarodowej przestrzeni publicznej. Z powodów 
politycznych opisane wydarzenia do dziś budzą kontrowersje oraz rzutują na relacje 
bilateralne Polski i Litwy, dlatego warto poznać ich genezę.
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„To bardzo ważne. aby nie pozwalać narzucać w historiografii fałszywej wizji historii, 
niezgodnej z faktami i przebiegiem wydarzeń. Trzeba pamiętać, że jeśli na to 
pozwolimy, wówczas wypaczony obraz wydarzeń historycznych zostanie utrwalony oraz 
znajdzie odbicie w publikacjach w obcych językach, a wtedy tym trudniej będzie go zwalczać 
i polemizować z nim. Dlatego trzeba przeszłość pokazywać taką, jaką była naprawdę, 
bez upiększeń spowodowanych doraźnymi potrzebami politycznymi i tzw. poprawnością 
polityczną. Tę ważną funkcję spełnia znakomicie książka dr Barbary Jundo-Kaliszewskiej”.

Prof. Grzegorz Mazur

Bartosz Kaczorowski

Franco i Stalin. Związek Sowiecki w polityce Hiszpanii 
w okresie II wojny światowej

Łódź 2016 • 318 s. • ISBN 978-83-7969-859-2 • 48,90 zł

Nieczęsto w historii stosunków międzynarodowych zdarzało się, by za swojego największego 
wroga dany rząd uznawał państwo oddalone odeń o kilka tysięcy kilometrów. Taka 
sytuacja wystąpiła jednak w przypadku Hiszpanii generała Francisco Franco, która w okresie 
II wojny światowej prowadziła skrajnie antysowiecką politykę. Moskwa była konsekwentnie 
traktowana przez Madryt jako niebezpieczeństwo nie tylko dla jego niezależności i dla władzy 
obozu narodowego, lecz także dla dalszych losów europejskiej cywilizacji. Stanowisko to wynikało 
zarówno z ideowego antykomunizmu najważniejszych postaci hiszpańskiej sceny politycznej, 
jak i z silnego poczucia zagrożenia ze strony państwa Stalina oraz inspirowanego przez nie 
ruchu komunistycznego. Hiszpański antykomunizm wyraźnie utrudniał relacje z zachodnimi 
sojusznikami ZSRR, doprowadzając do wielu sporów w kontaktach z Wielką Brytanią czy Stanami 
Zjednoczonymi i przyczyniając się w końcu do międzynarodowej izolacji kraju Franco.

Autor podjął w prezentowanej książce próbę udzielenia odpowiedzi na pytanie, jakie 
motywy kierowały generałem Franco, by problem sowiecki podnosić tak często w relacjach 
z członkami Wielkiej Koalicji i tym samym doprowadzać do ochłodzenia w stosunkach 
z Waszyngtonem i Londynem. Czy była to tylko obawa przed ponowną próbą rozszerzenia na 
Hiszpanię wpływów sowieckich? Czy może Franco w ekspansji komunizmu widział nie tyle 
zagrożenie dla własnego kraju, ile dla całej Europy? Czy nieprzejednany stosunek do Związku 
Sowieckiego wynikał z chłodnej politycznej analizy, czy też zawierał w sobie pierwiastek 
irracjonalny, metafizyczny lub wręcz religijny?

Małgorzata Karkocha, Piotr Robak (red.)

Sic erat in votis. Studia i szkice ofiarowane Profesorowi 
Zbigniewowi Anusikowi w sześćdziesiątą rocznicę urodzin. 
Rzeczpospolita w czasach nowożytnych

Łódź 2017 • 504 s. • ISBN 978-83-8088-804-3 • 49,90 zł

Prezentowany zbiór studiów i szkiców dedykowany jest Profesorowi Zbigniewowi Anusikowi, 
wybitnemu historykowi i nauczycielowi akademickiemu, kierownikowi Katedry Historii 
Nowożytnej w Instytucie Historii Uniwersytetu Łódzkiego, w latach 2005–2008 dyrektorowi 
tego Instytutu, a od 2008 do 2016 r. dziekanowi Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ.

W książce zostały przedstawione różne aspekty współczesnych badań historycznych, a także 
odwołania do tematyki pokrewnych dziedzin nauk humanistycznych. Zamieszczone teksty 
dotyczą historii Rzeczypospolitej w czasach nowożytnych – od schyłku średniowiecza do 
początku wieku XIX. Ukazano wydarzenia polityczne i militarne oraz podjęto problematykę 
odnoszącą się do zagadnień ustrojowo-politycznych i społecznych, epistolografii, 
historiografii, literaturoznawstwa, biografistyki, antropologii historycznej, dziejów podróży, 
miast, wojska, sądownictwa i skarbowości, wreszcie historii sztuki.

Taka różnorodność tematyki prezentowanych studiów odzwierciedla niezwykle szerokie 
zainteresowania badawcze Profesora Zbigniewa Anusika. Publikacja jest adresowana zarówno 
do historyków dziejów nowożytnych, jak i do szerokiego grona miłośników nauk 
humanistycznych.
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Małgorzata Karkocha, Piotr Robak (red.)

Sic erat in votis. Studia i szkice ofiarowane Profesorowi 
Zbigniewowi Anusikowi w sześćdziesiątą rocznicę urodzin. 
Europa i świat w czasach nowożytnych

Łódź 2017 • 400 s. • ISBN 978-83-8088-806-7 • 44,90 zł

Teksty zamieszczone w publikacji dotyczą historii Europy (od Morza Czarnego po Atlantyk) 
i obu Ameryk od późnego średniowiecza po schyłek XVIII stulecia. Zostały w nich 
omówione zagadnienia z zakresu międzynarodowych wydarzeń politycznych i militarnych, 
stosunków ustrojowo-politycznych, społecznych, religijnych, a także literaturoznawstwa, 
źródłoznawstwa, prasoznawstwa, biografistyki, dziejów dyplomacji, podróżnictwa 
i nauczania, wreszcie historii sztuki i myśli politycznej.

Kaja Kaźmierska, Jarosław Pałka

Żołnierze ludowego Wojska Polskiego. Historie mówione
Łódź 2018 • 456 s. • ISBN 978-83-8142-081-5 • 54,90 zł

To pierwsza publikacja, która łączy spojrzenie socjologa i historyka na indywidualne losy 
byłych żołnierzy ludowego Wojska Polskiego. Jednocześnie jest zapisem pamięci wspólnoty 
pokoleniowej. Przedstawia relacje autobiograficzne weteranów spod Lenino, 
Wału Pomorskiego i Budziszyna, którzy opowiadają m.in. o codziennej służbie w formacji 
podległej komunistom, o ideologizacji i sowieckich dowódcach, a także o stosunku do 
niemieckiej ludności cywilnej. Ich relacje zostały wpisane w szerszy kontekst historyczny, 
opatrzono je wstępem metodologicznym i merytorycznymi przypisami wyjaśniającymi sens 
zdarzeń oraz przedstawiającymi ich aktorów.

„Jako praca naukowa wnosi istotny wkład w dziedzinę historiografii. Wprowadza do 
warsztatu historyka dziejów najnowszych – niezwykle udanie, na wysokim naukowym 
poziomie – wywołane źródła autobiograficzne, od zawsze niemal niedoceniane przez polskich 
historyków”.

Z recenzji dr hab. Marty Kurkowskiej-Budzan

Jarosław Kita, Maria Korybut-Marciniak (red.)

Życie prywatne Polaków w XIX wieku. „Świat dziecka”. T. 5
Łódź 2016 • 684 s. • ISBN 978-83-8088-339-0 • 39,90 zł

Dziecko żyjące w realiach dziewiętnastowiecznych ziem polskich skupiło uwagę autorów 
piątego tomu z cyklu Życie prywatne Polaków w XIX wieku. Ukazanie „świata dziecka” stanowi 
niewątpliwie wyzwanie ze względu na ograniczoną podstawę źródłową. „Dziecięcy świat”, 
dziecięcy sposób postrzegania rzeczywistości jest właściwie pozbawiony bezpośrednich 
źródeł, najmłodszych poznajemy głównie z opisów ich rodziców, dorosłych opiekunów, 
nauczycieli lub obserwatorów, a memuary odnoszące się do dzieciństwa powstawały 
zazwyczaj kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt lat później i zostały napiętnowane 
doświadczeniem „życia”.

Tematyka zawarta w tomie oscyluje wokół kilku głównych wątków tematycznych. 
Podjęto zagadnienia dotyczące miejsca dziecka w rodzinie i jego codzienności w różnych 
warstwach społecznych i w różnych środowiskach, kwestie ochrony życia i zdrowia dziecka, 
zabawek i rozrywek dziecięcych, podróży do kurortów, przybliżono „dziecko” w systemach 
edukacyjnych i wychowawczych, ukazano szereg portretów dziecięcych w rodzinach i obraz 
dziecka w literaturze epoki. Z wielu tekstów wyłania się obraz „trudnego dzieciństwa”.

Poszczególne rozdziały przybliżają niepodejmowane dotąd zagadnienia społeczno-kulturowe, 
skupiając swoją uwagę na blaskach i cieniach dzieciństwa. Uzupełniają badania nad życiem 
prywatnym społeczeństwa polskiego w XIX w. i uświadamiają konieczność dalszych 
eksploracji na tym obszarze.
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Jarosław Kita, Maria Korybut-Marciniak (red.)

Życie prywatne Polaków w XIX wieku. „Moda i styl życia”. T. 6
Łódź 2017 • 330 s. • ISBN 978-83-8088-801-2 • 39,90 zł

Przewodnim wątkiem szóstego tomu Życia prywatnego Polaków w XIX wieku jest zjawisko 
kulturowe mody. W książce zaprezentowano szereg oryginalnych kwestii, łączących 
się z wieloma dziedzinami życia społecznego na ziemiach polskich w dobie zaborów. 
Zagadnienia związane z modą zostały podjęte z różnych punktów widzenia: grupy 
społecznej, mikrohistorii, historii przypadku, zjawiska literackiego, historii codzienności, 
historii mentalności i kultury materialnej. W publikacji można odnaleźć szerokie spektrum 
zagadnień dotyczących mody: poszukiwania archeologiczne, dobroczynność, sport, sposoby 
leczenia, zegary i zegarki, fotografię (także pośmiertną), artystów-malarzy, ale również 
pielgrzymki do sanktuariów. Autorzy artykułów zbadali ponadto lansowane style ubioru 
i biżuterii oraz tematykę związaną z XIX-wiecznymi zasadami życia towarzyskiego.

Jarosław Kita, Maria Korybut-Marciniak (red.)

Życie prywatne Polaków w XIX wieku. „Prywatne światy 
zamknięte w listach”. T. 7

Łódź–Olsztyn 2018 • 326 s. • ISBN 978-83-8142-182-9 • 39,90 zł

Kolejny tom Życia prywatnego Polaków w XIX wieku ma charakter interdyscyplinarny, plasuje się 
na styku badań historycznych, literaturoznawczych i socjologicznych. Znajdziemy w nim różne 
ujęcia metodologiczne dotyczące wybranych źródeł osobistych – listów. Teksty odsłaniają 
realia egzystencji Polaków w różnych częściach Europy i świata – w Anglii, we Francji, 
w Stanach Zjednoczonych i Brazylii. Korespondencja stała się podstawą ukazania problemów 
dnia codziennego polskich kobiet, m.in. Elizy Orzeszkowej czy Marii Curie-Skłodowskiej. Od 
strony intymności poznajemy również znane postacie – Władysława Reymonta, Zygmunta 
Krasińskiego, Kazimierza Bartoszewicza, Józefa Piłsudskiego.

Różnorodność metod i ujęć „prywatnych światów zamkniętych w listach” daje w efekcie 
monografię inspirującą, pogłębiającą biografistykę, wzbogacającą wiedzę o tle epoki, 
pobudzającą do dalszych badań nad społeczeństwem polskim XIX stulecia.

Jolanta Kolbuszewska, Rafał Stobiecki (red.)

Biografistyka we współczesnych badaniach historycznych. 
Teoria i praktyka

Łódź 2017 • 228 s. • ISBN 978-83-8088-680-3 • 39,90 zł

Publikacja zawiera rozważania nad teoretycznymi i praktycznymi zagadnieniami przydatnymi 
historykom podejmującym trud pisania biografii. Autorami tekstów są uczeni specjalizujący się 
w historii historiografii, metodologii historii, historii idei i dziejów najnowszych, wywodzący 
się z wielu krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych. Podjęli oni refleksję nad sposobami 
kreacji bohaterów, konstruowaniem narracji biograficznych i ich typologią oraz podstawami 
źródłowymi. Analizie zostały poddane współczesne osiągnięcia historiografii polskiej 
i ukraińskiej w zakresie biografistyki. Nakreślono również horyzont oczekiwań i potrzeb.

Jolanta Kolbuszewska, Rafał Stobiecki (red.)

Historia i pamięć. Studia i szkice historiograficzne
Łódź 2016 • 198 s. • ISBN 978-83-8088-412-0 • 39,90 zł

W książce podjęto próbę przełożenia relacji między pamięcią a historią na praktykę 
historiograficzną. Tom zawiera teksty o dużej rozpiętości chronologicznej – od lat 80. XVIII w. 
po czasy współczesne. Autorzy rozważają takie zagadnienia jak: wizerunki kobiet władzy 
w oświeceniowych syntezach dziejów Polski Adama Naruszewicza i Jerzego S. Bandkiego; 
upamiętnianie bohaterów narodowych w XIX stuleciu; wspomnienia o historykach (Karolu 
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Potkańskim) zapisane w pamięci współczesnych; drogi polskich historyczek, m.in. Krystyny 
Śreniowskiej, do samodzielności naukowej; lokalna polityka pamięci w czasach PRL; obrazy 
II wojny światowej w rosyjskich podręcznikach szkolnych oraz polityka historyczna i jej 
przełożenie na współczesną edukację szkolną. Publikacja zainteresuje nie tylko historyków 
historiografii, metodologów, regionalistów, lecz także politologów i socjologów.

Rafał Kowalczyk

Odwrót Wielkiej Armii Napoleona z Rosji w roku 1812
Łódź 2016 • 184 s. • ISBN 978-83-8088-396-3 • 39,90 zł

To pierwsza w polskiej historiografii książka, która wyjaśnia przyczyny tragicznego w skutkach 
odwrotu Napoleona z Rosji w roku 1812. Nie powiela stereotypów, wskazuje winnych 
fizycznego zniszczenia wojsk napoleońskich, ale też przedarcia się przez zastępy rosyjskich 
korpusów. Ukazuje rolę dwóch głównodowodzących – Napoleona, twórcy klęski Wielkiej 
Armii, i Kutuzowa, który budując słynne „złote mosty”, uczynił wszystko, by zastępom 
napoleońskim udało się opuścić Rosję. Właśnie to ujęcie czyni książkę tak atrakcyjną zarówno 
dla badaczy, jak i zainteresowanych wojnami napoleońskimi.

Kamil Kowalski, Rafał Matera, Andrzej Pieczewski (red.)

Rola Kościołów w życiu gospodarczym ziem polskich
Łódź 2017 • 268 s. • ISBN 978-83-8088-735-0 • 44,90 zł

Religia, poprzez działania i przekonania ludzi, wpływa na gospodarkę na wielu 
płaszczyznach. Kształtuje moralność, kreuje stosunek do bogactwa, propaguje określony styl 
życia, konsumpcji, oszczędności, a także model rodziny czy innowacji naukowo-technicznych 
lub społecznych. Ponadto wyznania religijne zorganizowane w Kościoły były i są podmiotami 
życia gospodarczego, posiadającymi majątek i kapitał ludzki. Stawiają one czoła wyzwaniu 
finansowania działalności, wchodząc w interakcje z otoczeniem ekonomicznym.

W publikacji zwrócono uwagę na trzy specyficzne płaszczyzny oddziaływania religii na 
ekonomię, tj.: gospodarkę i zasady jej funkcjonowania w świetle doktryn religijnych, wyznania 
w praktyce gospodarowania oraz duchowieństwo i Kościoły jako bezpośrednich uczestników 
życia gospodarczego kraju. Intencją autorów było zachęcenie środowiska historyków 
gospodarczych do dalszych badań i studiów w omawianych obszarach, aby z wielu powstałych 
prac mogła z czasem wyłonić się synteza przedmiotowego zagadnienia.

Marek Król

Towarzystwa oszczędnościowo-pożyczkowe w guberni 
kaliskiej do 1914 roku

Łódź 2016 • 408 s. • ISBN 978-83-7969-280-4 • 47,90 zł

Kredyt, na szerszą skalę pojawiający się wraz z rozpowszechnieniem pieniądza, jest jedną 
z miar wzajemności i solidarności, jako nierozerwalnie związany z wszelką wymianą. Istniejące 
dziś praktycznie w każdym miasteczku na terenie kraju banki spółdzielcze stanowią ważny 
element w ich życiu ekonomicznym, a także społecznym i kulturalnym. Te popularne 
w lokalnych ośrodkach instytucje bankowe wywodzą swój początek od powstających na 
szeroką skalę na przełomie XIX i XX w. na ziemiach polskich towarzystw pożyczkowo-
oszczędnościowych. 

Publikacja dotyczy istotnego rozdziału życia gospodarczego na ziemiach polskich – dziejów 
taniego kredytu w latach 1867–1914. Autor przedstawia tempo rozwoju towarzystw 
oszczędnościowo-pożyczkowych, a także udział różnych grup społecznych w ich tworzeniu 
w guberni kaliskiej, niezbyt silnie uprzemysłowionym rejonie Królestwa Polskiego. Działalność 
omawianych towarzystw sytuuje na tle dziejów spółdzielczości kredytowej na ziemiach 
polskich (np. kasy Stefczyka w Galicji), porównuje je z innymi instytucjami kredytowymi, 
analizuje proces ich powstawania, udzielania pożyczek, oprocentowanie. Czytelnik znajdzie tu 
również wiele informacji na temat życia społecznego w jednej z guberni Królestwa Polskiego, 
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autor prezentuje bowiem strukturę społeczną władz towarzystw, a także ich działalność 
społeczną i dobroczynną. Te niezwykle interesujące wątki zostały ponadto zebrane 
w aneksach do publikacji.

Jacek Ladorucki

Gdy otworzyli bramy, zaczęłam iść w stronę domu… 
Rozmowy z Joanną Muszkowską-Penson

Łódź 2016 • 182 s. • ISBN 978-83-8088-269-0 • 34,90 zł

Joanna Muszkowska-Penson, ur. w 1921 r. w Warszawie, córka Jana Muszkowskiego 
i Janiny z Badiorów. W latach 1940–1941 łączniczka w Komendzie Głównej ZWZ. W latach 
1941–1945 więźniarka obozu koncentracyjnego w Ravensbrück. Profesor nauk medycznych, 
absolwentka Akademii Medycznej w Łodzi (1950). W latach 1950–1980 zatrudniona w Klinice 
Chorób Nerek Akademii Medycznej w Gdańsku, od 1980 r., wskutek nacisków politycznych, 
oddelegowana do Szpitala Wojewódzkiego, gdzie do emerytury była ordynatorem oddziału 
wewnętrznego. Przez większość życia związana z Trójmiastem. W czasie wydarzeń sierpniowych 
1980 r. służyła pomocą medyczną strajkującym w Stoczni Gdańskiej. Podczas stanu wojennego 
ukrywała w swoim mieszkaniu działaczy Ruchu Młodej Polski. Od początku lat 80. angażowała 
się społecznie, pracując w punkcie charytatywnym przy parafii św. Brygidy oraz współuczestnicząc 
w organizacji opieki hospicyjnej (wraz z ks. Eugeniuszem Dutkiewiczem). Honorowy członek „S” 
Portu Gdańskiego. Po przejściu na emeryturę pracuje (od 2006 r.) pro bono w biurze Lecha Wałęsy. 
Odznaczona Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2006).

Książka stanowi zapis wywiadów przeprowadzonych z Joanną Muszkowską-Penson przez 
dr. Jacka Ladoruckiego, adiunkta na Wydziale Filologicznym UŁ. Autor, rozmawiając ze świadkiem 
burzliwych czasów minionego wieku, kieruje uwagę Czytelnika nie tylko na przełomowe 
wydarzenia historyczne (wybuch wojny, pobyt w obozie, działalność opozycyjna w latach 80.), lecz 
także na refleksję egzystencjalną swej rozmówczyni, która opowiada o przedwojennym świecie, 
wartościach, roli przyjaźni, pracy społecznej i współtworzeniu ruchu hospicyjnego w Polsce.

Krzysztof Lesiakowski

Centralna Szkoła Ministerstwa Bezpieczeństwa 
Publicznego. 1945–1947

Łódź 2017 • 224 s. • ISBN 978-83-8088-750-3 • 44,90 zł

Książka traktuje o głównej placówce, która przygotowywała kadry dla 
struktur komunistycznego Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego w pierwszym okresie 
jego funkcjonowania. Uczestnicy szkolenia nabywali podstawy wiedzy o metodach pracy 
operacyjnej, a także z zakresu kryminalistyki i sposobów prowadzenia śledztw. Ponadto 
do szkolenia specjalnego dołączano szkolenie ogólne i polityczne. Niektórzy absolwenci 
CS MBP wkrótce po ukończeniu kursu obejmowali stanowiska kierownicze. Najbardziej 
znanymi słuchaczami tej szkoły byli m.in. przyszły wiceminister w MSW Ryszard Matejewski 
i Władysław Pożoga – I zastępca ministra spraw wewnętrznych. Zdarzało się również, że 
kursanci prawdziwą karierę zrobili dopiero poza resortem bezpieczeństwa publicznego, 
np. Ludwik Sobolewski jako twórca potęgi klubu piłkarskiego Widzew Łódź.

Małgorzata B. Leszka, Mirosław J. Leszka

Bazylisa. Świat bizantyńskich cesarzowych (IV–XV wiek)
Łódź 2016 • 432 s. • ISBN 978-83-8088-327-7 • 49,90 zł

Autorzy opowiadają o kobietach na najwyższych szczeblach władzy w dziejach Bizancjum  
(IV–XV w.), ich roli w polityce i dworskich knowaniach, zwłaszcza w okresach przejściowych 
lub czasach kryzysu państwa, kiedy okoliczności sprzyjały podejmowaniu działań przez 
cesarskie małżonki lub matki. Przez pryzmat historii cesarzowych w barwny i bardzo 
przystępny sposób przybliżają historię Bizancjum, dzieje obfitujące w dramatyczne 
wydarzenia, których uczestniczkami, a nierzadko również inicjatorkami były tytułowe 
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bazylisy. Czytelnik ma szansę nie tylko spotkać się z przedstawionymi z pasją, żywymi 
postaciami cesarzowych (opowieści o 25 niezwykłych kobietach – od Heleny, matki Konstantyna 
Wielkiego do Marii z Trapezuntu), lecz także wkroczyć w ich świat codzienny sprzed stuleci: 
dowiedzieć się, jak można było zostać cesarzową, jak wyglądało życie na dworze, pożycie 
z cesarskim małżonkiem, macierzyństwo, udział w ceremoniach, religijność, jaka była rola 
tych kobiet w polityce, w intrygach, a wreszcie, co działo się z bazylisami po utracie pozycji.

Anna Marciniak-Kajzer

Archaeology on Medieval Knights’ Manor Houses in Poland
Łódź 2016 • 210 s. • ISBN 978-83-8088-002-3 • 49,90 zł

The relicts of medieval knights’ manor houses in Poland today are so called “grodziska 
stożkowate” (motte) – the anonymous hills having in themselves remnants of wooden buildings, 
exceptionally made of stone or brick and numerous tiny artifacts being the trace of the past 
household equipment. Unlike to the castles they are not so often visited but more often 
destroyed. The book presents the image of medieval knights’ manor houses, which we know due 
to archaeological excavations carried on for half a century. Description of buildings household 
equipment and movables used by the people of the past was completed by transfers from 
written sources which allows for better understanding the live of medieval knights’ family.

Wiktor Marzec

Rebelia i reakcja. Rewolucja 1905 roku i plebejskie 
doświadczenie polityczne

Łódź–Kraków 2016 • 216 s. • ISBN 978-83-8088-976-6 • 49,90 zł

Rebelia i reakcja to studium plebejskiego doświadczenia politycznego w czasie rewolucji lat 
1905–1907. Praca analizuje uczestnictwo robotników w życiu publicznym i ideologiczne 
obrazy świata u progu „politycznej nowoczesności”, kiedy to stare podstawy ładu społeczno- 
-politycznego zaczęły kruszeć, nowe grupy ludności domagały się politycznego głosu 
i ukształtowały się języki polityczne nowoczesnych obozów ideowych. Nowe formy polityki 
spotkały się z silną, konserwatywną reakcją, która na długi czas ukształtowała polską sferę 
publiczną. Książka opisuje również nacjonalistyczną odpowiedź na rewolucję oraz 
zmianę politycznego myślenia Narodowej Demokracji przed tymi wydarzeniami, po nich 
i w ich trakcie. Przedstawia praktyki publiczne robotników, analizując związane z nimi 
doświadczenie polityczne. Proponuje ponadto analizę transformacji pola politycznego 
i zmiennych tożsamości politycznych mobilizowanej masowo ludności.

Tadeusz Nowak, Tomasz Pietras

Łęczyccy współrodowcy Oporowskich herbu Sulima do 
początku XVI wieku

Łódź 2016 • 254 s. • ISBN 978-83-8088-506-6 • 44,90 zł

Książka stanowi drugi etap realizacji pomysłu zaprezentowania rodzin szlacheckich herbu 
Sulima na obszarze ziemi łęczyckiej w średniowieczu. Jest uzupełnieniem monografii 
Oporowscy herbu Sulima. Kariera rodziny możnowładczej w późnośredniowiecznej Polsce (2014).

Autorzy w formie szczegółowych biogramów charakteryzują osoby należące do pięciu rodzin 
średnio- i drobnoszlacheckich herbu Sulima, piszących się z Oporówka i Woli Oporowskiej, 
Krzyżanowa, Sławoszewa i Dalikowa, Dobrej oraz Różyc Sulimowych i Trojanowych. Na 
ich przykładzie można się dowiedzieć o sytuacji majątkowej, polityce matrymonialnej i przyczynach 
pauperyzacji niektórych rodzin szlacheckich. Przedstawienie kontaktów członków tych rodzin 
z Oporowskimi i między sobą pozwala na ukazanie zjawisk protekcji i współpracy oraz poszerza 
wiedzę o funkcjonowaniu zasady solidarności rodowej szlachty w Polsce późnośredniowiecznej. 
Publikacja dostarcza bogatego materiału porównawczego do dalszych badań nad społeczeństwem 
szlacheckim tego okresu. Jej ważnymi częściami są tablice genealogiczne oraz indeks. Monografia 
powinna zainteresować zwłaszcza genealogów, mediewistów i historyków – regionalistów.
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Sławomir M. Nowinowski i Rafał Stobiecki przy współpracy Anny 
Brzezińskiej i Mileny Przybysz (wybór i oprac.)

„Mam na Pana zamach…” Wybór korespondencji Jerzego 
Giedroycia z historykami i świadkami historii 1946–2000, 
t. I: A–J; t. 2: K–P; t.3: R–Ż 

Łódź 2019 • ISBN t. 1–3: 978-83-8142-311-3 • 69,90 zł

Trzytomowa edycja listów to portrety ludzi uwikłanych w historię i zmagających się z nią, ich 
kąśliwe często charakterystyki, refleksja o towarzszących im dylematach, o sukcesach i porażkach. 
Prezentowana korespondencja odkrywa Jerzego Giedroycia jako troskliwego i krytycznego 
„ogrodnika” szeroko rozumianej historiografii, ze szczególnym uwzględnieniem dziejów 
najnowszych. Zebrane listy w unikalny sposób pozwalają wniknąć w to, jak Giedroyc rozumiał 
swoją rolę, jakie były jego cele i priorytety, jak przyjmował sukcesy i jak radził sobie z porażkami.

Maciej Paszyn

Reformy józefińskie w świetle relacji prasy polskiej okresu 
stanisławowskiego

Łódź 2016 • 170 s. • ISBN 978-83-7969-442-6 • 38,90 zł

Reformy państwa habsburskiego, dokonane przez Józefa II w latach 1780–1790, były nie 
tylko kontynuacją, lecz także rozwinięciem zmian, jakie poczyniła jego matka Maria Teresa. 
W literaturze przedmiotu reformy te nazywane są terezjańsko-józefińskimi. Jednak to 
reformy Józefa II zmieniły i wzmocniły naddunajską monarchię. Zmiany w funkcjonowaniu 
administracji, armii, gospodarki, reforma kościelna – wszystko to było obserwowane 
i komentowane przez prasę europejską i elity polityczne. Także polskie gazety wydawane 
w tym okresie przedstawiały i komentowały działania cesarza-reformatora. W książce, 
którą dostaje do rąk Czytelnik, autor dokonuje analizy sposobu, w jaki prasa okresu 
stanisławowskiego przedstawiała wydarzenia w monarchii naddunajskiej.

Ponadto, dla porównania, ukazane zostało, w jaki sposób działania Józefa II opisywały gazety 
wydawane w Wiedniu. Ta podwójna optyka pozwoli na uzyskanie pełniejszego obrazu działań 
cesarza w prasie zarówno polskiej, jak i austriackiej tego okresu. Książka powstała dzięki 
kwerendzie dokonanej w polskich i austriackich bibliotekach oraz archiwach.

Lyndal Roper

Marcin Luter. Prorok i buntownik
Łódź 2017 • 508 s. • ISBN 978-83-8088-910-1 (miękka oprawa) i ISBN 978-83-8088-
816-6 (twarda oprawa) • 49,90 zł i 59,90 zł

Bogato udokumentowana biografia Marcina Lutra przedstawiona w szerokim kontekście 
jego działalności. Spotkanie z bohaterem zdemitologizowanym, nie z symbolem, lecz żywym 
człowiekiem.

Lyndal Roper przybliża te cechy osobowości Lutra, które wywarły wpływ na ukształtowanie 
się jego poglądów i idei. Prowadzi swego rodzaju historyczno-psychologiczne śledztwo 
(badając np. buntowniczy stosunek Lutra do ojca czy jego doświadczenie cielesności), aby 
odpowiedzieć na pytanie: jakie teologiczne idee sformułował reformator i dlaczego.

Tezy Lutra wzniecały wojny i rewolucje, budowały i obalały monarchie, a zarazem całkowicie 
zmieniły naukę i sztukę, kształtując świat, którego doświadczamy. Chcąc „zrozumieć, kim był 
Luter”, Roper nie tylko komponuje jego życiorys na szerokim tle społeczno-religijnym, lecz 
także kreśli nowy obraz Reformacji. Uzmysławia znaczenie Lutra dla całej historii Europy i dla 
kształtu współczesnych społeczeństw.

„Lyndal Roper proponuje interpretację życia Lutra odbiegającą w znacznym stopniu od 
dotychczas znanych, w wielu miejscach kontrowersyjną. To ważny, oryginalny głos w debacie 
nad początkami Reformacji, a szerzej – nad europejską nowożytnością”.

Ks. prof. dr hab. Marcin Hintz

  
ZAPOWIEDŹ

  
ZAPOWIEDŹ
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Arkadiusz Rzepkowski

Struktura ludności województwa łódzkiego 
w II Rzeczypospolitej

Łódź 2016 • 338 s. • ISBN 978-83-8088-319-2 • 44,90 zł

Kompendium wiedzy o strukturze ludności województwa łódzkiego w okresie 
międzywojennym. Autor, wykorzystując nowoczesne metody analizy i prezentacji danych 
statystycznych, przedstawił stan badanej populacji według cech demograficzno-społecznych, 
takich jak: liczba ludności, gęstość zaludnienia, wiek, płeć, stan cywilny, stopień zamożności, 
skład zawodowy, wykształcenie, struktura narodowościowo-wyznaniowa. Dodatkowo 
porównał uzyskane wyniki badań z danymi dla województwa białostockiego, które również 
miało na swoim terytorium przemysł włókienniczy, ważny czynnik rozwoju obu regionów.

Praca zainteresuje zarówno badaczy historii, jak i środowisko demografów historycznych.

Marta Sikorska-Kowalska (red.)

Józef Hłasko. Wspomnienia
Łódź 2016 • 138 s. • ISBN 978-83-8088-349-9 • 35,90 zł

W 1930 r. Józef Hłasko opublikował w „Gazecie Warszawskiej” pierwszą część swoich 
wspomnień Przed pół wiekiem. Następnie na łamach „Gazety” ukazały się kolejne części, 
które zatytułował Ze wspomnień szkolnych, publikowane w 1931 r., oraz Wspomnienia z pobytu 
w Petersburgu, które również ukazały się w tym samym roku. W 1932 r. Hłasko opublikował 
ostatnią i najdłuższą część zatytułowaną W redakcji „Głosu”. Podstawą niniejszej edycji 
stały się zebrane pod wspólnym tytułem Wspomnienia – cztery oddzielne części, w których 
autor zawarł opowieść dotyczącą lat 1856–1894. Hłasko sięga w swojej opowieści do lat 
młodzieńczych, okresu spędzonego w domu rodzinnym. Cezurę końcową stanowi udział 
w tzw. kilińszczyźnie i rozwiązanie tygodnika „Głos”. Chronologia wspomnień została 
podporządkowana kolejności publikowania na łamach „Gazety Warszawskiej”, a nie treści 
zawartych w odpowiednich fragmentach.

Ze Wstępu

Janusz Skodlarski

Władza a społeczeństwo? Od średniowiecza 
do II wojny światowej

Łódź 2016 • 280 s. • ISBN 978-83-8088-597-4 • 44,90 zł

Od najdawniejszych czasów do dziś stosunki władzy ze społeczeństwem stanowią podstawowy 
element dziejów ludzkości. Dążenie do rządzenia, panowania nad innymi, wywodzi się z natury 
człowieka. I władza, i społeczeństwa miały wpływ na zmianę stosunków społecznych, na 
kształtowanie się prawa i poziomu egzystencji ludzkiej. Głównym celem autora jest ukazanie 
ewolucji w relacjach władzy i społeczeństwa od upadku Rzymu do II wojny światowej.

Adrianna Szczerba

Dom uczonych. Kamienica przy ul. Uniwersyteckiej 3 
w Łodzi w latach 1945–2017

Łódź 2018 • 288 s. • ISBN 978-83-8142-151-5 • 44,90 zł

Publikacja dotyczy dziejów kamienicy przy ul. Uniwersyteckiej 3 w Łodzi, pierwotnie 
przeznaczonej na dom nauczycieli Szkoły Zgromadzenia Kupców miasta Łodzi (1898–1939). 
Od 1945 r. do dziś to budynek uniwersytecki. Mieściły się w nim mieszkania profesorów 
– organizatorów Uniwersytetu Łódzkiego (m.in. prof. Tadeusza Kotarbińskiego, pierwszego 
rektora UŁ), a także zakłady naukowe. Do początku lat dziewięćdziesiątych XX w. przestrzeń 
prywatna przenikała się tu z publiczną, co wytwarzało szczególną, niepowtarzalną atmosferę. 
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Dom uczonych jest interesującym miejscem również z punktu widzenia przekształceń samej 
uczelni, bowiem na jego przykładzie można zaobserwować wzloty i upadki Uniwersytetu 
Łódzkiego w czasach PRL. W prezentowanej książce Czytelnik odnajdzie zatem opowieść 
o powikłanych losach mieszkańców kamienicy przy ul. Uniwersyteckiej 3 w powojennej 
Polsce, a także o trudnościach w tworzeniu środowiska naukowego w Łodzi – mieście 
robotniczym, bez tradycji akademickich.

Kamil Śmiechowski, Marta Sikorska-Kowalska, Kenshi Fukumoto

Robotnicy Łodzi drugiej połowy XIX wieku. Nowe kierunki 
badawcze

Łódź 2016 • 122 s. • ISBN 978-83-8088-449-6 • 39,90 zł

Robotnicy Łodzi drugiej połowy XIX wieku. Nowe kierunki badawcze to monografia, której głównym 
celem było ukazanie nowych możliwości badawczych, zaprezentowanie nowego ujęcia 
w analizowaniu tzw. kwestii robotniczej.

Publikacja stanowi zaproszenie do powrotu do badań nad bardzo rozległym 
i wieloaspektowym zagadnieniem życia i działalności robotników. Jej autorzy prezentują 
nowatorskie ujęcia tego zagadnienia. Kwestia robotnicza rozpatrywana jest w kontekście 
badań nad miastem, z perspektywy studiów postkolonialnych oraz studiów kobiecych.

Krystyna Śreniowska; oprac., wstęp i komentarz Jolanta 
Kolbuszewska, Rafał Stobiecki

Moje życie
Łódź 2018 • 240 s. • ISBN 978-83-8088-946-0 • 42,90 zł

Pamiętnik Krystyny Śreniowskiej stanowi niezwykle cenne źródło historyczne. Poszczególne 
etapy zawodowego i rodzinnego życia Autorki związane były z losami wielkich ośrodków 
polskiej kultury – Lwowa, Krakowa, okupacyjnej i powstańczej Warszawy, a po 1945 r. – Łodzi. 
Śreniowska z dużą zwięzłością, a zarazem przenikliwością potrafiła ukazać zmieniające 
się od czasów II Rzeczpospolitej nastroje i postawy polskiej inteligencji, a zwłaszcza 
środowisk zajmujących się nauką i dydaktyką uniwersytecką. […] Nie tylko historyków, 
ale prawników, socjologów, literaturoznawców. […] Wątki ogólnonarodowe, ideologiczne 
i polityczne splatają się w tym pamiętniku z wątkami osobistymi w naturalny sposób. […] 
Pamiętnik dostarcza bogatych informacji o dziejach polskiej nauki historycznej, a także innych 
obszarów humanistyki, zwłaszcza w czasach Polski Ludowej.

Z recenzji prof. dr. hab. Andrzeja Wierzbickiego

Krzysztof Paweł Woźniak

Rajmund Rembieliński. Wizjoner i menedżer Łodzi 
przemysłowej

Łódź 2016 • 518 s. • ISBN 978-83-8088-512-2 • 44,90 zł

Książka jest udanym połączeniem biografii Rajmunda Rembielińskiego, ,,ojca” Łodzi 
przemysłowej, z raportami składanymi władzom Królestwa Polskiego. Obszernie omówione 
dokumenty, których oryginały spłonęły w 1944 r., ukazują ogrom starań Rembielińskiego 
o uprzemysłowienie podległego mu województwa. Odsłaniają kulisy wyboru Łodzi na 
centrum przemysłu bawełnianego. Pozwalają też zerwać z mitem monokultury włókienniczej 
w początkach okręgu łódzkiego. Autor raportów przedstawiony został jako skuteczny 
menedżer, potrafiący umiejętnie wykorzystać do realizacji swoich zamierzeń nie zawsze 
sprzyjające mu okoliczności. Tom wzbogacają liczne, po raz pierwszy reprodukowane, 
ilustracje. Książka adresowana jest zarówno do specjalistów, jak i do szerokiego grona 
miłośników historii Łodzi oraz okolicznych miast.

Publikacja została uhonorowana Nagrodą Złoty Ekslibris Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej 
im. Marszałka J. Piłsudskiego za rok 2016 w kategorii najlepsza książka o Łodzi.
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1 filozofia
kim jest człowiek?
W ramach serii ukazują się publikacje polskich i zagranicznych myślicieli 
oraz naukowców XX w., reprezentujących zarówno nauki humanistyczne, 
jak i ścisłe. Książki mają na celu w przystępny, lecz pozbawiony uproszczeń 
sposób, zbliżyć się do odpowiedzi na pytanie: „Kim jest człowiek?”, 
dlatego też istotny jest ich interdyscyplinarny charakter. Pierwsze dwa 
tytuły przedstawiają dociekania myślowo zakorzenione w tradycji 
judeochrześcijańskiej (Abraham J. Heschel, Paul Tillich), zaś książka 
Harry’ego Frankfurta odwołuje się do argumentacji etycznej. Kolejne 
publikacje będą posługiwać się instrumentarium nauk przyrodniczych.

Simon Blackburn, tł. Tomasz Sieczkowski

Lustereczko, powiedz przecie…
Łódź 2018 • 350 s. • ISBN 978-83-8142-079-2 • 41,90 zł

Współcześni etycy piszą o systemach moralności, ale pomijają kluczowe zadanie etyczne – 
„uprawę” samego siebie. Skupienie na własnym „ja” buduje naszą tożsamość, ale często zmienia się 
w samolubstwo. Simon Blackburn ukazuje wewnętrzne paradoksy kochania siebie. Miłość własna 
może prowadzić do narcyzmu albo zatracenia indywidualności. Niezbędna dla miłości siebie jest 
duma – panowanie nad własnym życiem w obliczu przeciwności. Nie istniejemy jednak bez szacunku 
i potwierdzenia ze strony innych ludzi, a ta zależność rodzi pychę lub nadmierną pokorę.

„Popularna kampania reklamowa »Ponieważ jesteś tego warta« L’Oreal jest oparta na 
starannie dobranych obrazach. Na wielu z nich modelki uśmiechają się i kuszą nas, sugerując 
euforię, która ma rzekomo towarzyszyć zastosowaniu kosmetyku. Jednakże, nawet jeśli 
czasami wyglądają sympatycznie, jak prawdziwi ludzie, to często z ich postaci przebija 
egoizm, arogancja czy pogarda. Zapewne wiedzą, że mogą dowolnie wywoływać nasz podziw 
i uwielbienie. Niczym Narcyz, zdają się żyć we własnym świecie, otoczone własną miłością”.

Fragment książki Lustereczko, powiedz przecie…

Harry Frankfurt, tł. Manana Chyb

Dlaczego kochamy?
Łódź 2017 • 154 s. • ISBN 978-83-8088-045-0 • 29,90 zł

Według Harry’ego Frankfurta wyjątkowe dla człowieka nie jest ani myślenie, ani moralność, 
lecz umiejętność kochania. Autor opisuje miłość jako formę bezinteresownej troski. 
Nie musi być ona oparta na racjach, ale odwrotnie – sama miłość jest źródłem racji dla 
człowieka. Dlaczego kochamy? to idealny przykład pisania o sprawach istotnych bez używania 
filozoficznego żargonu. O miłości powiedziano podobno wszystko, jednak książka Frankfurta 
pozwala postawić ten problem w zupełnie nowym świetle.

„Istota miłości nie jest ani uczuciowa, ani poznawcza. Istotą jest wola. Kochanie ma więcej 
wspólnego z konfiguracją woli, która zawiera w sobie praktyczną troskę o to, co dobre dla przedmiotu 
miłości niż z tym, w co człowiek wierzy albo jak czuje. Ta konfiguracja woli kształtuje predyspozycje 
i postępowanie kochającego w szacunku dla przedmiotu miłości, wyznaczając mu priorytety”.

Fragment książki Dlaczego kochamy?



87

Fi
lo

zo
fia

 |
 N

au
ki

 h
um

an
is

ty
cz

ne

1
Abraham Joshua Heschel, tł. Katarzyna Wojtkowska
Kim jest człowiek? Wydanie drugie

Łódź 2018 • 200 s. • ISBN 978-83-8142-071-6 • 35,90 zł

Abraham Heschel w przystępny, lecz pozbawiony uproszczeń sposób pokazuje, że samo 
stawianie pytań o człowieczeństwo i cele ostateczne stanowi wartość – „tragedia człowieka 
współczesnego wynika z faktu, iż jest on bytem, który zapomniał o pytaniu: kim jest 
człowiek?”. Według autora nie doceniamy faktu, że zajmujemy szczególną pozycję w świecie. 
O istocie naszego bytu stanowi nie to, kim jesteśmy, ale to kim możemy być, a zatem nasza 
wyjątkowość polega na ciągłym stawaniu się i rozwijaniu świata wewnętrznego.

„Gdy pytamy o człowieka, problemem nie jest jego niepodważalna zwierzęcość, lecz zagadka, co 
właściwie on robi z powodu i pomimo swojej zwierzęcości, co robi z nią i co robi pomimo niej”.

Fragment książki Kim jest człowiek?

Samuel Scheffler, tł. Dawid Misztal
Śmierć i życie po śmierci. Kiedy umrę, ludzkość będzie trwać

Łódź 2019 • ISBN 978-83-8142-223-9 • 39,90 zł

Mianem „życia po śmierci” Samuel Scheffler określa – jak sam przyznaje, nieco przewrotnie 
– przekonanie o dalszym trwaniu zbiorowości ludzkiej po naszej „osobistej” śmierci. Jaka 
jest rola przeświadczenia o „kolektywnym” życiu po śmierci? Jakie ma ono znaczenie dla 
sensowności i wartości, które przypisujemy naszym działaniom i dążeniom? Czy rzeczywiście 
– jak twierdzi Scheffler – bardziej jesteśmy zainteresowani nieprzerwanym istnieniem 
ludzkości niż naszym własnym, osobistym przetrwaniem?

Paul Tillich, tł. Marcin Leszczyński
Moje poszukiwania absolutów

Łódź 2017 • 118 s. • ISBN 978-83-8088-674-2 • 24,90 zł

Książka jest odpowiedzią na współczesny relatywizm i potrzebę znalezienia moralnych 
drogowskazów w zsekularyzowanym świecie. Tillich poszukuje stabilnego i zgodnego z etyką 
fundamentu dla moralnego życia. Proponuje obranie za absoluty wartości z różnych sfer 
życia, akceptowalnych zarówno dla osób religijnych, jak i ateistów. Publikacja rozpoczyna 
się autobiograficznym esejem opisującym doświadczenia autora z dzieciństwa i wczesnej 
młodości, które zdeterminowały jego późniejsze poglądy.

„Książka Paula Tillicha stanowi przykład najwyższej próby refleksji naukowej, która nic nie 
tracąc z akademickiego rygoru prezentowanych tez, może być z pożytkiem czytana przez 
odbiorcę nieobeznanego z fachową terminologią”.

Z recenzji prof. dr. hab. Stanisława Obirka

Karol Tarnowski
W mroku uczonej niewiedzy

Łódź 2017 • 340 s. • ISBN 978-83-8088-719-0 • 34,90 zł

W mroku uczonej niewiedzy to zapis rozmów z Karolem Tarnowskim. Dociekliwe pytania 
zmuszają filozofa do pogłębionej refleksji na tematy fundamentalne. Dowiadujemy się, 
dlaczego bliższy jest mu Paul Tillich niż Martin Heidegger i dlaczego myślenie filozoficzne 
opiera się na czymś niesprawdzalnym. Filozof często powołuje się na Józefa Tischnera, 
którego uważa za swego mistrza, choć przyznaje, że niekiedy bliżej mu do Karola Wojtyły. 
Opowiada jasno, lekko, ale bez uproszczeń. Odsłania też wątki swojej biografii, m.in. 
poświęcenie kariery muzycznej dla filozofii.

„Filozofia powinna otwierać myślenie, czyli prowadzić do dialogu z innymi ludźmi, filozofiami 
i kręgami kultury. Z drugiej strony powinna mieć odwagę własnej wizji, a także przylgnięcia 
do jakiejś tradycji filozoficznej czy religijnej. A przede wszystkim, do pewnej wierności wobec 
– jak mówił Tischner – ludzkiej biedy czy ludzkiego dramatu”.

Fragment książki W mroku uczonej niewiedzy
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Susan Wolf, tł. Dawid Misztal

Sens życia i jego znaczenie
Łódź 2018 • 240 s. • ISBN 978-83-8088-889-0 • 34,90 zł

Wszyscy poszukujemy w naszym życiu sensu, a jego brak rozpoznajemy, kiedy życie 
charakteryzuje nuda, otępienie, alienacja i apatyczne wycofanie. Czym jednak w życiu 
jest sens? Czy można go sprowadzić do innych celów i pojęć, czy też pozostaje on od nich 
odmienny? Czy jest kategorią przydatną w myśleniu o dobrym życiu, które warto przeżyć? Czy 
można rozsądnie i konsekwentnie go pragnąć?

„Richard Taylor zaproponował eksperyment myślowy, w którym bogowie litują się nad 
Syzyfem i wstrzykują do jego żył substancję przeistaczającą go z kogoś, dla kogo wtaczanie 
kamienia było tylko bolesną katorgą, w kogoś, kto kocha wtaczanie kamienia bardziej niż 
cokolwiek innego. Odnalazł swoją pasję i oddaje się jej ku swemu życiowemu zadowoleniu. 
Pytanie brzmi: co my powinniśmy o nim sądzić? Czy jego życie zostało przekształcone 
z okropnie nieszczęśliwego w wyjątkowo dobre?”

Fragment książki Sens życia i jego znaczenie

Mary Anne Warren, tł. Sergiusz Tokariew

Status moralny. Obowiązki wobec osób i innych istot 
żywych

Łódź 2019 • 530 s. • ISBN 978-83-8142-073-0 • 44,90 zł

Istot posiadających status moralny nie możemy traktować w sposób dowolny, gdyż mamy 
wobec nich obowiązki wynikające z moralności. Co jednak decyduje o tym, komu lub 
czemu przypisujemy status moralny? Życie, odczuwanie, osobowość czy rola organizmu 
w środowisku naturalnym bądź społecznym? Mary Anne Warren nie ogranicza się do jednego 
kryterium, lecz kwestię statusu moralnego rozpatruje wieloaspektowo. Każde kryterium 
omawia niezwykle skrupulatnie, co czyni z jej książki kompendium, wyjątkową lekturę dla 
osób chcących wyrobić sobie opinię lub poszukujących argumentów na poparcie własnych 
poglądów.

„Pytania te nie są wyłącznie akademickimi dywagacjami, gdyż od odpowiedzi na nie zależą 
nasze postawy wobec najpilniejszych problemów XXI w. Kwestie te dotyczą: moralnej 
oceny eutanazji; prawa moralnego kobiet do bezpiecznej i legalnej aborcji; prawa ludzi do 
jedzenia zwierząt i przeprowadzania na nich badań biomedycznych; jak i tego, czy posiadamy 
obowiązki moralne wobec różnych istot żywych i ekosystemów zagrożonych przez naszą 
działalność”.

Fragment książki Status moralny

 
w poszukiwaniu idei 
XXI wieku
Seria prezentuje najnowsze publikacje z dziedziny filozofii, nauk 
społecznych, etyki i neurobiologii, które nie są znane polskiemu 
Czytelnikowi. Stanowią one odbicie najaktualniejszych tendencji 
konceptualnych we współczesnej humanistyce, naukach przyrodniczych 
oraz studiach interdyscyplinarnych.
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John Hick, tł. Jan Andrzej Lipski, red. naukowa Tomasz Sieczkowski
Nowe pogranicze religii i nauki. Doświadczenie religijne, 
neuronauka i Transcendentne

Łódź 2019 • ISBN 978-83-8142-473-8 • 49,99 zł

„Publikacja stanowi przykład wnikliwych poszukiwań z zakresu filozofii religii w kontekście 
dynamicznie rozwijających się nauk przyrodniczych. Autor dobrze wykorzystuje 
swoje filozoficzne wykształcenie oraz doświadczenie w publikacjach i polemikach dotyczących 
fenomenu religii. Ukazuje swój specyficzny punkt widzenia, odrzucając mocny naturalizm 
cechujący »nowych ateistów« oraz wprowadzając koncepcję pluralizmu religijnego, który 
dowartościowuje jednostkowe przeżycia religijne, nie zaś instytucjonalny charakter tego typu 
zjawisk. Książka powinna stanowić lekturę obowiązkową dla zajmujących się tą tematyką.”

Ks. dr hab. Marek Słomka

Henry Jenkins, Sam Ford, Joshua Green, tł. Michał Wróblewski
Rozprzestrzenialne media. Jak powstają wartości 
i znaczenia w usieciowionej kulturze

Łódź 2018 • 516 s. • ISBN 978-83-8142-024-2 • 54,90 zł

„Co się nie rozprzestrzenia – umiera” – tak ideę rozprzestrzenialnych mediów ujmują autorzy 
książki. Szukając odpowiedzi na pytanie, jak funkcjonują media, Henry Jenkins, Sam Ford 
i Joshua Green mówią o dzisiejszych możliwościach rozpowszechniania idei oraz o tym, 
jak wpływa ono na życie społeczno-kulturowe, biznes, politykę, a także nasze codzienne 
funkcjonowanie. Odwołując się do licznych przykładów, autorzy badają, jakie cechy informacji 
sprawiają, że ludzie chcą ją rozprzestrzeniać, jaką ma to dla nich wartość, a także co sprawia, 
że po udostępnione treści sięgają inni.

Rozprzestrzenialne media to lektura obowiązkowa nie tylko dla medioznawców i kulturoznawców, 
lecz także dla praktyków zatrudnionych w mediach, marketingu i przemyśle teleinformatycznym 
oraz wszystkich użytkowników sieci zainteresowanych kulturą.

„Rozprzestrzenialne media są teraz dosłownie i w przenośni w Twoich rękach. Zrób z nimi, co 
uważasz za stosowne. Przeczytaj tę książkę; debatuj o niej; skrytykuj ją; wyrzuć do kosza. 
Przede wszystkim jednak podejmij dyskusję”.

Z rozdziału Jak czytać tę książkę?

Morten L. Kringelbach, tł. Elżbieta de Lazari
Ośrodek przyjemności. Zaufaj swoim instynktom

Łódź 2017 • 316 s. • ISBN 978-83-8088-655-1 • 44,90 zł

Jak przyjemność i nagroda warunkują nasze decyzje? Dlaczego nie odczuwamy 
przyjemności w stanach depresji? Czy przyjemności odgrywają rolę w uczeniu się? Morten 
Kringelbach w swojej książce eksploruje temat najbardziej podstawowych ludzkich dążeń do 
zaspokojenia pragnień i odczuwania przyjemności. Autor jest nie tylko uznanym w świecie 
neurobiologiem, lecz także utalentowanym dziennikarzem, potrafiącym przetłumaczyć wyniki 
badań naukowych na język codziennego życia. Jego wywód zawiera odniesienia do filozofii, 
antropologii, psychologii i neurobiologii. Liczne przykłady i anegdoty sprawiają, że książka, 
niosąca ze sobą sporą porcję wiedzy, staje się też pasjonującą lekturą.

Chad Meister, tł. Dawid Misztal, Tomasz Sieczkowski
Wprowadzenie do filozofii religii

Łódź 2018 • 382 s. • ISBN 978-83-8142-046-4 • 44,90 zł

To kilkakrotnie wznawiana w języku angielskim synteza współczesnej wiedzy na temat filozofii 
religii. Chad Meister pisze żywym, przystępnym językiem i krok po kroku prowadzi czytelnika 
przez najważniejsze pojęcia. W dziesięciu rozdziałach prezentuje różnorodność religijną, 
wychodząc od cech łączących poszczególne wierzenia, takich jak jaźń czy drogi do osiągnięcia 
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zbawienia i jego znaczenie. W interesujący sposób ujmuje zło naturalne (katastrofy) i moralne 
(wojny), a także relacje pomiędzy nauką i religią oraz wiarą i rozumem.

„Z pewnością jest rzeczą wartościową, jeśli autor przedstawia swoje własne poglądy, 
argumenty i wnioski dotyczące problemów zarówno kontrowersyjnych, jak i często 
dyskutowanych w obrębie filozofii religii; nie taki jest jednak mój zamiar. Usiłuję być raczej 
bezstronny, przynajmniej na tyle, na ile to możliwe w książce, która opisuje tak ekscytujące 
i kontrowersyjne tematy”.

Chad Meister, fragment Wprowadzenia do filozofii religii

Thomas Metzinger, tł. Paweł Grabarczyk

Tunel Ego. Naukowe badanie umysłu i mit świadomego ja
Łódź 2018 • 448 s. • ISBN 978-83-8142-020-4 • 49,90 zł

Thomas Metzinger przedstawia oryginalną koncepcję świadomości i osoby, stworzoną na 
podstawie współczesnych wyników badań prowadzonych często przy jego udziale w wielu 
dziedzinach – od psychologii i neuronauk po sztuczną inteligencję. Odwołuje się zarówno do 
codziennych doświadczeń dostępnych każdemu, jak i do odmiennych stanów świadomości 
generowanych farmakologicznie oraz powstających w kontakcie z nowoczesną technologią. 
Szczególny nacisk kładzie na etyczne aspekty stanów świadomości.

„Problem jedności świata jest tak prosty, że łatwo go przeoczyć: aby świat nam się 
objawił, musi to być przede wszystkim jeden świat. Dla większości z nas jest oczywiste, 
że przeżywamy świadome życie w jednej rzeczywistości i że świat, w którym budzimy się 
każdego dnia, to ten sam świat, w którym budziliśmy się dzień wcześniej. Nasz tunel to jeden 
tunel; nie ma w nim zaułków, przecznic czy tras alternatywnych. Jedynie ludzie cierpiący na 
zaburzenia psychiczne lub ci, którzy eksperymentowali z dużymi dawkami halucynogenów, 
są w stanie wyobrazić sobie, co to znaczy żyć w więcej niż jednym tunelu naraz. Jedność 
świadomości należy do największych osiągnięć mózgu”.

Fragment książki Tunel Ego

Michael Ruse, tł. Tomasz Sieczkowski

Ateizm. Co każdy powinien wiedzieć
Łódź 2016 • 346 s. • ISBN 978-83-8088-230-0 • 44,90 zł

Popularnonaukowe i krytyczne wobec Nowego Ateizmu omówienie najważniejszych 
elementów światopoglądu ateistycznego.

Michael Ruse, współczesny filozof nauki, broni tezy, że ateizm to zagadnienie moralne, 
a nie tylko kwestia faktów i stawia pytanie, czy ateista, który odrzuca boski autorytet, 
może być dobrym człowiekiem. Autor ujmuje kwestię ateizmu z punktu widzenia historii, 
filozofii, religii, socjologii i teologii, odnosząc się do współczesności. Książka jest napisana 
przejrzystym i prostym językiem, w formie pytań i odpowiedzi, dzięki czemu może służyć do 
uporządkowania wiedzy Czytelnikom zainteresowanym filozofią i ateizmem, a także stanowić 
wprowadzenie w temat dla nowicjuszy.

J.L. Schellenberg, tł. Tomasz Sieczkowski

Religia ewolucyjna
Łódź 2019 • ISBN 978-83-8142-531-5 • 44,90 zł

Religia ewolucyjna Schellenberga zaczyna się od analizy pojęcia czasu głębokiego. Autor 
przekonuje, że nasza ewolucja biologiczna i kulturowa trwa, a gatunek ludzki znajduje się 
dopiero na początku swego rozwoju. W związku z tym przyszła ludzkość – oddalona w czasie 
głębokim o liczbę pokoleń, którą trudno nam sobie wyobrazić – będzie być może w stanie 
odkryć Ostateczną Rzeczywistość, kiedy pozwolą jej na to udoskonalone ewolucyjnie 
kompetencje poznawcze. Religię przyszłości opartą na nowych odkryciach z zakresu Ostatecznej 
Rzeczywistości, możliwych dzięki ewolucyjnie ulepszonemu aparatowi poznawczemu, 

  
ZAPOWIEDŹ



91

Fi
lo

zo
fia

 |
 N

au
ki

 h
um

an
is

ty
cz

ne

1
Schellenberg nazywa ultymizmem. Ultymizm, pozostając stanowiskiem religijnym, powinien 
być jednocześnie postawą otwartego sceptycyzmu oraz światopoglądem nieprzekonaniowym, 
tzn. takim, który nie narzuca twierdzeń niemożliwych do zweryfikowania na obecnym etapie 
rozwoju i z optymizmem patrzy w przyszłość, wierząc w możliwość dalszych odkryć.

Victor J. Stenger, tł. Tomasz Sieczkowski

Bóg. Błędna hipoteza. Jak nauka wykazuje, że Bóg nie istnieje
Łódź 2018 • 328 s. • ISBN 978-83-8088-971-2 • 49,90 zł

Victor J. Stenger, amerykański fizyk i filozof, rozwija popularną w środowisku neoateistycznym 
myśl, że Boga, takiego jakim się jawi w religii judeochrześcijańskiej i w islamie, należy 
traktować jak hipotezę naukową. Analizując akt stworzenia człowieka i wszechświata 
w świetle odkryć fizyki i astronomii, poszukuje argumentów za istnieniem Boga oraz 
nieśmiertelnej duszy. Bóg. Błędna hipoteza to odważna, kontrowersyjna i najbardziej znana 
książka Stengera, o której Richard Dawkins powiedział, że wiele jej zawdzięcza.

„Istnienie Boga potraktuję jako hipotezę naukową, a jej konsekwencji będę szukał 
w obiektywnych obserwacjach świata wokół nas. Przedstawię różne modele, w których 
Bóg będzie miał konkretne atrybuty, dające się badać empirycznie. Oznacza to, że jeśli Bóg 
wyposażony w takie atrybuty istnieje, to można zaobserwować określone zjawiska. 
Negatywny wynik konkretnego testu będzie dyskwalifikował konkretny model. Co więcej, 
jeśli rzeczywiste obserwacje będą potwierdzały założenie o nieistnieniu konkretnego bóstwa, 
będzie to traktowane jako dodatkowy argument przeciw jego istnieniu”.

Fragment książki Bóg. Błędna hipoteza

Marcin Maria Bogusławski

Humanistyka z perspektywy ontologii kulturowej
Łódź 2018 • 158 s. • ISBN 978-83-8088-903-3 • 44,90 zł

Google, zapytany o „kryzys”, wyświetla 6 280 000 wyników w 0,45 sekundy. Czołowe miejsca 
zajmują odniesienia do kryzysu gospodarczego, finansowego, psychologicznego czy kryzysu 
w związku. Martha C. Nussbaum w książce Nie dla zysku. Dlaczego demokracja potrzebuje 
humanistów w alarmującym tonie pisze jednak, że najważniejszy rodzaj kryzysu dotyczy 
edukacji, z której rugowana jest humanistyka, formująca świadomych, samodzielnych 
i krytycznych obywateli. Ich miejsce zastępują „pokolenia użytecznych maszyn”, a „na naszych 
oczach rozstrzyga się przyszłość światowych demokracji”.

Humanistyka może spełnić funkcję edukacyjną tylko wtedy, gdy zasilają ją rzetelne badania 
akademickie. Jako jedność badania i nauczania, teoretyzowania i praktyki powinna być 
„polityką wrażliwości”, w ramach której humanista w sposób moralnie odpowiedzialny 
porusza się w sferze znaczeń i wartości. W tym sensie, zakorzenionym w filozofii 
Derridiańskiej, humanistyka oznacza „praktykowanie krytycznego oporu wobec wszystkich 
pojęć, wartości, idei czy kulturowych tendencji po to, by nie przekształciły się one 
w zawłaszczające dogmaty i ideologie”. Widać to szczególnie dobrze z perspektywy ontologii 
kulturowej, którą przyjęto w prezentowanej publikacji.

Gérauld de Cordemoy, tł. i oprac. Tomasz Stegliński

Sześć rozpraw o rozłączności oraz unii duszy i ciała
Łódź 2016 • 128 s. • ISBN 978-83-8088-502-8 • 41,90 zł

Gérauld de Cordemoy należy do mniej znanych francuskich uczonych XVII stulecia, których 
życie i działalność przypadają na okres między aktywnością Descartesa i Malebranche’a. Jego 
pozycja i oddziaływanie nie budzą wątpliwości, gdy chodzi o ich ocenę oraz znaczenie dla 
rozwoju kartezjanizmu, ale nie tylko.

De Cordemoy zapisał się twórczo w obszarach prawa, polityki, historii, a także nauk 
o wychowaniu. Łączył przekonania wywodzące się z Biblii, prawodawstwa, polityki, historii, 
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filozofii, w tym teorii języka, jak również religii i obyczajowości. Chociaż właśnie Rozróżnienie 
duszy i ciała zwróciło uwagę Malebranche’a czy Leibniza, to z pewnością całokształt 
twórczości filozofa ujawnia istnienie niezależnej od tego wybiórczego spojrzenia, stale 
i wszędzie w jego dziełach obecnej, rozpoznawalnej ciągłości stylu. To rys charakterystyczny 
dla uczonych, którzy nie wyspecjalizowali się w wąsko pojętych badaniach, lecz interesowali 
się ich wielowątkowością. Widzimy to w przedstawionej przez Géraulda de Cordemoy 
koncepcji jedności substancji, w pojmowaniu różnicy między znakiem a znaczeniem, wreszcie 
zaś w teorii jedności państwa i tworzącej go wielości indywiduów, która jest doskonałym 
przykładem konstytuowania jedności w wielości. W końcu cały Wszechświat, rozkładalny 
na niepoliczalne części, znajduje u paryskiego uczonego zasadę swej jedności w Bogu, który 
zarządza nim, spajając każdy z elementów w jednolite ciało, posłuszne Jego woli.

Umberto Eco

Przyszłość semiotyki. The Future of Semiotics. Il futuro 
della semiotica

Łódź 2017 • 96 s. • ISBN 978-83-8088-663-6 • 23,90 zł

Zapis wykładu Umberta Eco wygłoszonego w maju 2015 r. w Łodzi. Jego treść stanowi 
manifest odpowiadający na najbardziej żywotne wyzwania współczesnej i przyszłej semiotyki, 
co potwierdza zainteresowanie międzynarodowego środowiska semiotycznego, oczekującego 
na wydanie jednego z ostatnich esejów naukowych Mistrza. Opublikowanie tego tekstu było 
zamysłem samego Autora, spełniany on jest zgodnie z wolą Jego samego oraz spadkobierców, 
w tym najbliższych Mu uczniów i współpracowników.

Szymon Frankowski

Wielowartościowość w logikach modalnych i w lingwistyce 
formalnej

Łódź 2016 • 146 s. • ISBN 978-83-808-100-6 • 38,90 zł

Wielowartościowe logiki modalne (zaproponowane m.in. przez Morgana, Fittinga, Ostermana) 
znajdują zastosowanie zarówno w Computer Science, jak i teoriach ekonomicznych. 
Jednocześnie można zaobserwować ekspansję wielowartościowości w obrębie lingwistyki 
formalnej, szczególnie w dziedzinie systemów rozmytych. Książka Wielowartościowość 
w logikach modalnych i w lingwistyce formalnej poświęcona jest obu tym problematykom. 
Zaprezentowano w niej zarówno syntaktyczny i semantyczny opis skończenie wartościowej 
logiki Łukasiewicza, jak i bardziej ogólną charakterystykę struktur opartych o dowolne 
kraty (w szczególności algebry Heytinga). W jednym z rozdziałów ujęto aksjomatyzację 
wielowartościowej logiki multimodalnej PDL (propositional dynamic logic). W ostatnim 
rozdziale przedstawiona została charakterystyka wielowartościowych automatów i gramatyk 
probabilistycznych.

Witold P. Glinkowski

Człowiek – filozoficzne wyzwanie
Łódź 2019 • ISBN 978-83-8142-064-8 • 34,90 zł

Pytanie o człowieka – stawiane w obrębie dyskursu filozoficznego – należy do pytań równie 
kłopotliwych, co fundamentalnych. Jego wartość tkwi w nim samym, a jego potencjał 
jest zarazem potencjałem filozofii – skłania do podejmowania poszukiwań, uzasadnia ich 
aktualność, dowodzi, że filozofia to nie intelektualna rozrywka, wyobcowana z cywilizacyjnego 
kontekstu współczesności. 

Niniejsza monografia – prezentująca węzłowe kwestie związane ze specyfiką filozoficznego 
pytania o człowieka, jego dotychczasową drogą i perspektywami – jest pierwszym tomem 
planowanego cyklu Filozofia na tropie człowieka; kolejne zostaną poświęcone dialogicznej 
recepcji problematyki antropologicznej (Człowiek dialogu) oraz antropologii fundamentalnej 
Michaela Landmanna (Przeszłość i przyszłość antropologii fundamentalnej).
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Paweł Grabarczyk

W poszukiwaniu teorii znaczenia. Próby eksplikacji pojęcia 
znaczenia w filozofii XX wieku

Łódź 2018 • 266 s. • ISBN 978-83-8088-388-8 • 39,90 zł

Jak słowa łączą się ze światem? Skąd wiemy, że rozumiemy je w podobny sposób? W jaki 
sposób odróżnić od siebie spór rzeczowy i spór czysto słowny? Wielu badaczy uznało 
odpowiedź na te (i pokrewne) pytania za najważniejsze zadanie, z którym powinna się 
uporać filozofia XX w. Niestety, poszukiwanie teorii znaczenia słów nie okazało się zadaniem 
łatwym i, mimo początkowego entuzjazmu, zawiodło niektórych filozofów w rejony skrajnego 
sceptycyzmu.

Wioletta Kazimierska-Jerzyk

Kamp, glamour, vintage. Współczesne kategorie estetyczne
Łódź 2018 • 226 s. • ISBN 978-83-8088-828-9 • 41,90 zł

Czy w dzisiejszym świecie niezliczonych przedmiotów i wrażeń, mnożących się i coraz 
szybciej zmieniających się potrzeb, kierujemy się wartościami estetycznymi? Czy też 
w miejsce refleksji i decyzji aksjologicznych wkroczyły na dobre doraźne recepty aplikowane 
przez świat reklamy i marketingową skuteczność? Terminy „kamp”, „glamour” i „vintage” – 
choć uchwytne w języku współczesnej estetyki jako jego wyróżniki – nie poddają się prostym 
wyjaśnieniom, nie dają się sprowadzić do konsumpcyjnych metek. Czy obecne sposoby 
komunikacji, zwłaszcza internetowej, spłycają te pojęcia? Tak. Ujmują je jako niezrozumiałe 
odmiany piękna, brzydoty lub kiczu, krótkotrwałe mody. Popularność kampu, glamouru 
i vintage wynika – jak się wydaje – w znacznym stopniu z ich pozornej niedookreśloności, 
a więc i podatności na arbitralne użycie.

Tymczasem bardziej staranne przyjrzenie się tym kategoriom estetycznym nie tylko pokazuje 
ich złożoność, ale też ugruntowuje refleksję estetyczną jako przejaw wybitnie pluralistycznego 
myślenia i odczuwania, skądinąd właściwego estetyce od początków kształtowania się 
dyskursu estetycznego. Kamp, glamour i vintage nie są estetyczną rebelią, nie są przeciw 
pięknu, ale sytuują się wobec niego – obrazują krytyczny stosunek do instrumentalizowania 
estetyki, sprowadzania jej do reguł, które należy sobie przyswoić.

Kamp, glamour, vintage. Współczesne kategorie estetyczne to pierwsza monografia poświęcona 
tym pojęciom. Autorka najpierw rekonstruuje transdyscyplinarną perspektywę, z której 
stają się one w ogóle zrozumiałe, a następnie zestawia te pojęcia ze sobą, wydobywając ich 
estetyczne znaczenie. Kamp, glamour i vintage wyłaniają się z tej refleksji jako słowa nie 
tylko mające sens, lecz też mówiące coś ważnego o współczesnych upodobaniach – przestają 
one dzięki temu jawić się jako przykłady zhomogenizowanej marketingowo-internetowej 
nowomowy.

Tadeusz Kotarbiński, wstęp Ryszard Kleszcz

Traktat o dobrej robocie
Łódź 2019 • 370 s. • ISBN 978-83-8142-545-2 (miękka oprawa) i ISBN 978-83-8142-267-
3 (twarda oprawa) • 49,90 zł i 69,90 zł

Ponowne wydanie klasycznego dzieła Tadeusza Kotarbińskiego – filozofa, pedagoga, twórcy 
etyki niezależnej, myśliciela zaangażowanego w sprawy społeczne, jednego z założycieli 
i pierwszego rektora Uniwersytetu Łódzkiego, a także patrona nagrody na najwybitniejszą 
pracę naukową z dziedziny humanistyki. 

„Ponieważ w rzeczywistości wszystko się wiąże ze wszystkim, przeto i w opracowywaniu 
jakiegokolwiek tworzywa do jakichkolwiek celów, chcąc robić dobrze, trzeba uwzględniać 
najrozmaitsze zależności. Więc przy obmyślaniu działań, przy racjonalizacji planowania za 
pomocą dociekań badawczych, im lepiej się to robi, tym rozmaitsze i bogatsze zależności jest 
się zmuszonym włączać do kręgu własnego znawstwa”.

Z Traktatu o dobrej robocie
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Marek Kozłowski

Czy żyjemy w „naszej erze”? Nowożytność jako projekt 
filozoficzny

Łódź 2017 • 206 s. • ISBN 978-83-8088-944-6 • 39,90 zł

Iluminacja to za mało. Filozofia umożliwia swym miłośnikom doświadczenie lewitacji. 
Jako metafizyka przekracza ustalenia fizyki i matematyki, ponieważ nie zadowala 
się wiedzą o świecie zewnętrznym i dąży do samowiedzy. […] Skoro ruch Ziemi 
jest bezpośrednio doświadczany jako pozór jej bezruchu, dlaczego mielibyśmy wykluczać, 
że bezpośrednio doświadczana grawitacja jest pozorem przesłaniającym prawdę o naszej 
lewitacji w przestworzach kosmosu. […] zaniepokojeni ewentualnymi turbulencjami nie muszą 
zapinać pasów – jeśli znoszą bez sensacji ziemskie przyciąganie oraz ruch wraz z Ziemią 
wokół Słońca, żaden dyskomfort im nie grozi.

Z rozdziału Przewrót kopernikański 2.0

Janusz Maciaszek 

Filozofia Donalda Davidsona. Podstawy semantyki
Łódź 2019 • ISBN 978-83-8142-529-2 • 39,90 zł

Donald Davidson (1917–2003) to jeden z najbardziej wpływowych filozofów XX w. Jego prace 
(a jest ich ponad 200) tworzą misterny system filozoficzny, na który składają się zagadnienia 
z zakresu filozofii języka i filozofii racjonalności, zastosowania filozofii w literaturoznawstwie oraz 
interpretacje myśli klasyków filozofii, takich jak Platon, Arystoteles, Tomasz z Akwinu, Spinoza oraz 
Hume. Davidsona uważa się powszechnie za trudnego, piszącego eliptycznym stylem autora.

Monografia Janusza Maciaszka ma ułatwić polskiemu czytelnikowi zapoznanie się 
z podstawami semantyki Davidsona. W tym celu autor szczegółowo omawia semantyczną 
definicję prawdy Tarskiego, problem wyuczalności języka naturalnego oraz zagadnienia 
związane z teoriami znaczenia i interpretacji.

Książka planowana jest jako pierwsza z trzech publikacji poświęconych myśli Donalda Davidsona.

Janusz Maciaszek, Ryszard Kleszcz (red.)

Argumentacja, myślenie, działanie
Łódź 2016 • 122 s. • ISBN 978-83-8088-406-9 • 39,90 zł

Pierwszy tom nowej serii wydawniczej Bibliotheca Philosophica, która nawiązuje do tradycji 
wydawanego przez Instytut Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego czasopisma „Acta Universitatis 
Lodziensis. Folia Philosophica”. W publikacji znajduje się siedem esejów poświęconych szeroko 
rozumianej teorii argumentacji. Czytelnik znajdzie wśród nich pogłębioną analizę argumentów 
oraz kontrargumentów (eseje 1–3), omówienie zagadnienia wykorzystania retoryki w nauce 
(esej 4), rozważania dotyczące perswazyjnej roli metafory w argumentacji (esej 5), wpływu 
manipulacji na myślenie (esej 6), a także manipulacji jako działania (esej 7). Autorzy tekstów 
są związani z Instytutem Filozofii UŁ. Książka może być przydatna dla osób interesujących się 
argumentacją, perswazją i manipulacją zarówno z punktu widzenia teorii, jak i praktyki.

Marek Nowak

Elementy teorii mnogości
Łódź 2019 • ISBN 978-83-8142-520-9 • 39,90 zł

Monografia zawiera najważniejsze elementy aksjomatycznej teorii mnogości Zermelo- 
-Fraenkla z aksjomatem wyboru: aksjomatykę, definicje podstawowych pojęć, teorie relacji 
binarnych, częściowo porządkujących, równoważnościowych, funkcji, liczb porządkowych 
oraz liczb kardynalnych. Napisana została na podstawie wieloletnich wykładów prowadzonych 
przez autora dla studentów filozofii Uniwersytetu Łódzkiego. Nie wymaga zatem 
gruntownego przygotowania matematycznego, wystarcza pewne „wyrobienie” logiczne 
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w zakresie umiejętności dowodzenia twierdzeń, a właściwie znajomość stałych logicznych 
takich jak spójniki boolowskie i kwantyfikatory. Może więc służyć nie tylko matematykom 
i studentom matematyki, lecz również humanistom, mającym potrzebę ugruntowania swojej 
wiedzy o zbiorach, wykorzystywanej przecież często w różnych zabiegach formalizacyjnych. 
Tym bardziej, że pewne wątki mają charakter filozoficzny, np. dyskusje dotyczące aksjomatu 
regularności i pojęcia ufundowania zbioru, relacji równoważnościowej, liczby porządkowej czy 
aksjomatu wyboru.

Dawid Nowakowski

W obronie tradycji. Znaczenie tradycji w filozofii Erazma 
z Rotterdamu i jej obrona przed krytyką Reformacji

Łódź 2019 • ISBN 978-83-8142-308-3 • 44,90 zł

Biografia intelektualna jednego z największych myślicieli renesansowej Europy – Erazma 
z Rotterdamu. Autor poświęca pierwszą część pracy na stworzeniu portretu Erazma jako 
wybitnego chrześcijańskiego intelektualisty i zwolennika reform Kościoła, by następnie opisać 
spór z Reformacją, w jaki pod koniec swojego życia Erazm został zaangażowany. 

Joanna Papiernik

Czy możemy Boga poznać naprawdę? Marsilio Ficino 
o duszy ludzkiej

Łódź 2016 • 272 s. • ISBN 978-83-8088-216-4 • 44,90 zł

„Jeśli dusza rozumna nie jest nieśmiertelna, żadna istota nie jest bardziej nieszczęśliwa 
od człowieka” – pisze Marsilio Ficino w Teologii Platońskiej wydanej w 1482 r. i podaje 
szereg argumentów za niezniszczalnością duszy ludzkiej. Ficino, jeden z najwybitniejszych 
filozofów renesansowego ruchu neoplatońskiego, to nie tylko autor pierwszego kompletnego 
przekładu dzieł Platona na język łaciński, lecz także niebanalny kontynuator myśli platońskiej 
i neoplatońskiej. Opracował własną, choć eklektyczną, koncepcję, zgodnie z którą człowiek 
znajduje się w środku łańcucha bytów i z natury dąży do poznania tego, co najdoskonalsze.

Autorka książki stara się wykazać, że argumenty teoriopoznawcze stanowią jeden z głównych 
elementów ficiniańskiej apologii ( jednostkowej) nieśmiertelności w Teologii. Najpierw 
przedstawia główne elementy filozofii Ficina, a następnie szczegółowo analizuje jego 
wywody na rzecz nieśmiertelności, które w przeważającej mierze wiążą ją ze zdolnością do 
poznania Boga. Wykład ten poprzedzony jest wyjaśnieniem przyczyn, dla których zagadnienie 
nieśmiertelności zyskało nowy impuls w okresie renesansu.

Robert Podkoński

Ryszard Kilvington. Nieskończoność i geometria
Łódź 2016 • 174 s. • ISBN 978-83-8088-271-3 • 39,90 zł

Tematem książki jest wkład Ryszarda Kilvingtona w toczący się na Uniwersytecie Oksfordzkim 
w początkach XIV w. spór o istnienie niepodzielnych, nieskończenie małych atomów 
tworzących całość rzeczywistości przyrodniczej. Debata dotycząca struktury kontinuum 
stała się dla Kilvingtona okazją do analizy takich problemów jak: kwestia adekwatności praw 
matematycznych do praw przyrody, różnego rozumienia takich samych, wydawałoby się 
podstawowych i oczywistych, terminów i pojęć w dziedzinie geometrii oraz filozofii przyrody 
czy też istnienia wielkości i mnogości nieskończonych. Zaproponowane przez Kilvingtona 
rozwiązanie tego ostatniego problemu okazuje się zaskakująco bliskie rozwiązaniu przyjętemu 
we współczesnej matematyce. Monografia jest adresowana nie tylko do Czytelników książek 
z zakresu historii filozofii średniowiecznej, matematyków i fizyków, lecz także do wszystkich, 
którzy chcieliby poznać ścieżki rozwoju nauki przednowożytnej.

https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/index.php/autor/joanna-papiernik/
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Robert Podkoński

Suisetica Inania. Ryszarda Swinesheada spekulatywna 
nauka o ruchu lokalnym

Łódź 2017 • 358 s. • ISBN 978-83-8142-034-1 • 49,90 zł

Publikacje na temat historii i rozwoju nauki nowożytnej ciągle utwierdzają 
czytelników w przekonaniu, że jedną z podstawowych różnic między średniowieczną 
i siedemnastowieczną filozofią przyrody jest zaakceptowanie przez tę ostatnią matematyki 
jako uprzywilejowanego narzędzia służącego do odkrywania tajemnic natury. Stąd 
niewątpliwie bierze się powszechne mniemanie, że fizyka nowożytna miała charakter 
ilościowy, a scholastyczne przyrodoznawstwo średniowieczne – jakościowy. Wzbudziło 
to zdziwienie autora niniejszej książki z tej przyczyny, iż historycy myśli wieków średnich 
już od dawna wiedzą, że wielu filozofów tworzących w tej epoce, a szczególnie myśliciele 
zaliczani do grona tzw. szkoły oksfordzkich kalkulatorów, postrzegało matematykę 
jako doskonałą metodę do ustalania praw rządzących światem przyrody. Dzieło będące 
zwieńczeniem tradycji matematycznej filozofii w czternastowiecznym Oksfordzie, czyli 
Księga kalkulacji Ryszarda Swinesheada, stanowi zaś najdoskonalsze zaprzeczenie wyżej 
wspomnianego mniemania.

Ze względu na ogrom problematyki ujętej w tym dziele niemożliwe byłoby przedstawienie 
szczegółowej analizy całości jego tekstu w ramach jednej monografii. Dlatego w książce 
ukazany został temat najważniejszy i jednocześnie najbardziej reprezentatywny dla 
matematycznej filozofii przyrody oksfordzkich kalkulatorów, mianowicie kwestia opisu 
reguł i zależności odnoszących się do zjawiska ruchu lokalnego. Ze względu na fakt, że tekst 
Księgi kalkulacji nadal nie jest dostępny dla szerszej publiczności, do monografii dołączona 
została edycja krytyczna źródłowego tekstu traktatu O ruchu lokalnym, stanowiącego 
integralną część najważniejszego dzieła Ryszarda Swinesheada. Przedstawiając autentyczne 
świadectwo dokonań ostatniego przedstawiciela szkoły oksfordzkich kalkulatorów, książka 
daje również czytelnikom sposobność zweryfikowania obecnej w historii nauki tezy o wpływie 
średniowiecznych koncepcji ruchu lokalnego na narodziny i rozwój fizyki nowożytnej.

Agnieszka Rejniak-Majewska

Obraz zwielokrotniony. Reprodukcja fotograficzna 
i wizualne narracje sztuki awangardowej, 1920–1939

Łódź 2017 • 318 s. • ISBN 978-83-8088-879-1 • 44,90 zł

Książka poświęcona jest twórczości międzywojennych awangard oraz roli, jaką odgrywały 
w niej media technicznej reprodukcji i procesy transmisji obrazów. Nawiązując do tezy 
Waltera Benjamina z lat 30. XX w., mówiącej, że fotografia i dostępność reprodukcji zmieniły 
nowoczesne pojęcie sztuki, autorka opisuje, jak użycie reprodukcji i jej upowszechnienie 
wpływało na nowe sposoby prezentacji sztuki i tworzenie artystycznych sieci wymiany oraz 
jakie było jej miejsce w świadomości artystycznej pierwszych dekad XX w.

Marek Rosiak

Muzyka. Literatura. Filozofia. O filozoficznych wątkach 
w twórczości Ryszarda Wagnera i w Ulissesie Jamesa Joyce’a

Łódź 2018 • 292 s. • ISBN 978-83-8142-176-8 • 39,90 zł

Zasadnicza część publikacji jest próbą odczytania filozoficznych wątków obecnych 
w dramaturgicznej twórczości Ryszarda Wagnera. Przedstawiając własną interpretację, nie 
roszczę sobie pretensji do jej wyłącznej słuszności, uważam bowiem, że każde wielkie dzieło 
sztuki – a do takich należą niewątpliwie Tristan i Izolda, cykl Pierścień Nibelunga czy Parsifal 
– ma uniwersalną wymowę, a więc daje się rozmaicie pojmować. Analizy wagnerowskie 
uzupełnia studium dotyczące muzyki absolutnej, w którym podejmuję kwestię możliwości 
wyrażania w muzyce pozbawionej związku z literackim tekstem pewnego programu. 
Ostatnia część książki dotyczy peregrynacji bohatera Joyce’owskiego Ulissesa w perspektywie 
filozofii transcendentalnej. Chociaż nie wiadomo, czy Joyce zgłębiał fenomenologię 
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Husserla, to zachodzi pewien paralelizm między treścią jego dzieła a problemem 
solipsyzmu transcendentalnego, z jakim mierzył się Husserl w V Medytacji kartezjańskiej. 
Perspektywa transcendentalna umożliwia też spojrzenie na przypadki Leopolda Blooma jako 
na proces analogiczny do przebiegu utworu muzycznego.

Autor

Dorota Rybarkiewicz

Metafora w działaniu
Łódź 2017 • 256 s. • ISBN 978-83-8088-997-2 • 48,90 zł

Książka opisuje przejawy, sposób działania i skutki funkcjonowania metafor – zarówno 
werbalnych jak i wizualnych – w wielu obszarach życia. Szczególną uwagę poświęcono 
dziedzinom praktycznym, takim jak np. prawo, polityka, edukacja, psychoterapia, 
perswazja. Z tego powodu monografia może stać się źródłem inspiracji nie tylko dla osób 
zainteresowanych zagadnieniami filozoficznymi czy kognitywistycznymi, lecz także dla 
każdego, kto „tropi” metaforę we współczesnym języku, tym bardziej, że publikacja napisana 
żywym językiem jest niezwykle pasjonująca. Oprócz samego przedstawienia tematu książka 
ma także wymiar praktyczny. Jej cel to bowiem zachęcenie czytelnika do świadomego 
korzystania z opisanych mechanizmów i, choć nie jest poradnikiem, podaje również konkretne 
wskazówki, omawiając m.in.: wpływ zewnętrznej formy metafory na jej znaczenie, wpływ 
metafor na doktryny i na praktyczne aspekty życia.

Tomasz Sieczkowski

David Hume. Krytyka episteologii
Łódź 2017 • 258 s. • ISBN 978-83-8088-392-5 • 42,90 zł

Nie ulega wątpliwości, że jeszcze w XVII i XVIII w. obecność pierwiastków teologicznych była 
w filozofii czymś zrozumiałym i niekontrowersyjnym. Na dobrą sprawę nie kwestionowano 
jej i nie problematyzowano, a jeśli już, to domagano się krwawej filozoficznej rewolucji, 
skutkującej, jak u Holbacha czy La Mettriego, radykalnym usunięciem całości dyskursu 
teologicznego poza obszar filozofii. Tym, co czyni Hume’a filozofem interesującym na tle 
standardowych oświeceniowych ateistów, jest zrozumienie – protonietzscheańskie 
w swoim charakterze – że odrzucenie Boga musi mieć konsekwencje epistemologiczne 
i ontologiczne. Jako filozof jest on świadomy czegoś, co nazwałem episteologią, czyli 
przekonaniem, że Bóg stanowi przede wszystkim najwyższą wartość epistemiczną, na której 
i wokół której zbudowane były fundamenty bez mała wszystkich klasycznych systemów 
filozoficznych nowożytnej Europy. Czym jest w tym kontekście wartość? Gwarantem 
sensowności podstawowych epistemologicznych i ontologicznych pojęć filozoficznych: 
prawdy, korespondencji, uzasadnienia, bytu, celu itd. Dzięki niej koncepcje filozoficzne stają 
się spójnymi, jednorodnymi systemami. Humowska krytyka siedemnastowiecznej filozofii to 
potwierdza. Jeśli bowiem, jak proponuje Hume, usuniemy z filozofii pojęcie Boga, to spójna 
dotychczas wizja świata ulegnie zburzeniu, a postrzeganie rzeczywistości straci przyrodzoną 
– jak sądzili Descartes i Leibniz – jasność i wyraźność.

Tomasz Sieczkowski

Tomasz Sieczkowski

Nowy ateizm. Rekonstrukcja światopoglądu
Łódź 2018 • 366 s. • ISBN 978-83-8142-088-4 • 49,90 zł

Być może pojęcie światopoglądu pozwala nam wyrazić to, co w nas zachowawcze. 
[…] Światopoglądy to nasze punkty oparcia, autoidentyfikacje pozwalające zachować 
poczucie stałości, sposoby naszego uczestnictwa w kulturze, ale zarazem narzędzia 
rekonstruowania samej kultury pod kątem naszych oczekiwań i preferencji. Owo pragnienie 
poczucia stałości – które wcale nie musi być tym samym, co rzeczywista stałość – jest być 
może kluczem do zrozumienia światopoglądu neoateistycznego, ale też sprawia, że 
bardziej przychylnie można spojrzeć na światopoglądy konkurencyjne wobec nowego 
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ateizmu. Są one w pewnym sensie źródłowo filozoficznymi pamiątkami po dawnym świecie 
metafizycznej stabilności, jednak pamiątkami żywymi, ewoluującymi już według nowych 
reguł ponowoczesnych narracji, w świecie globalnego rozproszenia, wymuszonej mobilności, 
epistemologicznej rywalizacji. Dlatego o światopoglądach trudno pisać jako o teoretycznej 
abstrakcji, stają się nią bowiem dopiero wtórnie, w naszym zawsze o krok spóźnionym wobec 
nich opisie. Z istoty tego, co napisałem powyżej, wynika, że dużo lepiej przyjrzeć się im w ich 
działaniu: formowaniu i osiąganiu dojrzałości. O tym traktuje ta książka.

Fragment publikacji Nowy ateizm. Rekonstrukcja światopoglądu

Tomasz Sieczkowski, Paweł Grabarczyk (red.)

Granice sacrum. Wymiary religijności w myśli współczesnej
Łódź 2017 • 190 s. • ISBN 978-83-8088-390-1 • 39,90 zł

Dzisiejszy renesans religijności jest niezmiernie doniosłym faktem społecznym. W oczywisty 
sposób przekłada się on na naukowe zainteresowanie religią jako taką. Zainteresowanie 
to podsycane jest przez paradoksalną dwoistość owego powrotu religii. Z jednej bowiem 
strony daje się dostrzec fundamentalizację w obrębie trzech monoteizmów (charedi 
w judaizmie, wahabici w islamie, ewangelikanie w chrześcijaństwie). Z drugiej strony, 
zauważalnym skutkiem kulturowej globalizacji jest liberalizacja religii – rozszczelnienie jej 
instytucjonalnej struktury, podejście konsensualne i kompromisowe, ponowoczesny dystans 
do dogmatycznych podstaw wiary. To rozszczepienie – które sprawia, że coraz trudniej nam 
mówić o jednorodnym fenomenie religii – stanowi ciekawe wyzwanie dla nauki, w tym dla 
filozofii, dla której nowe próby skonceptualizowania religii i religijności stały się jednym 
z istotniejszych zadań.

Właściwie ucichły działania na frontach, na których wcześniej dyskutowano najgoręcej, 
a więc zaprzestano w filozofii religii roztrząsać kwestie czysto teologiczne, dotyczące natury 
i przymiotów bogów, ich egzystencji, ich stosunku do świata itp. Jednocześnie odtworzono 
nowe przestrzenie sporu, które jeszcze czterdzieści lat temu, wobec tezy sekularyzacyjnej, 
wydawały się jałowe. Filozofia – wspólnie z naukami społecznymi – usiłuje zrozumieć 
procesy leżące u podstaw owego dwuwektorowego wzrostu religijności. Ale dyskutuje też 
epistemiczny status religii, jej stosunek do nauki, kontestuje tezę o prywatyzacji przekonań 
religijnych, próbuje odnaleźć nowe reguły funkcjonowania instytucji religijnych w przestrzeni 
publicznej i śledzi odwzorowania wartości religijnych w systemach prawa stanowionego.

Christian Wolff, tł. Artur Banaszkiewicz

O duszy
Łódź 2017 • 240 s. • ISBN 978-83-8142-042-6 • 39,90 zł

Christian Wolff nie należy dziś do filozofów popularnych, chętnie czytanych i powszechnie 
docenianych. W porównaniu do sławy i siły oddziaływania, jaką miał za życia, jest myślicielem 
zgoła zapomnianym. Samo zapomnienie, rzecz jasna, nie stanowi racji dostatecznej 
wydobywania zeń różnorakich autorów, nawet jeśli niegdyś cieszyli się zasłużoną 
estymą. Wszak na historię filozofii składają się prawie wyłącznie studia nad pracami filozofów 
wybitnych i oryginalnych. Czy Wolff był filozofem wybitnym i oryginalnym? Wybitnym 
z pewnością, oryginalnym, by tak rzec, w zakresie określonym zasięgiem i intensywnością 
inspiracji dorobkiem poprzedników. Dlaczego więc warto wracać do prac tego myśliciela? 
Nie tylko z tego powodu, iż zaznajomienie się z jego filozofią znacząco ułatwia zrozumienie 
wielu aspektów krytycznej filozofii Kanta. Także nie tylko dlatego, że jako ten, który, jak to ujął 
Hegel, „myśl w formie myśli uczynił w Niemczech powszechną własnością”, jest kluczem do 
osiemnastowiecznej filozofii powstającej w tym obszarze językowym. Rozwijane przez Wolffa 
koncepcje niewątpliwie posiadają taki czysto historyczny i instrumentalny walor. Wszelako 
jego doktryna odznacza się również pewną wartością samoistną – paradoksalnie, to właśnie 
on uwypuklił np. rolę doświadczenia w dziedzinie „psychologii”. Ukazaniu wkładu Wolffa 
w rozwój metafizycznej nauki o duszy służy ten właśnie tom, na który składa się przekład dwu 
rozdziałów jego głównej niemieckojęzycznej rozprawy metafizycznej.
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Ewa Wyrębska-Ðermanović

Filozofia prawa Immanuela Kanta. Wprowadzenie
Łódź 2018 • 160 s. • ISBN 978-83-8088-834-0 • 42,90 zł

Ostatecznym celem nauki prawa wedle Kanta jest ustanowienie i zagwarantowanie trwałego 
pokoju na świecie. Chociaż filozof w Metafizycznych podstawach nauki prawa zajmuje się 
wieloma innymi kwestiami, to jednak wszystkie jego ustalenia ukierunkowane są na jeden 
cel – przyjęcie powszechnego stanu prawnego, który ma położyć kres wszelkim wojnom, 
a każdemu człowiekowi zapewnić wrodzoną wolność. Jeśli chodzi o praktyczne użycie 
rozumu, nie ma dla Kanta zagadnienia istotniejszego i bardziej fundamentalnego.

 
etnologia
Marcin Kafar (red.)

Auto/biograficzne aspekty praktyk poznawczych
Łódź 2016 • 312 s. • ISBN 978-83-8088-222-5 • 39,90 zł

Seria Perspektywy Biograficzne przeznaczona jest dla reprezentantów nauk humanistycznych 
i społecznych lokujących swoją profesjonalną tożsamość w horyzoncie paradygmatu  
auto/biograficznego w wielorakich jego odsłonach.

Tom trzeci serii poświęcony został podmiotowym aspektom praktyk poznania, znajdującym 
swoje językowe uzewnętrznienie w formach auto/biograficznych. Prezentowane rozważania 
mieszczą się na przecięciu wymiaru teoretycznego i metodologicznego, głównym punktem 
odniesienia czyniąc pozostające zwykle na drugim planie doświadczenia indywidualne 
badaczy.

Publikacja zawiera treści skoncentrowane na biografiach naukowych, znajdujących się 
w centrum zainteresowania kilkorga badaczy, którzy analizują je w różnych ramach 
teoretycznych i z różnych perspektyw, m.in. pedagogicznej, antropologicznej, socjologicznej, 
kulturoznawczej.

Marcin Kępiński

Pomiędzy pamięcią autobiograficzną a zbiorową. Polska 
Ludowa i stan wojenny w narracjach łódzkich nauczycieli

Łódź 2016 • 560 s. • ISBN 978-83-8088-008-5 • 47,90 zł

Książka przynosi podjętą z punktu widzenia antropologii kulturowej próbę rozważań na temat 
potocznej pamięci Polski Ludowej. Podstawą analizy tego zjawiska kulturowego są badania 
terenowe prowadzone przez kilka lat w środowisku łódzkich nauczycieli. W publikacji ukazano 
złożone relacje pomiędzy dwiema narracjami o przeszłości, z których jedna otwarcie krytykuje 
Polskę Ludową i stan wojenny, druga zaś przypisuje im dobre cechy, nadając pozytywny 
wymiar państwu realnego socjalizmu. Autor podejmuje temat pamięci autobiograficznej, 
kreśląc obraz dzieciństwa, młodości i dorosłego życia, który wyłania się z opowieści badanej 
grupy. W książce Czytelnik znajdzie omówienie związków pomiędzy pamięcią indywidualną 
a społeczną, różniących się, ale także wzajemnie uzupełniających i przenikających 
w zebranym materiale badawczym. Autor odnosi się przy tym do wdrażanego w szkole 
obrazu przeszłości, ocen życia w PRL, stanu wojennego i jego pamięci, która zachowała się 
w narracjach łódzkich nauczycieli.
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Violetta Krawczyk-Wasilewska

E-folklor w dobie kultury digitalnej. Szkice i studia 
z przedmową Andy’ego Rossa

Łódź 2016 • 164 s. • ISBN 978-83-8088-337-6 • 41,90 zł

Publikacja jest fascynującym zbiorem esejów autorki, bazujących na jej referatach 
prezentowanych środowisku międzynarodowemu w ostatnim piętnastoleciu i dotyczy 
nowego folkloru, przekraczającego granice cyberprzestrzeni i wkraczającego już do życia 
codziennego użytkowników globalnych mediów elektronicznych. Pojęcie e-folkloru zmienia 
oblicze współczesnej folklorystyki, która z nauki historycznej, badającej lokalne dziedzictwo 
niematerialne, staje się nauką o mediach, ukierunkowaną antropologicznie.

Łucja Lange

Antropolog jako audytor wewnętrzny
Łódź 2016 • 152 s. • ISBN 978-83-8088-480-9 • 39,90 zł

Książka przybliża zarówno obszar zainteresowań antropologii kulturowej, jak i zakres 
działania audytu wewnętrznego. Autorka, były audytor wewnętrzny, a obecny antropolog 
kultury, zauważa podobieństwa między tymi dwiema dziedzinami i pragnie zwrócić na 
nie uwagę absolwentów, studentów oraz kandydatów na studia, wskazując jednocześnie 
ciekawą możliwość zatrudnienia. Swoje rozważania kieruje także do samych audytorów 
wewnętrznych, którym proponuje wartościową wiedzę z zakresu antropologii kulturowej 
jako przydatne narzędzie ułatwiające pracę szczególnie w środowisku korporacji 
międzynarodowych. W świecie – w którym coraz częściej kładzie się nacisk na procedury, 
etyczność badań, jakość oraz mierzalność i policzalność – warto zastosować szerszą 
perspektywę i badać organizacje na sposób antropologiczny, a nie tylko ekonomiczno-prawny.

Krystyna Piątkowska

Estetyczne i etyczne aspekty współczesnej antropologii
Łódź 2017 • 288 s. • ISBN 978-83-8088-317-8 • 46,90 zł

Książka jest nową próbą łącznego ujęcia problemów estetyki i etyki w badaniach 
antropologicznych – zarówno na poziomie teoretycznym, jak i empirycznym. Krytyczne 
podejście do kultury ponowoczesnej nie jest tu tylko estetyzującą, antropologiczną 
interpretacją ikonosfery codzienności, lecz także próbą wniknięcia z wrażliwością etyczną 
w szczególne obszary praktyki społecznej, które wymagają innych sposobów przedstawiania. 
Autorka na podstawie własnych badań nad ikonosferą miejsc – dużego miasta, 
miasteczek, wsi oraz instytucji, tzn. urzędów pracy – wskazuje m.in. na konkretne układy 
w przestrzeniach, które w kontekście estetycznych wyborów ludzi i ich wrażliwości etycznej 
mogą uczynić skomplikowane związki społeczne bardziej adekwatnymi i harmonijnymi. O tym 
„w taki właśnie sposób, nikt jeszcze nie pisał”.

Z recenzji prof. Zbigniewa Libery
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komunikacja 
społeczna i media 
Mariola Antczak (red.)

Inspiracje czytelnicze w życiu młodego pokolenia
Łódź 2017 • 240 s. • ISBN 978-83-8088-713-8 • 39,90 zł

Tom z serii Nauka – Dydaktyka – Praktyka został poświęcony przedsięwzięciom 
popularyzującym czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży, które są podejmowane przez 
różne instytucje, przede wszystkim biblioteki, a także analizie wybranych segmentów 
współczesnego rynku wydawnictw dziecięco-młodzieżowych. Czytelnik znajdzie tu informacje 
dotyczące roli bibliotek, aranżacji ich przestrzeni, reorganizacji działalności oraz inicjatyw 
mających na celu promocję czytelnictwa i kształtowanie czytelniczych nawyków. Zajęto się 
ponadto wybranymi zagadnieniami z zakresu zainteresowań czytelniczych młodego odbiorcy 
i odpowiadających na nie ofert wydawniczych.

Mariola Antczak, Magdalena Kalińska-Kula

Biblioteczny marketing wewnętrzny w teorii i praktyce: 
na przykładzie bibliotek województwa łódzkiego

Łódź 2019 • ISBN 978-83-8142-334-2 • 39,90 zł

W monografii autorki omawiają wyniki i prezentują wnioski z badań dotyczących działań z zakresu 
marketingu wewnętrznego w bibliotekach województwa łódzkiego. Obszerna część teoretyczna 
zawiera informacje na temat roli bibliotek we współczesnym społeczeństwie informacyjnym oraz 
analizę koncepcji marketingu wewnętrznego. Autorki, wykorzystując do realizacji wyznaczonych 
celów badawczych wszechstronne studia literaturowe, odnoszą się do obowiązujących przepisów 
prawnych, wskazują na współczesne funkcje, zadania i misje bibliotek, a następnie podejmują próbę 
wyjaśnienia istoty i znaczenia marketingu wewnętrznego we współczesnej bibliotece. W części 
badawczej odnajdziemy omówienie wyników badania empirycznego dotyczącego zagadnień takich 
jak: stosowane w praktyce elementy marketingu wewnętrznego (np. komunikacja wewnętrzna, 
system motywacyjny, kultura organizacyjna), ocena funkcjonowania marketingu wewnętrznego 
przez pracowników, konfrontacja oczekiwań pracowników ze stanem faktycznym. Ważny dodatek 
do książki stanowi wyczerpująca bibliografia publikacji na temat marketingu bibliotecznego, 
począwszy od najwcześniejszej, datowanej na rok 1991. Zaletą książki jest jej interdyscyplinarny 
charakter, Czytelnik otrzymuje rzetelne studia naukowe prowadzone z punktu widzenia 
informatologa i bibliologa oraz specjalisty w zakresie marketingu.

Mariola Antczak przy współpracy Magdaleny Przybysz-Stawskiej (red.) 

Słownik członków Łódzkiego Towarzystwa Naukowego 
2010–2015

Łódź 2019 • ISBN 978-83-8142-249-9 • 49,90 zł

Monografia stanowi ważną pozycję z zakresu biografistyki, dokumentującą dorobek naukowy, 
organizacyjny i dydaktyczny członków Łódzkiego Towarzystwa Naukowego. Publikacja jest 
bardzo przydatna dla całego środowiska naukowego Łodzi i nie tylko. Profesor Uniwersytetu 
Łódzkiego Mariola Antczak opracowała materiał rzetelnie i kompetentnie. 

Z recenzji wydawniczej prof. dr hab. Hanny Tadeusiewicz

  
ZAPOWIEDŹ
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Mariola Antczak, Agata Walczak-Niewiadomska (red.)

Nowoczesne technologie czy tradycyjne metody? 
O tendencjach w krzewieniu kultury czytelniczej 
młodego pokolenia

Łódź 2017 • 220 s. • ISBN 978-83-8088-715-2 • 39,90 zł

Kolejny tom z serii Nauka – Dydaktyka – Praktyka jest poświęcony prezentacji tradycyjnych 
i nowoczesnych metod krzewienia kultury czytelniczej wśród dzieci i młodzieży. Refleksja 
naukowa nad tą tematyką została podjęta w związku ze zmieniającymi się technologiami 
i metodami pracy z czytelnikiem/odbiorcą usług bibliotecznych. Jak wykorzystać do promocji 
czytelnictwa naturalne zainteresowanie młodych nowymi technologiami? Jak je wprowadzać, 
by stanowiły pomoc, a nie cel sam w sobie? Czy oprócz możliwości technologie te mogą nieść 
ze sobą również zagrożenia dla edukacji czytelniczej? Na te i inne pytania Czytelnik znajdzie 
odpowiedzi w niniejszym tomie.

Anna Barańska-Szmitko

Wizerunek felietonisty i sposoby jego werbalnego 
komunikowania

Łódź 2018 • 428 s. • ISBN 978-83-8142-410-3 • 46,90 zł

Jaki efekt wizerunkowy można osiągnąć za pomocą jakich działań werbalnych? Odpowiedź na 
to kluczowe w prezentowanej książce pytanie sformułowano na podstawie badań, w ramach 
których ponad pół tysiąca respondentów czytało teksty czterech różniących się w opiniach 
felietonistów (Krzysztofa Vargi, Piotra Zaremby, Magdaleny Środy, Szymona Hołowni), 
a następnie określało ich cechy wizerunkowe oraz wypisywało te fragmenty, które stały się 
podstawą do przypisania wskazanych epitetów. Analiza odpowiedzi pozwoliła zdefiniować 
cechy wizerunku komunikowanego językowo i utworzyć katalog wykładników tych cech. To 
pierwszy, a zarazem jedyny taki katalog powstały na bazie empirycznych danych, przydatnych 
nie tylko do działań badawczych, lecz także do praktycznego projektowania komunikacji 
wizerunkowej.

Anna Barańska-Szmitko

Wpływ słowa i obrazu na wizerunek osoby publicznej
Łódź 2018 • 276 s. • ISBN 978-83-8142-393-9 • 44,90 zł

Czy znajomość nazwiska determinuje image przypisywany autorowi wypowiedzi na podstawie 
jego tekstu? Czy i jak zdjęcie autora obok tekstu wpływa na jego wizerunek? Jaka jest różnica 
między wizerunkiem „z tekstu” a wizerunkiem „ze zdjęcia”? Na jakich zasadach funkcjonuje 
image, który tworzymy i zapamiętujemy po jakimś czasie? Te pytania stały się podstawą 
prezentowanej publikacji. Autorka dąży do określenia, jaki wizerunek jest możliwy do 
komunikowania za pomocą słowa, a jaki za pomocą obrazu – a także jak pozatekstowa wiedza 
o autorze wypowiedzi wpływa na jego image werbalny.

Wyniki omówionych badań dotyczą wizerunków Krzysztofa Vargi, Piotra Zaremby, Magdaleny 
Środy i Szymona Hołowni. Ponad pół tysiąca osób czytało ich felietony, spoglądało na zdjęcia 
lub przywoływało skojarzenia z tymi nazwiskami, by określić tzw. image werbalny, wizualny 
i publiczny. Celowo zweryfikowano wizerunki osób publicznych, piszących na różne 
tematy i reprezentujących różne postawy światopoglądowe.
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Barbara Bogołębska, Monika Worsowicz

Retoryka i jej zastosowania. Podręcznik dla studentów 
dziennikarstwa i innych kierunków humanistycznych

Łódź 2016 • 200 s. • ISBN 978-83-8088-098-6 • 29,90 zł

Podręcznik zawiera podstawy wiedzy o retoryce i jej zastosowaniach zwłaszcza 
w medioznawstwie i dziennikarstwie. Składa się z czterech części: pierwsza obejmuje 
przegląd systemu retorycznego, zaś pozostałe – omówienie najnowszych nurtów badawczych 
w retoryce, pojęcia z zakresu retoryki dziennikarskiej oraz retoryki tekstualnej. Takie 
powiązanie tematów pokazuje, że retoryka zarówno dostarcza narzędzi badawczych dla analiz 
medialnych, jak i organizuje dyskurs w mediach i o mediach.

Publikacja ma charakter dydaktyczny i jest oparta na aktualnej literaturze z zakresu retoryki 
i nauk o mediach. Może stanowić jedną z podstawowych lektur na studiach dziennikarskich, 
polonistycznych, kulturoznawczych i neofilologicznych oraz na kierunkach związanych 
z dyskursem medialnym i publicznym (politologia, socjologia). Jej hasłowy układ pozwala na 
szybką orientację w treści, a wskazana literatura umożliwia dalsze, samodzielne pogłębianie 
wiedzy. Podręcznik może być również wykorzystywany przez nauczycieli na lekcjach języka 
polskiego w szkołach ponadpodstawowych.

Barbara Bogołębska, Monika Worsowicz (red.)

Poszukiwania teologiczno-filozoficzno-kulturowe
Łódź 2018 • 118 s. • ISBN 978-83-8088-985-9 • 39,90 zł

Zapraszamy do lektury kolejnego interdyscyplinarnego tomu Ośrodka Badawczego Myśli 
Chrześcijańskiej UŁ, w którym zostały zamieszczone studia badaczy z: Uniwersytetu 
Śląskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Uniwersytetu Łódzkiego.

Podjęta w prezentowanej publikacji dyskusja ma bardzo szerokie ramy, teksty obejmują 
bowiem zagadnienia z wielu dyscyplin humanistycznych: filozofii religii, antropologii 
chrześcijańskiej, ekumenizmu, teologicznych inspiracji dawnych i współczesnych utworów 
literackich, nauczania społecznego Kościoła oraz komunikologii. Jedni z autorów koncentrują 
się na wybranym aspekcie tytułowych poszukiwań, inni – próbują łączyć te zjawiska. 
W niektórych studiach podjęto aktualne problemy, np. dramat uchodźców i potrzebę dialogu 
międzyreligijnego (chrześcijańsko-muzułmańskiego), we wszystkich zaś potwierdzono tezy, 
iż „fundamentem prawdziwej kultury jest poszukiwanie Boga” oraz że „świat rozumu i świat 
wiary potrzebują siebie wzajemnie” (Benedykt XVI).

Ze Wstępu

Janusz Dunin, oprac. i wstęp Jacek Ladorucki

Rozwój cech wydawniczych polskiej książki literackiej  
XIX–XX wieku

Łódź 2018 • 364 s. • ISBN 978-83-8088-521-9 • 42,90 zł

Reedycja klasycznej już publikacji Janusza Dunina z 1982 r., która wpłynęła na dalszy rozwój 
badań historycznoliterackich i historycznobibliologicznych w Polsce, w opracowaniu i ze 
wstępem Jacka Ladoruckiego. Jest odpowiedzią na głosy środowiska naukowego mówiące 
o roli tej książki w XX-wiecznym dorobku dyscypliny oraz o potrzebie jej funkcjonowania 
w dydaktyce i badaniach, zwłaszcza w czasach „przełomu cyfrowego”.

„Opracowanie weszło do kanonów lekturowych na studiach bibliologicznych w większości 
uniwersytetów w Polsce. Opisana w publikacji morfologia udokumentowana charakterystyką 
ewolucji poszczególnych elementów składowych druków, wzbogacona uwagami o historii 
czytelnictwa i instytucji wydawniczych, daje obraz przemian form edytorskich i odbioru 
tekstów w przeszłości. Parateksty opisane przez Dunina tworzą system i odgrywają ważną 
rolę w społecznym funkcjonowaniu literatury”.

Ze Wstępu Jacka Ladoruckiego
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Jadwiga Konieczna, Stanisława Kurek-Kokocińska (red.)

Uniwersyteckie kształcenie bibliotekarzy. 
W 70-lecie studiów bibliotekoznawczych i informacyjnych 
na Uniwersytecie Łódzkim

Łódź 2016 • 204 s. • ISBN 978-83-8088-346-8 • 39,90 zł

W publikacji zaprezentowano problematykę akademickiego kształcenia bibliotekarzy 
i pracowników książki. Autorzy wiążą wątki dydaktyczno-naukowe z aktualną sytuacją 
studiów poświęconych kształceniu przygotowującemu do badań i całokształtu prac 
bibliologicznych w Polsce. Tekstom naukowym towarzyszą materiały dokumentacyjne 
i faktograficzne związane z jubileuszem 70-lecia Katedry Bibliotekoznawstwa na UŁ oraz 
I zjazdem absolwentów studiów bibliotecznych.

Stanisława Kurek-Kokocińska

Studia bibliotekoznawcze w Polsce. Historia i ewolucja 
w latach 1945–2015 (ze szczególnym uwzględnieniem 
przykładu Uniwersytetu Łódzkiego)

Łódź 2016 • 202 s. • ISBN 978-83-8088-161-7 • 39,90 zł

W prezentowanej monografii przedstawiono historię rozwoju studiów bibliotekoznawczych 
w Polsce (od czasu ich zainicjowania w Łodzi w 1945 r. po rok 2015). Autorka podkreśla rolę 
ośrodka łódzkiego jako uniwersyteckiej kolebki nauki o książce i jego udział w dzisiejszej 
pozycji bibliologii i informatologii pośród dyscyplin naukowych. W publikacji Czytelnik 
znajdzie zarys rozwoju studiów kształcących bibliotekarzy i specjalistów informacji, który 
w poszczególnych ośrodkach przebiegał indywidualnie – zawsze jednak w odniesieniu do 
zmian ustawodawstwa szkół wyższych, rozwoju dyscypliny oraz zmieniających się programów 
kształcenia. Rozwój ten postępował od humanistycznych studiów bibliotekoznawstwa 
w kierunku studiów związanych z dyscypliną bibliologia i informatologia. Zasadniczym celem 
publikacji jest próba opisu studiów akademickich w zakresie dyscyplin badających książkę, 
bibliotekę i informację oraz wykazanie przemian, którym one podlegały.

Jan Muszkowski

Życie książki. Edycja krytyczna w opracowaniu 
Grzegorza Czapnika i Zbigniewa Gruszki ze wstępem 
Hanny Tadeusiewicz

Łódź–Warszawa 2016 • 530 s. • ISBN 978-83-7969-989-6 • 49,90 zł

Współcześni bibliolodzy, wracając do poglądów naukowych Jana Muszkowskiego, sięgają 
przede wszystkim do Życia książki. Publikacja ta jest inspiracją do powstania wielu artykułów 
o ujęciu analitycznym i syntetycznym oraz powodem stałej refleksji nad miejscem 
i funkcją książki we współczesnym świecie. Szczególnym zainteresowaniem badaczy 
cieszy się sformułowany tam system książki, powstały z uwzględnieniem paradygmatu 
pozytywistycznego.

„Krytyczną edycję powojennego Życia książki Jana Muszkowskiego oceniam ze wszech miar 
pozytywnie. Wybitna publikacja tego Autora – wspaniale napisana, pod wieloma względami 
zachowująca aktualność, a nieco zapomniana – dzięki krytycznemu opracowaniu ma szansę 
na powrót do kanonu lektur bibliologicznych. Ponadto jej krytyczne opracowanie redakcyjne 
stanowi lekturę po prostu pasjonującą. Dzięki wykorzystaniu bogatych, nieznanych dotąd 
materiałów archiwalnych, zwłaszcza cenzorskich oraz dzięki wnikliwym analizom kolejnych 
jej wersji wnosi nowe ustalenia do stanu naszej wiedzy o okolicznościach towarzyszących 
powstawaniu edycji powojennej i skali trudności, z jakimi przyszło się zmierzyć jej Autorowi”.

Z recenzji prof. dr hab. Bronisławy Woźniczki-Paruzel
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Przemysław Szews, Rafał Siekiera

Zawód: dziennikarz/komentator sportowy. Kulisy pracy 
i warsztatu

Łódź 2016 • 234 s. • ISBN 978-83-8088-172-3 • 38,90 zł

Publikacja adresowana jest zarówno do naukowców i studentów, jak i do osób 
zainteresowanych dziennikarstwem sportowym oraz pragnących spróbować swoich sił 
w zawodzie. Obok charakterystyki gatunków wypowiedzi dziennikarskiej autorzy prezentują 
praktyczne wskazówki dotyczące pracy dziennikarza sportowego. W części poświęconej 
kulisom profesji znani praktycy (Stefan Szczepłek, Rafał Stec, Michał Pol, Rafał Nahorny, 
Andrzej Borowczyk, Mikołaj Sokół, Sergiusz Ryczel) dzielą się z Czytelnikiem swoimi 
doświadczeniami i udzielają cennych porad.

„W momencie rozpoczęcia pracy w »Gazecie Wyborczej« nigdy nie miałem do czynienia 
z pisaniem o sporcie. Dzisiaj czasy są zupełnie inne, inna jest również ścieżka, ale nadal 
uważam, że tak naprawdę każdy może zostać dziennikarzem. O ile ma talent, predyspozycje, 
wiedzę, pasję”.

Michał Pol

Konrad W. Tatarowski

Niezależna literatura i dziennikarstwo przed 1989 rokiem. 
Idee – ludzie – spory

Łódź 2016 • 244 s. • ISBN 978-83-8088-453-3 • 39,90 zł

Książka dotyczy literatury i dziennikarstwa w kraju i na emigracji, powstającego poza 
zasięgiem cenzury PRL i rozpowszechnianego na terenie Polski bez debitu. Autor łączy tu 
kwestie związane z życiem literackim emigracji po II wojnie światowej z rozwijającym się 
w Polsce od drugiej połowy lat 70. „drugim obiegiem” wydawniczym. Przypomina również 
sylwetki kilku twórców (takich jak Miłosz, Gombrowicz, Herling-Grudziński, Giedroyc, 
Kisielewski) i poddaje bardziej szczegółowej analizie ich pisarskie dokonania. Niektóre 
z tych szkiców – w odniesieniu do twórców, których autor miał okazję bezpośrednio 
poznać – nabierają charakteru osobistego i wspomnieniowego.

Agata Walczak-Niewiadomska

Wczesna alfabetyzacja i jej miejsce w działalności bibliotek 
publicznych

Łódź 2019 • 202 s. • ISBN 978-83-8142-467-7 • 39,90 zł

Monografia mieści się w obszarze bibliologii, będąc jedną z nielicznych publikacji zwartych na 
temat bibliotekarstwa dla dzieci w Polsce. Prezentuje prekursorskie ujęcie tematu, skupiając 
się na ukazaniu roli, jaką biblioteki publiczne odgrywają w procesie wczesnej alfabetyzacji 
człowieka oraz nabywania umiejętności prowadzących do nauki czytania i pisania. Jest także 
jedną z zaledwie kilku w skali europejskiej publikacji zwartych na temat usług bibliotek dla 
dzieci w wieku 0–5 lat i ich rodziców.
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socjologia
Paulina Bunio-Mroczek, Małgorzata Potoczna,  
Wielisława Warzywoda-Kruszyńska

Poverty and Social Exclusion During and After Poland’s 
Transition to Capitalism Four Generations of Women in 
a Post-Industrial City Tell Their Life Stories

Łódź 2016 • 168 s. • ISBN 978-83-8088-500-4 • 39,90 zł

The book is about poverty in Poland during the period of system transformation and in the 
decade that followed, as documented in the life courses of consecutive generations of women 
living in the disadvantaged neighbourhoods in the post-industrial city. 69 life histories were 
collected. The authors analyse the life histories of four generations of women where the 
oldest are former workers in state-owned factories in which they worked until retirement 
and who used to be the avant-garde of the women’s working class during the socialist 
period. Their daughters, granddaughters and great-granddaughters occurred redundant 
on the capitalist labour market and lived on social benefits. The book is unique in both 
Polish and world literature since it goes beyond traditionally considered “feminisation of 
poverty” in monetary terms. It searches for poverty drivers and maintainers embedded in 
changes in industrial relations, welfare regime and family structures and relations. It also tells 
about women’ efforts and capabilities to cope with the disadvantage.

Izabela Desperak

Płeć zmiany. Zjawisko transformacji w Polsce z perspektywy 
gender. Wydanie drugie zmienione i poprawione

Łódź 2017 • 416 s. • ISBN 978-83-8088-814-2 • 44,90 zł

Publikacja zawiera analizę transformacji w Polsce z perspektywy społecznej zmiany 
uwzględniającej wymiar płci. Składa się na nią prezentacja teoretycznego zaplecza 
i metodologicznych założeń, następnie omówienie wybranych wymiarów analizy (takich jak 
rynek pracy, przestrzeń publiczna, dyskurs publiczny, polityki płci) na podstawie literatury 
przedmiotu i badań autorki, a na koniec opis badań własnych obejmujących wspomniane 
wymiary analizy (wyrywkowo) z lat 1989–2015. Autorka bada treści gazet i czasopism (z lat 
1989, 2009), ogłoszeń o pracę (1995–2010), reklam TV (1997, 2010) oraz telewizyjnych kampanii 
przed wyborami parlamentarnymi i prezydenckimi (1999, 2000, 2010, 2011, 2015).

Na tle innych prac poświęconych transformacji w Polsce książkę tę wyróżnia przyjęcie 
teoretycznej i badawczej perspektywy gender oraz niezwykle szeroki zakres czasowy 
i metodologiczny prezentowanych badań, dotyczących także najnowszych wydarzeń, m.in. 
kampanii wyborczych z 2015 r. oraz fenomenu nowego ruchu kobiet – Czarnych Protestów, 
Strajku Kobiet i Marszy Czarnych Parasolek.

Iza Desperak, Ewa Hyży, Inga B. Kuźma, Edyta Pietrzak (red.)

Kobiety wobec dominacji i opresji
Łódź 2019 • 178 s. • ISBN 978-83-8142-431-8 • 39,90 zł

Kolejna publikacja pokonferencyjna Interdyscyplinarnego Seminarium Gender, tym razem 
otwierająca przed czytelniczkami i czytelnikami perspektywę globalną. Poświęcona jest nie 
tylko dominacji i opresji, jakiej doświadczają kobiety na całym świecie, ale także strategiom 
oporu podejmowanego przez nie dawniej i teraz, zarówno w Polsce, jak i w sąsiedniej 
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Ukrainie i odległej Etiopii; w polityce, mediach, literaturze, teatrze i sztuce. Adresowana 
do badaczek i badaczy, studentek i studentów zainteresowanych problematyką gender, 
prezentuje różnorodne naukowe opracowania dotyczące tematyki kobiecej w różnych 
ujęciach, które mogą zainteresować także czytelniczki i czytelników spoza akademii.

Izabela Desperak, Inga B. Kuźma (red.)

Kobiety niepokorne. Reformatorki – buntowniczki 
– rewolucjonistki. Herstorie

Łódź 2017 • 198 s. • ISBN 978-83-8088-351-2 • 39,90 zł

Książka stawia w centrum historie życia kobiet, które łączy aktywny stosunek do 
rzeczywistości oraz brak zgody na to, co zastają w swoich czasach i środowiskach, 
czyli odwaga w obalaniu schematów. Autorki i autorzy tekstów składających się na tę 
interdyscyplinarną pracę podejmują temat braku pokory kobiet, wybierając jako przykłady 
tego typu postawy – nie tak oczywistej dla kobiet z europejskiego kręgu kulturowego 
– bohaterki żyjące od XVII w. do współczesności. Publikacja wpisuje się w nurt herstory, 
ukazując transformacje wyobrażeń na temat kobiecego losu i biografii. Ilustruje, jak owych 
przemian dokonywały bohaterki tekstów oraz z jakimi konsekwencjami musiały się liczyć. 
W książce znajdziemy herstorie o sportsmenkach, badaczkach, kobietach interesu itd. 

Praca rozwija jeden z nurtów badawczych studiów gender, a mianowicie herstory. Dowodzi 
użyteczności kategorii gender i herstory, ukazując ich przydatność w refleksji naukowej wielu 
dziedzin z zakresu humanistyki i nauk społecznych.

Wojciech Doliński, Jerzy Żurko, Katarzyna Grzeszkiewicz-Radulska, 
Sylwia Męcfal (red.)

Rzeczywistość i zapis. Problemy badania tekstów 
w naukach społecznych i humanistycznych

Łódź 2016 • 252 s. • ISBN 978-83-7969-659-8 • 41,90 zł

W książce omówiono aspekty interpretacji źródeł pisanych w naukach społecznych 
i humanistycznych z trzech perspektyw badawczych. W części pierwszej pokazano 
relacje między doświadczeniem, zapisem i tekstem, dotykając tym samym kwestii 
konstruowania podmiotu („figura autora”). Część druga zawiera rozważania na temat 
stopnia komplementarności i rozłączności propozycji badawczych różnych dyscyplin. Ostatnia 
część odnosi się do konsekwencji, jakie dla odczytania tekstu wynikają z przyjętej metody 
analizy zapisu (np. analizy dyskursu). Dzięki przykładom „żywego, codziennego języka” 
publikacja zainteresuje nie tylko antropologów, historyków, językoznawców, kulturoznawców, 
literaturoznawców, medioznawców, pedagogów, socjologów, prawników, humanistycznie 
zorientowanych przedstawicieli nauk medycznych, lecz także osoby bez specjalistycznego 
przygotowania, które przeczytają o: doświadczaniu szpitala psychiatrycznego, intymnych 
zapiskach W. Gombrowicza, legendzie S. Przybyszewskiego, gatunkowej niejednoznaczności 
utworów pisanych w językach urdu oraz hindi. Czytelnik zapozna się także z problemami 
zapisu w e-świecie (np. warsztat blogerów, poradnie językowe, komputerowo wspomagana 
analiza argumentacji), jak również dowie się o badaniach porównawczych prasy („Gazety 
Wyborczej” i „The Guardian”) oraz jej roli choćby w ruchu emancypacji kobiet w Polsce.

Renata Dopierała, Katarzyna Waniek (red.)

Biografia i wojna. Metoda biograficzna w badaniu procesów 
społecznych. Wybór tekstów

Łódź 2016 • 540 s. • ISBN 978-83-8088-218-8 • 44,90 zł

W publikacji omówiono pionierskie badania z ostatniej dekady XX w., prowadzone w ramach 
projektu „Biografia a tożsamość narodowa” i będące próbą spojrzenia na II wojnę światową 
z perspektywy indywidualnej historii życia. Zebrane w niej artykuły zostały poddane dyskusji 
wśród autorów, którzy dodatkowo opatrzyli komentarzem swoje teksty. Ich tematyka odnosi się 
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do zjawisk: wojny (przemocy i cierpienia), pamięci (indywidualnej i zbiorowej), tożsamości oraz 
stereotypów. Zagadnienia te zostały opracowane na podstawie badań opartych na metodzie 
autobiograficznego wywiadu narracyjnego, nawiązującej również do polskiej tradycji badań 
biograficznych, z której znana jest m.in. łódzka socjologia. Czytelnik dowie się wszystkiego na 
temat zastosowań wywiadu narracyjnego: począwszy od założeń teoretycznych, przez omówienie 
samej techniki, procedurę analityczną, aż po krytyczny namysł nad sposobem prowadzenia 
badań i analizy zgromadzonych danych. Książka zainteresuje nie tylko socjologów, antropologów, 
kulturoznawców i historyków, lecz także osoby, dla których fascynujące może być czytanie 
fragmentów wywiadów i śledzenie tego, co typowe dla naszej kultury w jednostkowych biografiach.

Waldemar Dymarczyk

Przestrzenny wymiar karier menedżerów i przedsiębiorców. 
Analiza socjologiczna

Łódź 2018 • 234 s. • ISBN 978-83-8142-269-7 • 42,90 zł

W monografii zrekonstruowany został przestrzenny wymiar karier ludzi biznesu, szczególnie 
predysponowanych do roli kreatorów przestrzeni, gdzie realizują swoje ambicje zawodowe 
i życiowe pasje. Zmiany, jakich dokonują w środowisku pracy i poza nią, dotyczą nie tylko ich 
samych czy najbliższych im osób, lecz także mają duże znaczenie dla członków organizacji, 
partnerów, konkurentów i kooperantów. W książce przedstawiono powiązane ze sobą, ale 
i jakościowo rozróżnialne etapy postrzegania przez nich przestrzeni oraz działań wobec niej – 
od traktowania przestrzeni jako zasobu, poprzez przejmowanie jej w zarząd, aż do panowania 
nad nią. Skuteczność owej kontroli łączy się z dominującym i charakterystycznym dla ludzi 
odgrywających kluczowe role organizacyjne modelem kariery-konstrukcji, czyli z intencjonalnym 
i pragmatycznym zarządzaniem własną ścieżką zawodową oraz planem życiowym.

Agnieszka Dziedziczak-Foltyn

Reforma szkolnictwa wyższego w Polsce w debacie 
publicznej. Bilans dyskusji o uniwersytetach (1990–2015)

Łódź 2017 • 292 s. • ISBN 978-83-8088-234-8 • 46,90 zł

Książka dotyczy procesu reformowania szkolnictwa wyższego w Polsce w latach 1990–2015 
w kontekście toczonej na ten temat debaty publicznej. Scalenie socjologicznej analizy debaty 
publicznej inspirowanej analizami dyskursu publicznego oraz polityki publicznej (i procesami 
deliberacji) pozwala na wskazanie najważniejszych uwarunkowań reformy szkolnictwa: 
ideologicznych, instytucjonalnych oraz bezpośrednio związanych z prowadzeniem polityki 
publicznej. W wymiarze empirycznym autorka omawia trzy wymiary debaty poświęconej 
reformowaniu uniwersytetów: naukowy/akademicki (oparty na analizie treści tekstów 
naukowych), rządowy strategiczno-ustawodawczy (oparty na analizie treści dokumentów 
strategicznych i aktów prawnych), publicystyczny (oparty na analizie treści artykułów 
pochodzących z dzienników i tygodników). Takie kompleksowe podejście pozwala pokazać 
odmienne funkcje każdego z wymiarów debaty publicznej. Wszystkie analizy wieńczy 
ukazanie reformy szkolnictwa wyższego w dwóch kontekstach: merytorycznym (treść 
reformy) i formalnym (sztuka reformowania). Autorka stara się w ten sposób podkreślić, iż 
sukces reformy szkolnictwa wyższego wymaga sprzęgnięcia przedmiotowej koncepcji reform 
ze zdolnością decydentów do ich przygotowania (i ostatecznie implementowania).

Agnieszka Golczyńska-Grondas

Chybotliwa łódź. Losy wychowanków placówek opiekuńczo- 
-wychowawczych. Analiza socjologiczna

Łódź 2016 • 176 s. • ISBN 978-83-8088-482-3 • 39,90 zł

Publikacja podejmuje temat losów dorosłych osób, które w latach 1970–1990 były 
wychowankami placówek opiekuńczo-wychowawczych, przede wszystkim domów dziecka. 
Autorka charakteryzuje w układzie chronologicznym kolejne fazy życia narratorów wraz 
z uwarunkowaniami tych faz oraz ukazuje zróżnicowanie przebiegu biografii badanych 
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w okresie dorosłości. Udowadnia przy tym, że dość powszechne, jak się zdaje, przekonanie 
o klęsce życiowej, stanowiącej nieuchronny efekt instytucjonalizacji w dzieciństwie, 
nie jest prawdziwe. Opracowanie osadzone zostało w tradycjach socjologii jakościowej, 
w szczególności socjologii biografistycznej. W jego zakończeniu zamieszczono rekomendacje 
dla instytucji polityki społecznej i organizacji pozarządowych. Książka z pewnością wzbudzi 
zainteresowanie nie tylko badaczy i studentów nauk społecznych, lecz także praktyków 
– pracowników socjalnych, asystentów rodzinnych, wychowawców oraz pedagogów 
i psychologów pracujących z dziećmi ze środowisk defaworyzowanych i z ich rodzinami.

Jolanta Grotowska-Leder, Katarzyna Roszak

Sandwich generation? Wzory wsparcia w rodzinach 
trzypokoleniowych. Na przykładzie mieszkańców dwóch 
gmin województwa świętokrzyskiego

Łódź 2016 • 184 s. • ISBN 978-83-8088-414-4 • 39,90 zł

Książka dotyczy wsparcia udzielanego w trudnych sytuacjach życiowych w ramach rodziny 
trzypokoleniowej, powiązanego z przemianami wynikającymi z wyzwań demograficznych 
i zmian modelu polityki społecznej. Autorki skoncentrowały się na roli środkowej generacji 
jako źródle pomocy dzieciom i rodzicom, wykorzystując mało znaną w Polsce koncepcję 
sandwich generation. Zastosowały podejście jakościowe, które pozwoliło ujawnić duże 
zróżnicowanie nie tylko wzorów i form świadczonego wsparcia, lecz także stosowanych 
strategii pomagania i motywów jego świadczenia. Publikacja adresowana jest do specjalistów 
z dziedziny socjologii rodziny, pracowników systemu wsparcia społecznego i pomocy 
społecznej, pracowników socjalnych, psychologów i polityków społecznych, jak również 
pracowników organizacji pozarządowych ukierunkowanych na wsparcie rodziny.

Marta R. Jabłońska

Człowiek w cyberprzestrzeni. Wprowadzenie do psychologii 
Internetu

Łódź 2018 • 178 s. • ISBN 978-83-8088-915-6 • 34,90 zł

Szacuje się, że co drugi człowiek na świecie ma dostęp do Internetu, a coraz więcej 
codziennych aktywności zostaje przeniesionych do cyberprzestrzeni. W tej sytuacji warto 
się zastanowić nad wpływem globalnej sieci komputerowej na nasze życie. Prezentowana 
publikacja stanowi wprowadzenie do bogatej tematyki psychologii Internetu, czyli 
dziedziny zajmującej się oddziaływaniem tego medium na jednostkę. Autorka w przejrzysty 
i usystematyzowany sposób przedstawiła charakterystykę współczesnych internautów, 
kreowanie e-tożsamości, cyfrowy narcyzm, agresję słowną w Internecie oraz uzależnienie od 
cyberprzestrzeni.

Wojciech Jabłoński

Wywiad telefoniczny ze wspomaganiem komputerowym 
(CATI). Działania ankieterskie w call centers

Łódź 2016 • 248 s. • ISBN 978-83-8088-050-4 • 41,90 zł

Książka jest poświęcona jednej z najpopularniejszych technik stosowanych w badaniach 
sondażowych – wywiadowi telefonicznemu ze wspomaganiem komputerowym (CATI 
– Computer Assisted Telephone Interviewing). Autor zapoznaje Czytelnika z możliwościami 
i ograniczeniami techniki CATI oraz charakteryzuje obszary głównych zastosowań 
wywiadu telefonicznego. W pracy przedstawione zostały również wyniki własnych badań 
metodologicznych, zrealizowanych w kilkunastu firmach z Polski, Norwegii i Islandii, 
stosujących technikę CATI.

Publikacja może zainteresować wszystkich badaczy – zarówno akademickich, jak 
i komercyjnych – korzystających w swojej praktyce z techniki CATI. Przydatna będzie również 
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osobom odpowiedzialnym za aspekty organizacyjno-logistyczne procesu zbierania danych 
– managerom działów realizacji, kierownikom badawczych call centers czy też superwizorom 
nadzorującym pracę ankieterów telefonicznych. Książka – poza walorami czysto 
naukowymi – jest również bogata w treści o charakterze aplikacyjnym. Autor zamieszcza 
w niej rekomendacje związane z przygotowaniem i realizowaniem badań sondażowych 
z zastosowaniem techniki wywiadu telefonicznego.

Anna Kacperczyk

Społeczne światy. Teoria – empiria – metody badań. 
Na przykładzie społecznego świata wspinaczki

Łódź 2016 • 764 s. • ISBN 978-83-7969-714-4 • 69,90 zł

Autorka podejmuje tematykę coraz bardziej popularnej działalności sportowej, rekreacyjnej 
oraz hobbystycznej, jaką jest wspinanie. To sfera, która na tle innych aktywności fizycznych 
prezentuje się jako elitarna, niebezpieczna i bardzo wymagająca, dodatkowo wzbudzająca 
dyskurs etyczny na skutek upublicznianych w mediach relacji dotyczących himalajskich, 
alpejskich czy taternickich tragedii. Jednocześnie opisywana wspólnota „ludzi gór” jest tu 
pretekstem do pokazania pewnych ogólnych zjawisk i procesów społecznych, możliwych do 
uchwycenia przy pomocy teorii światów społecznych. 

Książka ukazuje złożone procesy tworzenia się i podtrzymywania światów społecznych na 
przykładzie analizy konkretnego społecznego świata – świata wspinaczki. Równocześnie 
stanowi prezentację efektywnych metod badania światów społecznych. Autorka stosuje cały 
zestaw strategii analityczno-badawczych – od etnografii, przez autoetnografię, elementy 
metody biograficznej, analizy dyskursu, po netnografię – podporządkowanych metodologii 
teorii ugruntowanej, by jak najpełniej opisać społeczny świat wspinaczy.

Dorota Kobus-Ostrowska

Aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością. 
Aspekty ekonomiczne i społeczne

Łódź 2018 • 312 s. • ISBN 978-83-8088-930-9 • 44,90 zł

Choć żyjemy w czasach pełnych innowacyjnych rozwiązań, niepełnosprawni mają znacznie 
większą szansę popaść w ubóstwo, doświadczyć izolacji, a nawet upokorzenia niż ludzie 
sprawni. Niezwykle niepokojącą kwestią, podejmowaną w niniejszej książce, jest wysoki 
poziom bierności zawodowej osób z niepełnosprawnością w Polsce. Zdaniem autorki sytuacja 
ta wymaga jak najszybszych zmian, tak by w analizowanej grupie aktywność zawodowa stała 
się cechą dominującą. Aby sprostać nowym wyzwaniom, trzeba uwzględnić potrzeby osób 
z różnym rodzajem dysfunkcji, różnym stopniem niepełnosprawności oraz w różnym wieku. 
Wieloletnie doświadczenia w realizacji projektów skierowanych na aktywizację zawodową 
osób z niepełnosprawnością w Polsce nie przyniosły znaczących efektów. Niezbędne staje się 
więc pochylenie nad innymi, sprawdzonymi już rozwiązaniami, stosowanymi w takich krajach 
jak Dania, Finlandia, Francja, Szwecja czy Wielka Brytania. Zostały one zaprezentowane w tej 
publikacji.

Krzysztof T. Konecki

Advances in Contemplative Social Research
Łódź 2018 • 260 s. • ISBN 978-83-8142-121-8 • 44,90 zł

This book is unique and audacious, and fits very well with current tendencies within 
qualitative research. It introduces new, fresh threads to questions and concerns that are 
highly significant for contemporary social sciences. The formulated conclusions go beyond 
directly methodological issues, posing key philosophical questions to the whole project of 
Western sociology.

Grażyna Woroniecka, From the review of the book
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Deep contemplation of the situation could be the epistemological choice for social scientists. 
It is a fundamentally different approach to the research, where the investigator is researching 
the object but also the situation of research and her-self/him-self. Contemplating is 
a dual way of the approaching the truth. It does not mean that the researcher is mentally 
divided; just the opposite, she/he wants to be complete and achieve the unity of being 
as a researcher-human being and an element of the situation (psycho-social and historical). 
Contemplating enables researchers to see how the mind works and creates the images 
and reports from the field – what is available for the mind and what is silent or repressed 
because of the dominating rhetoric of description and rhetoric of feeling?… Contemplation 
is not only analysis, it is also an ethical choice of stopping here and now to see the situation 
clearly and reporting it with the all reservations that could be the result of the mindfully-
observed interaction of mind, self, and situation at one historical moment.

From the Introduction

Krzysztof T. Konecki (red.)

Emocje i polityka. Sceny z życia polskiego parlamentu
Łódź 2016 • 216 s. • ISBN 978-83-7969-858-5 • 36,90 zł

Książka poświęcona została analizie i badaniu emocji w życiu publicznym i polityce. Pokazano 
w niej, jak zachowania polityków oraz emocjonalne i wizualne czynniki obecne w relacjach 
medialnych na ich temat wpływają na sposób przedstawiania dyskursu politycznego. 
Publikacja skierowana jest zarówno do dziennikarzy, jak i do polityków, którym dostarczy 
wskazówek na temat kształtowania wizerunku oraz autoprezentacji. Będzie także cennym 
źródłem wiedzy dla wykładowców i studentów politologii, psychologii i socjologii oraz 
wszystkich uważnych obserwatorów polskiego życia politycznego.

Małgorzata Kostrzyńska

Stowarzyszanie się „wykluczonych”. Przykład bezdomności
Łódź 2018 • 308 s. • ISBN 978-83-8088-962-0 • 39,90 zł

Podstawą publikacji było trwające kilka lat badanie partycypacyjne prowadzone wśród 
bezdomnych mężczyzn, próbujących „wziąć sprawy w swoje ręce” i samodzielnie powołać 
organizację, która miała temu sprzyjać. Jego efektem stała się rekonstrukcja procesu ich 
stowarzyszania się, w który wpisane są mechanizmy stygmatyzacji ujawniające się na styku 
światów osób bez domu oraz „domnych”. Wygenerowana w badaniu teoria ciągłości 
biograficznej stowarzyszenia, ujawniająca cykliczność przemian władzy i powtarzalność 
towarzyszących jej mechanizmów, znajduje zastosowanie w różnych stowarzyszeniach, które 
są specyficzne, ale nie ze względu na kwestię społeczną, lecz z uwagi na działanie społeczne, 
na komunikację – bezdomność stanowi tu jedynie przykład dla dalszego uogólnienia. 
Książka kierowana jest zarówno do środowiska akademickiego (badaczy, studentów), jak 
i do organizacji pozarządowych i profesjonalistów zajmujących się na co dzień pomocą oraz 
integracją społeczną.

Aneta Krzewińska

Deliberacja. Idea – metodologia – praktyka
Łódź 2016 • 280 s. • ISBN 978-83-8088-185-3 • 51,90 zł

To pierwsza w Polsce książka metodologiczna poświęcona deliberacji. Autorka z idei i praktyki 
demokracji deliberacyjnej wywodzi techniki, które mogą wzbogacić instrumentarium badaczy 
społecznych. Prezentuje zarówno przykłady zastosowań technik deliberacyjnych zebrane 
z całego świata, jak i dzieli się efektami własnych praktycznych przedsięwzięć badawczych. 
Mimo tej wyraźnej metodologicznej orientacji, nie ucieka od dyskusji na temat kondycji 
systemów demokratycznych. Książka może być przydatna dla poszukiwaczy teoretycznych 
podstaw deliberacji oraz dla praktyków potrzebujących nowych narzędzi w swojej pracy 
badawczej, społecznej lub politycznej.
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Konrad Kubala

Racjonalność w dyskursach o pracy w Polsce  
(po)transformacyjnej

Łódź 2019 • 350 s. • ISBN 978-83-8142-346-5 • 49,90 zł

Książka dotyczy form współczesnej komunikacji społecznej i jej skutków w postaci 
tworzenia oraz odtwarzania definicji zjawisk i procesów mających podstawowe znaczenie 
dla porządku społecznego. W publikacji nawiązano do terminów kluczowych dla reprodukcji 
życia społecznego, takich jak bezpieczeństwo, ryzyko czy zaufanie. Uzasadniono znaczenie 
pojęcia racjonalność, niezbędnego dla zrozumienia instytucjonalnego planowania wpływu na 
kształt rzeczywistości społecznej, a także prywatnych oczekiwań i odczuć jednostek.

W monografii omówiono wzory wytwarzania określonych typów 
racjonalności w publicznych dyskursach o pracy oraz ich recepcję przez odbiorców mediów. 
Zwrócono uwagę, że w sporach dotyczących pracy uwidaczniają się najważniejsze elementy 
permanentnego procesu socjalizacji, umożliwiające zdefiniowanie relacji społecznych 
wraz z towarzyszącymi im ryzykami bezrobocia, wykluczenia społecznego i innymi. 
Przeanalizowano trzy typy dyskursów: władzy (wszystkie exposé okresu III Rzeczpospolitej), 
ekspercki (audycje radiowe EKG – Ekonomia. Kapitał, Gospodarka) oraz ‘obywatelski’ 
(grupowe wywiady zogniskowane).

Konrad Kubala

Społeczne reprezentacje Unii Europejskiej. Przedakcesyjny 
dyskurs polskich elit symbolicznych

Łódź 2016 • 172 s. • ISBN 978-83-8088-422-9 • 39,90 zł

W książce zostały ukazane wyniki badań nad obecnymi w medialnej debacie 
publicznej wizerunkami Unii Europejskiej. Przedstawiono wpływ języka na sferę 
doświadczenia społecznego, teoretyczne ujęcia kategorii dyskursu, charakterystykę 
teorii społecznych reprezentacji oraz autorską propozycję warsztatu badawczego. 
Czytelnik może odnaleźć w publikacji ścieżkę postępowania badawczego przydatną 
w pracy nad dominującymi w mediach rekonstrukcjami obrazów rzeczywistości. Osoby 
zainteresowane dynamicznymi zmianami postrzegania instytucji Unii Europejskiej mają 
natomiast okazję zapoznać się z jej wizerunkami funkcjonującymi wśród polskich elit 
symbolicznych na krótką chwilę przed referendum akcesyjnym.

Książka jest skierowana do osób interesujących się metodami jakościowymi w naukach 
społecznych, a także temporalnym ujęciem wizerunków Unii Europejskiej. Badacze, którzy 
zajmują się zagadnieniem tożsamości zbiorowej (w tym europejskiej) i chcieliby odtworzyć 
wizerunki Unii Europejskiej obecne w dyskursie publicznym dzisiaj, znajdą tu materiał 
umożliwiający śledzenie percepcji idei europejskiej, dokonywanie porównań i wyciąganie 
ostrożnych wniosków.

Łukasz T. Marciniak

Bazary. Kooperacja czy konkurencja?
Łódź 2016 • 180 s. • ISBN 978-83-8088-488-5 • 39,90 zł

Książka dotyczy relacji między kupcami na targowiskach polskich i warunków, w jakich 
one przebiegają. Autor opisuje działania ekonomiczne kupców, ukierunkowane na sprzedaż 
i zysk, oraz działania społeczne, czyli budowanie relacji (i zarządzanie nimi) z pozostałymi 
sprzedającymi na targowiskach, balansującymi między kooperacją a konkurencją. Książka 
zawiera barwne opisy trajektorii zakupów klientów, strategie manipulowania klientami, liczne 
taktyki i racjonalizacje kupców wobec siebie, a także kategoryzacje towarów i klientów. 
Dzięki temu Czytelnik uzyskuje obraz społeczności kupieckiej z jej skomplikowanymi 
podziałami wewnętrznymi i wielowymiarowymi nierównościami.
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Sylwia Męcfal

Prasa lokalna w relacjach z kluczowymi aktorami 
społecznymi. Studia przypadków

Łódź-Kraków 2019 • 430 s. • ISBN 978-83-8088-995-8 • 978-83-224-3419-6 44 • 45,00 zł

Monografia łączy w sobie elementy różnych dyscyplin naukowych: socjologii, politologii, 
medioznawstwa, ale jej istotnym elementem jest przede wszystkim zastosowana metoda 
badań – studium przypadku. Szczególny nacisk został położony na etykę badawczą oraz 
obszar badawczy, który można zaliczyć do tzw. trudnych do eksploracji.

Książka dostępna na stronie www.universitas.com.pl.

Jakub Niedbalski

Niepełnosprawność i osoby z niepełnosprawnością. 
Od pasywności i wykluczenia do aktywności życiowej 
i integracji społecznej

Łódź 2019 • ISBN 978-83-8142-512-4 • 38,00 zł

Książka przedstawia ogólną sytuację osób niepełnosprawnych w Polsce, prezentowaną 
z perspektywy zachodzących zmian o charakterze społecznym, gospodarczym i politycznym. 
W publikacji pokazano różnorodne obszary aktywności osób niepełnosprawnych, 
uwzględniając zarówno system wsparcia i jego instytucjonalne zaplecze, jak również 
strukturalne ograniczenia oraz społeczne bariery. Motywem przyświecającym powstaniu 
książki był przede wszystkim jej praktyczny i eksplanacyjny charakter. W zamyśle 
autora ma ona stanowić kompendium wiedzy z zakresu niepełnosprawności i osób 
z niepełnosprawnością, zwłaszcza w wymiarze podejmowanych przez nie różnorodnych 
form aktywności. Książka skierowana jest zarówno do przedstawicieli nauki, w tym 
przede wszystkim studentów i doktorantów, jak i praktyków, zwłaszcza osób 
zatrudnionych w jednostkach pomocy społecznej, instytucjach pomocowych, a także 
organizacjach pozarządowych, których jednym z zasadniczych obszarów działania jest 
aktywizacja i społeczna rehabilitacja osób niepełnosprawnych. 

Jakub Niedbalski, Mariola Racław, Dorota Żuchowska-Skiba (red.)

Oblicza niepełnosprawności w teorii i praktyce
Łódź 2017 • 368 s. • ISBN 978-83-8088-789-3 • 39,90 zł

Książka dotyczy niepełnosprawności jako zjawiska społecznego powstającego pod wpływem 
czynników historycznych, kulturowych oraz politycznych, które kształtują wizerunek 
osoby z różnego rodzaju dysfunkcjami i prowadzą do rewidowania definicji pojęcia 
niepełnosprawności.

Publikację kierujemy do przedstawicieli środowiska akademickiego zainteresowanych 
problematyką niepełnosprawności, praktyków zaangażowanych w udzielanie pomocy 
i wsparcia tej grupie klientów oraz wszystkich zmagających się z niepełnosprawnością swoją 
bądź innych osób.

Mamy nadzieję, że ta książka przyczyni się do rozwoju dyskusji nad sytuacją osób 
niepełnosprawnych w Polsce, które niejednokrotnie są postrzegane przez pryzmat 
stereotypów i społecznych uprzedzeń.

  
ZAPOWIEDŹ
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Jakub Niedbalski

Wymiary, konteksty i wzory karier. Proces stawania się 
sportowcem przez osoby z niepełnosprawnością fizyczną 
– analiza społecznych mechanizmów (re)konstruowania 
tożsamości

Łódź 2017 • 372 s. • ISBN 978-83-8088-637-7 • 54,90 zł

Autor rekonstruuje doświadczenia i działania składające się na wieloetapowy proces 
„stawania się” sportowcem przez osobę niepełnosprawną. Proces ten, będący zasadniczym 
przedmiotem podjętych analiz, został przedstawiony w jak najszerszych ramach strukturalno- 
-instytucjonalnych z uwarunkowaniami i kontekstami głównego działania, a więc sportu. 
Wyniki badań obrazują, iż proces „stawania się” sportowcem przebiega w sieci społecznych 
powiązań, ale także ograniczeń, które jednostka napotyka, odpowiednio adaptuje i oswaja. 
Na kolejnych etapach podążania określoną drogą osoba niepełnosprawna jest wystawiana na 
różnego rodzaju próby (takie jak ocena przez innych, publiczne wystąpienia czy pokonywanie 
własnych słabości), a pozytywne ich przejście i osiągane gratyfikacje zwiększają 
intensywność jej angażowania się w uprawianie sportu. Jest to działanie umożliwiające nie 
tylko przedefiniowanie postrzegania siebie w sposób subiektywny, lecz także dokonanie 
rekonstrukcji jaźni społecznej, czyli „przestrojenia” wizji siebie w oczach innych. Człowiek 
niepełnosprawny pod wpływem zaangażowania w sport zmienia zarówno swój ogląd 
rzeczywistości, jak i sposób myślenia o sobie pozostałych aktorów społecznych.

Jakub Niedbalski

Wprowadzenie do komputerowej analizy danych 
jakościowych. Przykłady bezpłatnego oprogramowania 
CAQDAS

Łódź 2018 • 216 s. • ISBN 978-83-8142-040-2 • 39,90 zł

W monografii omówiono programy CAQDA, wspomagające analizę danych jakościowych. 
Są to narzędzia bezpłatne, powszechnie dostępne, oferujące dość bogate rozwiązania, 
a niewymagające ani specjalnych zasobów sprzętowych, ani wiedzy z zakresu obsługi 
standardowych programów komputerowych. Ułatwiają one zarówno pracę z tekstem, jak 
i analizę materiałów audiowizualnych. Publikacja zawiera też praktyczne wskazówki dotyczące 
wyboru oprogramowania do realizacji projektów badawczych.

Paweł Starosta

Społeczny potencjał odrodzenia miast postprzemysłowych
Łódź 2016 • 368 s. • ISBN 978-83-8088-303-1 • 41,90 zł

Książka dotyczy oceny znaczenia potencjału społecznego w różnicowaniu poziomu rozwoju 
miast postprzemysłowych funkcjonujących w odmiennych uwarunkowaniach kulturowych, ale 
pełniących w przeszłości podobne funkcje. Wzięto pod uwagę pięć ośrodków: Łódź (Polska), 
Iwanowo (Rosja), Miszkolc (Węgry), Poniewież (Litwa), Adapazari (Turcja). Przedstawione 
analizy oparto na wypracowanej przez autora koncepcji „społecznego potencjału rozwoju 
zbiorowości terytorialnych”, uwzględniającej takie elementy jak: podmiotowość, kapitał 
ludzki, sieciowy komponent kapitału społecznego, komponent normatywny, zaufanie 
społeczne oraz formy mobilizacji i przywództwa lokalnego. Poziom rozwoju badanych 
miast scharakteryzowano zarówno w kategoriach subiektywnej oceny jakości życia 
prywatnego oraz satysfakcji z funkcjonowania określonych sfer instytucjonalnych miasta, 
jak i w kategoriach zbiorczych wskaźników standardu życia w mieście na podstawie 
uogólnionych danych statystycznych.
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Izabela Ślęzak

Praca kobiet świadczących usługi seksualne w agencjach 
towarzyskich

Łódź 2016 • 380 s. • ISBN 978-83-7969-991-9 • 44,90 zł

Praca kobiet świadczących usługi seksualne w agencjach towarzyskich oraz sposób 
organizacji tego typu instytucji to temat podjęty w tej monografii. Autorka analizuje 
interakcje zachodzące między pracownicami a ich klientami, omawia relacje 
pomiędzy pracownikami lokali, tzn. kobietami świadczącymi usługi seksualne, 
osobami zarządzającymi agencjami i pracownikami ochrony. Przedstawia również 
procesy budowania zaangażowania w pracę w agencji, jego modyfikowania i wygaszania. 
Sformułowane wnioski są wynikiem wieloletnich badań terenowych, podczas których 
autorka wykorzystała przede wszystkim obserwacje prowadzone w agencjach towarzyskich 
oraz wywiady swobodne z ich pracownikami i klientami korzystającymi z usług seksualnych. 
Książka skierowana jest do osób zainteresowanych socjologią jakościową i socjologią 
interpretatywną, chcących zrozumieć sposób funkcjonowania współczesnych agencji 
towarzyskich działających w Polsce. Może okazać się przydatna także dla streetworkerów, 
pracowników organizacji i instytucji, którzy w swojej pracy zawodowej spotykają się 
z osobami świadczącymi usługi seksualne.

Izabela Ślęzak

Social Construction of Sex Work. Ethnography of Escort 
Agencies in Poland

Łódź 2019 • 252 s. • ISBN 978-83-8142-096-9 • 54,90 zł

The book presents the social organization of escort agencies in Poland. The author focuses 
on analyzing the actions of female sex workers who are seen as active entities co-creating 
their working conditions. The author discusses the relationships between employees of the 
premises, namely the women providing sex services, the managers of the agencies and 
the security workers. Furthermore, she analyses the interactions between sex workers 
and their clients. The book is addressed to people who are interested in qualitative 
sociology, and those who would like to understand contemporary escort agencies in Poland. 
It will be also interesting for employees of organizations which work with people who 
provide sex services.

Elżbieta Zakrzewska-Manterys, Jakub Niedbalski (red.)

Pasjonaci, kreatorzy, twórcy. Ludzie niepełnosprawni 
jako artyści, sportowcy, animatorzy mediów

Łódź 2016 • 276 s. • ISBN 978-83-8088-076-4 • 39,90 zł

Celem publikacji jest „odczarowanie” wizerunku osób niepełnosprawnych jako ludzi 
wycofanych – nie tylko wyłączonych z głównego nurtu życia społecznego, lecz także 
pozbawionych życiowych planów, aspiracji i dążeń. To książka, która ma pokazać osoby 
niepełnosprawne w innym świetle – jako ludzi pełnych pasji, realizujących z powodzeniem 
swoje zainteresowania, aktywnie działających w przestrzeni mass mediów i kreujących 
rzeczywistość społeczną zgodnie ze swoimi potrzebami. Prezentuje osoby niepełnosprawne 
jako wychodzące naprzeciw własnym marzeniom, umiejętnie realizujące swoje plany, 
a przede wszystkim swoim przykładem przełamujące utarty, stereotypowy wizerunek ludzi 
„z problemami”.
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Agata Zysiak, Kamil Śmiechowski, Kamil Piskała, Wiktor Marzec, 
Kaja Kaźmierska, Jacek Burski

From Cotton and Smoke: Łódź – Industrial City and 
Discourses of Asynchronous Modernity 1897–1994

Łódź 2018 • 310 s. • ISBN 978-83-8142-102-7 • 44,90 zł

This book envisions Łódź, a city in present-day central Poland, the region’s textile industrial 
hub, to have been the capital of the Polish 19th century. Its history is a tale of struggle with 
modern change in Eastern Europe. The authors boldly challenge the romantic and noble-
based Polish cultural imaginary, offering instead a revolutionary path to understanding 
confrontation with modernity in the region.

The book examines local press debates during four pivotal periods, each of which stimulated 
self-reflection on the idea of the modern city:
– Rapid industrial growth in the tsarist borderlands;
– State crafting after WWI;
– Socialist restructuring after 1945;
– Transition and deindustrialization after 1989.

Together these insights constitute a multi-faced portrait of 20th century urban experience 
beyond the metropolis, in different historical contexts.

This innovative, interdisciplinary work deftly integrates urban and cultural history, 
historical sociology and discourse research. It will be of great value to Polish and Jewish 
studies’ specialists, as well as those in the field of Eastern European and Slavic studies. The 
book also addresses core intellectual debates within urban studies, modernity studies and 
historical discourse analysis worldwide.

 
psychologia
jesień życia?
Serię kierujemy do osób starszych i ich rodzin, środowiska lekarsko- 
-pielęgniarskiego, pracowników MOP-sów i DPS-ów. Chcemy dostarczać 
wiedzy na temat starości, uświadamiać i motywować seniorów do 
aktywnego życia, zmieniać wizerunek osób 60+, przeciwdziałać 
dyskryminacji ludzi starszych w życiu codziennym. W publikacjach 
pokazujemy, w jaki sposób nagromadzone doświadczenia i umiejętności 
mogą poprawić jakość życia współczesnego seniora. Dostarczamy gotowych 
narzędzi do pracy nad polepszeniem stanu psychofizycznego ludzi starszych 
i ich opiekunów. W naszych publikacjach nie ma tematów tabu.
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Jolanta Marchlewska

Emocje – relacje – empatia w wieku dojrzałym. 
Warsztat: Jak zadbać o siebie

Łódź 2019 • 134 s. • ISBN 978-83-8142-339-7 • 29,90 zł

Książka daje narzędzie do stworzenia harmonijnego, satysfakcjonującego życia, dojrzałych, 
nowych kompetencji, które pozwalają cieszyć się każdym dniem i zachwycać drugim 
człowiekiem. Na szczególne wyróżnienie zasługują zawarte w poradniku ćwiczenia i zadania 
do indywidualnego wykonania, które pomagają zrozumieć siebie, własne zachowania i emocje. 
Świadomy kontakt z uczuciami, równowaga w dawaniu i braniu, obserwowanie zdarzeń bez 
ich interpretacji oraz asertywne stawianie granic to istotne i potrzebne umiejętności, nie tylko 
w wieku dojrzałym. Jeśli czujemy, że ich nie posiadamy, ta książka jest właśnie dla nas.

Dr Wanda Matras-Mastalerz, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

Monika Mularska-Kucharek, Ewa Czernik

Jesień życia? Wiosna możliwości! Przewodnik po późnej 
dorosłości

Łódź 2016 • 250 s. • ISBN 978-83-8088-252-2 • 28,90 zł

Napisany przez ekspertów praktyczny przewodnik dla seniorów, ich rodzin, opiekunów oraz dla 
lekarzy, fizjoterapeutów, pielęgniarek środowiskowych i społeczników! Dzięki tej książce Czytelnik 
pozna możliwości, jakimi dysponują seniorzy, aby czerpać satysfakcję z życia. Dowie się także, 
jak praca z emocjami, aktywność fizyczna, intelektualna oraz artystyczna i dostrzeganie wartości 
wiedzy płynącej z doświadczenia w okresie późnej dorosłości pozwalają wieść satysfakcjonujące 
życie. Autorki przedstawiają zmiany zachodzące w organizmie seniora i to, jak wpływają one na 
jego ciało i emocje. Pokazują też formy aktywności fizycznej, duchowej i społecznej sprzyjające 
osiąganiu zadowolenia z życia. Dzięki ich wiedzy Czytelnik dowie się, jak w praktyce przezwyciężać 
trudności, które w codziennym życiu napotykają seniorzy.

Zofia Szweda-Lewandowska

Opieka nad osobami starszymi. Wspierający i wspierani
Łódź 2017 • 172 s. • ISBN 978-83-8088-682-7 • 39,90 zł

Publikacja dotyczy sytuacji seniorów w zakresie potrzeb opiekuńczych postrzeganej z dwóch 
perspektyw: osób starszych oraz ich opiekunów (wspierany-wspierający – pierwsze tego typu 
badania prowadzone w Polsce). Autorka identyfikuje obszary, w których występuje deficyt 
wsparcia ze strony krewnych oraz bliskich (określa stopień zaspokojenia potrzeb opiekuńczych 
przez rodzinę). Analizuje, jak bardzo rodzinni opiekunowie seniorów są obciążeni obowiązkami 
opiekuńczymi i jakie konsekwencje dla ich życia rodzinnego i zawodowego wynikają 
z konieczności świadczenia wsparcia potrzebującym krewnym. Wskazuje również na 
nieformalne sieci wsparcia (znajomi, przyjaciele, sąsiedzi) oraz usługi opiekuńcze świadczone 
zarówno legalnie, jak i w ramach pracy nierejestrowanej (szara strefa usług opiekuńczych), 
a także na preferencje osób starszych dotyczące opiekunów. Zwraca uwagę na możliwości 
dotyczące opieki i jej usprawnienia dzięki optymalnemu wykorzystaniu zasobów pozostających 
w dyspozycji samorządu terytorialnego, systemu ochrony zdrowia, systemu pomocy społecznej.

Monika Kamieńska, Monika Mularska-Kucharek

Srebrne tabu. Przyjaźń, miłość i seks w wieku dojrzałym
Łódź 2018 • 246 s. • ISBN 978-83-8088-765-7 • 34,90 zł

Książka zawiera wywiady ze znanymi osobami oraz porady eksperckie na temat poprawy 
jakości życia ludzi starszych. O tym, jak spełniać swoje marzenia i dbać o codzienną aktywność, 
opowiadają postacie kojarzone z telewizji (np. Krystyna Mazurówna, Teresa Lipowska, Andrzej 
Precigs, Ryszard Rembiszewski, Zofia Suska, Krystyna Sienkiewicz – jedna z jej ostatnich oficjalnych 
wypowiedzi), a także zwykli ludzie, którzy dzielą się swoimi pasjami podróżniczymi, literackimi 
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i teatralnymi. Uzupełnieniem publikacji są teksty eksperckie (m.in. Ewy Czernik, psychoterapeutki, 
Bianki-Beaty Kotoro, psychoseksuolożki, czy Ewy Kozieradzkiej, projektantki mody) dotyczące 
miłości, samotności, seksualności, kreatywności, sposobu ubierania się ludzi starszych.

„Czas leci. Nie trać go. Ta książka jest wielką szansą na odmianę. Doda Ci wiary w siebie. 
Powodzenia!”

Michał Olszański

Katarzyna Biegańska

Jakość życia przedsiębiorców. Między dobrobytem 
a dobrostanem

Łódź 2019 • ISBN 978-83-8142-498-1 • 49,90 zł

Autorka rozszerza badania nad przedsiębiorczością o dobrostan i zdrowie przedsiębiorców. 
Wyznaczniki sukcesu zależą, jak dowodzi na podstawie badań, nie tylko od ekonomii 
podejmowanych działań, ale i od psychologii w aspekcie doświadczania jakości życia. W tym 
kontekście autorka łączy ekonomię z psychologią, co wpisuje się w obecnie rozwijany nurt 
badań tzw. ekonomii behawioralnej. W publikacji wskazano różnice pomiędzy przedsiębiorcami 
a innymi grupami społeczno-zawodowymi w zakresie jakości życia, zanalizowano wewnętrzną 
strukturę jakości życia, a także przedyskutowano podmiotowe i  pozapodmiotowe (związane 
głównie z położeniem w biznesie) uwarunkowania dobrobytu i dobrostanu przedsiębiorców. 

Na gruncie polskim nie prowadzono dotąd badań poświęconych jakości życia przedsiębiorców 
uwzględniających tak szeroki zestaw zmiennych objaśniających. […] Istotną zaletą monografii 
K. Biegańskiej jest to, że pokazuje ona psychologiczny mechanizm poziomu dobrostanu 
i w związku z tym wskazuje na jego przyczyny. Jest to ważne, ponieważ zastosowana 
koncepcja badań i otrzymane wyniki dostarczają konkretnych narzędzi, pokazując sposób, 
w jaki można kontrolować jakość życia i ewentualnie zapobiegać nadmiernemu jego spadkowi, 
co wcale nierzadko dotyczy przedsiębiorców. 

Z recenzji prof. dr. hab. Andrzej Falkowskiego (SWPS w Warszawie)

Anna Lubrańska

Psychospołeczne aspekty życia i pracy w kontekście różnic 
międzypokoleniowych i polityki organizacyjnej

Łódź 2018 • 254 s. • ISBN 978-83-8142-112-6 • 46,90 zł

Wieloaspektowe opracowanie z zakresu psychologii pracy oraz psychologii organizacji 
i zarządzania, dotyczące problematyki różnorodności pokoleniowej. Podjęte zagadnienia 
autorka omówiła z uwzględnieniem wymiaru indywidualnego i organizacyjnego, a także 
ukazała je z dwóch perspektyw – teoretycznej (zamieszczając definicje kluczowych terminów 
i charakterystykę istotnych zjawisk) oraz empirycznej (prezentując założenia i rezultaty 
projektu badawczego zrealizowanego w obszarze różnic pokoleniowych).

Joanna Miniszewska

Bycie z chorobą. Przystosowanie do wybranych chorób 
somatycznych z perspektywy psychologii pozytywnej 
i koncepcji poznawczych

Łódź 2019 • 276 s. • ISBN 978-83-8142-277-2 • 39,90 zł

Publikacja dotyczy przystosowania chorych do wybranych przewlekłych chorób somatycznych, 
takich jak cukrzyca, łuszczyca, reumatoidalne zapalenie stawów, przewlekła choroba nerek. 
Autorka wyodrębnia trzy grupy zmiennych konstytuujących proces przystosowania do choroby 
z uwzględnieniem jego uwarunkowań i efektu końcowego: zmienne wyjaśniające (subiektywne 
znaczenie choroby dla osoby chorej, wiedza na temat choroby), procesy pośredniczące 
(mediatory – sens życia, strategie radzenia sobie, korzyści związane z chorobą oraz moderatory 
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– typ choroby, czas jej trwania) oraz zmienne wyjaśniane (akceptacja choroby i życia z nią, 
zdrowie psychiczne, bilans emocjonalny, zadowolenie z życia). Adaptacja rozumiana jako proces 
oraz przystosowanie jako efekt owego procesu zostały przeanalizowane z perspektywy 
psychologii pozytywnej, podkreślającej mocne strony osoby chorej, oraz psychologii poznawczej, 
ukazującej znaczenie procesów poznawczych w rozumieniu, a także przystosowaniu do choroby 
i związanych z nią uciążliwości i ograniczeń.

Nina Ogińska-Bulik

Wiem, co jem? Psychologia nadmiernego jedzenia 
i odchudzania się

Łódź 2016 • 320 s. • ISBN 978-83-8088-347-5 • 39,90 zł

Dlaczego nie potrafimy oprzeć się pokusie jedzenia, mimo że nie odczuwamy głodu? Jak 
rozpoznać, kiedy jedzenie staje się szkodliwe i w jaki sposób skutecznie je ograniczyć? Jak 
osiągnąć sukces w odchudzaniu?

Rozwój cywilizacji, a przede wszystkim przemysłu spożywczego i przetwórczego sprawił, 
że mamy do czynienia z nadprodukcją żywności. Głodowanie jest zjawiskiem rzadkim. 
Żywność stała się ogólnie dostępna, ale fakt ten ma także swoje zgubne skutki. Przyczynia 
się do trudności w kontrolowaniu ilości spożywanego pokarmu, co najczęściej powoduje, że 
człowiek je więcej niż potrzebuje jego organizm, a to prowadzi do nadwagi i otyłości. Choć 
wzrasta świadomość ludzi na temat zdrowego odżywiania się, nie zawsze przekłada się ona 
na podejmowane zachowania jedzeniowe.

Autorka wyjaśnia, jakie czynniki warunkują odżywianie, z czego wynikają preferencje 
żywieniowe i dlaczego czasem trudno nam utrzymać odpowiednią wagę. Wskazuje błędy 
w procesie odchudzania oraz ich skutki uboczne – objadanie się, pogorszenie kondycji 
fizycznej, złe samopoczucie. Wiedza na ten temat umożliwia długofalowe efektywne 
odchudzanie oraz trwałe wyeliminowanie niekorzystnych nawyków żywieniowych.

Wiesław Szymczak

Praktyka wnioskowania statystycznego
Łódź 2018 • 214 s. • ISBN 978-83-8142-365-6 • 39,90 zł

Książka ta nie jest typowym podręcznikiem, w którym omawia się podstawowe albo 
zaawansowane metody statystyczne wykorzystywane do opracowywania wyników badań 
ilościowych w naukach społecznych, medycznych itp. Zwracam w niej uwagę przede wszystkim 
na problemy wynikające z niespełniania przez materiał empiryczny teoretycznych założeń 
leżących u podstaw używanych metod, na pewnego typu „uzależnienie” – w sensie skazania 
się na zaimplementowane tam testy statystyczne – od używanego oprogramowania. Obszerny 
rozdział poświęcam też krytycznej ocenie zagadnienia wielkości efektu i obserwowalnej 
mocy testu. Te dwie ostatnie kwestie są o tyle niebezpieczne, że bywają instytucjonalnie 
wymuszane na autorach artykułów. Publikacja ta będzie więc mniej przydatna dla studentów 
rozpoczynających naukę statystyki, natomiast powinna być czytana przez badaczy stosujących 
metody statystyczne do opracowywania wyników swoich badań. Chciałbym mieć nadzieję, 
że moje rozważania uświadomią im, jak łatwo można zastosować nieprawidłowe rozwiązanie, 
budując na nim cały gmach interpretacji merytorycznych w oczywisty sposób nieprawdziwych.

Katarzyna Walęcka-Matyja

Relacje interpersonalne dorosłych rodzeństw w aspekcie 
funkcjonowania psychospołecznego i krytycznych 
wydarzeń życiowych

Łódź 2018 • 336 s. • ISBN 978-83-8088-885-2 • 46,90 zł

Publikacja z zakresu psychologii rodziny. Badania mają na celu poznanie jakości i znaczenia 
relacji z rodzeństwem w całym dorosłym życiu człowieka. Problematyka książki koncentruje 
się wokół czterech zagadnień: określenie psychologicznych aspektów relacji z rodzeństwem 
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w okresie dorosłości; wyróżnienie wzorców relacji interpersonalnych dorosłych rodzeństw; 
określenie związku pomiędzy krytycznymi wydarzeniami życiowymi a pozytywnymi oraz 
negatywnymi aspektami relacji rodzeństw w okresie dorosłości; oszacowanie buforowej roli 
relacji z rodzeństwem w okresie dorosłości.

Mariusz Tomasz Wołońciej, Anna Paszkowska-Rogacz

Vocational interests of youth in Ecuador. Inventory of 
the Occupational Preferences of Youth

Łódź 2017 • 176 s. • ISBN 978-83-8088-863-0 • 39,90 zł

This methodologically sound psychometric tool has been handed to Ecuadorian psychologists 
and teachers as a guide in the career counselling field. The authors’ study may be viewed as 
pioneering work, due to its consideration of the significant cultural and geographic regional 
differentiation among graduates from the Pacific coast, the Andes, the Amazon rainforest and 
the Galapagos Islands.

Reaching to the classics of literature on the subject (primarily Holland, Super, Prediger 
and Strong), the authors have performed a momentous work, which is the construction of 
a psychometric tool that will be helpful in diagnosing career interests in the entire population 
of Ecuadorian youth.

Worth additional acknowledgement are the high reliability indicators of the career interests 
questionnaire conducted on a representative and large study group, as well as the defined 
psychometric accuracy of the scale.

This publication makes a civilizational quantum leap in the education of Ecuadorian youth, 
guaranteeing them a career choice that corresponds to their interests and ambitions. 
This pioneering publication on the Polish and world markets confirms the fact that Polish 
psychologists have the capability to “export” the psychometric school of thought to the 
Latin American region, with all of the scientific, social and humanitarian consequences 
involved.

 
pedagogika
terapia pedagogiczna
Seria powstała z myślą o pedagogach, nauczycielach i wychowawcach, 
którzy na co dzień muszą w swej pracy stawiać czoła różnorakim 
trudnościom i poradzić sobie z zaburzonymi zachowaniami podopiecznych: 
agresją, problemami z dostosowaniem się do wymagań szkolnych, 
uzależnieniami, brakiem umiejętności współpracy w grupie, nerwicowością, 
osiągnięciami nieadekwatnymi w stosunku do możliwości intelektualnych 
i wieloma innymi. W publikacjach proponujemy zestawy gotowych narzędzi 
do pracy: scenariusze zajęć, ćwiczenia, karty pracy wraz ze zwięzłymi 
informacjami dotyczącymi prezentowanych technik i metod działania.
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Gabriela Dobińska, Angelika Cieślikowska-Ryczko

Techniki i metody relaksacyjne w wychowaniu, edukacji 
i terapii. Scenariusze pracy z dziećmi i młodzieżą

Łódź 2019 • ISBN 978-83-8142-407-3 • 39,90 zł

Książka składa się z dwóch podstawowych części: teoretycznej oraz praktycznej. Pierwsza 
zawiera wyjaśnienie podstawowych pojęć związanych ze stresem (etiologią, typologią, 
skutkami chronicznego stresu) oraz relaksem (procesem relaksacji, walorami wynikającymi 
z regularnego odprężania się). Zaproponowany wstęp teoretyczny ma wzbogacić 
profesjonalną wiedzę pedagogów oraz – z drugiej strony – umożliwić rodzicom poznanie 
i zrozumienie specyfiki omawianych zagadnień. Druga, praktyczna część to zbiór konspektów 
zajęć, które można zrealizować m.in. w szkołach, przedszkolach, świetlicach, placówkach 
resocjalizacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych, a także w indywidualnej pracy w domu. 

Anna Pikała, Magdalena Sasin

Arteterapia. Scenariusze zajęć
Łódź 2016 • 166 s. • ISBN 978-83-8088-014-6 • 39,90 zł

Arteterapia. Scenariusze zajęć to książka przeznaczona dla nauczycieli, pedagogów i innych 
osób zainteresowanych oddziaływaniem sztuki, chcących wzbogacić swoje zajęcia 
o elementy arteterapii. Znajdują się tu kompletne konspekty zajęć przeznaczonych dla grup 
w różnym wieku i na różnych etapach edukacji, w szkole i poza szkołą. Proponowane zajęcia 
nakierowane są na rozwój konkretnych umiejętności lub przezwyciężanie określonych 
trudności. Konspekty poprzedza rozdział teoretyczny, który pozwala na usystematyzowanie 
i poszerzenie wiadomości na temat arteterapii.

Renata Szczepanik, Agnieszka Jaros

Techniki socjoterapeutyczne w pracy z dzieckiem 
agresywnym

Łódź 2016 • 182 s. • ISBN 978-83-7969-881-3 • 39,90 zł

Publikacja powstała z myślą o potrzebach tych pedagogów (nauczycieli, wychowawców, 
opiekunów), którzy borykają się z rozmaitymi trudnościami w relacjach z podopiecznymi 
i w socjoterapii szukają inspiracji do swojej pracy wychowawczej. Książka zawiera propozycje 
pracy z dzieckiem, jednak należy pamiętać, że podstawowym warunkiem projektowania 
zajęć socjoterapeutycznych jest diagnoza dziecka oraz wnikliwa analiza warunków jego życia 
(tj. kontekstu zaburzonych zachowań).

W pierwszej części opracowania zamieszczono opis najważniejszych sposobów postępowania 
diagnostycznego, uwzględniającego indywidualne konteksty życia dziecka i jego problemy. 
Natomiast w części drugiej znajdują się scenariusze zajęć socjoterapeutycznych do pracy 
z dziećmi agresywnymi, przeznaczone dla dwóch grup wiekowych uczniów (6–9-letnich 
oraz 10–12-latków). Proponowane bloki zajęć inspirowane są wieloletnimi doświadczeniami 
dydaktycznymi i terapeutycznymi autorek w pracy z dziećmi i młodzieżą.

 
edukacja dla mądrości
Publikacje prezentują praktyczne zastosowania koncepcji edukacji dla 
mądrości autorstwa amerykańskiego psychologa Roberta J. Sternberga. 
Zakłada ona, że człowiek rozwija się w toku aktywności prowadzącej 
do budowania harmonii wewnętrznej z uwzględnianiem dobra innych. 
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Warunkiem osiągnięcia efektu oddziaływania nauczycieli i wychowawców 
jest organizowanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających rozwojowi 
potencjalnych zdolności, wartościowemu zachowaniu oraz podejmowaniu 
działań zmierzających do odkrywania i realizowania wartości. W ramach 
serii po raz pierwszy przybliżamy polskim pedagogom szersze podstawy 
metodyczne tej nowej koncepcji, a także przedstawiamy propozycje jej 
praktycznego zastosowania – w formie scenariuszy zajęć.

Elżbieta Płóciennik

Mądrość dziecka. Predyspozycje, przejawy, perspektywy 
wspierania

Łódź 2018 • 340 s. • ISBN 978-83-8088-936-1 • 39,90 zł

Publikacja z serii Edukacja dla Mądrości, inspirowanej koncepcją i dokonaniami 
Roberta J. Sternberga (Teaching for Wisdom), stanowi syntetyczne i zarazem nowe 
ujęcie tytułowej kategorii mądrości dziecka. Czytelnik znajdzie tu przegląd zagadnień 
teoretycznych związanych z pojmowaniem tej kategorii. Autorka ilustruje wielość znaczeń 
przypisywanych temu pojęciu, a także liczne uwarunkowania procesu dochodzenia do 
mądrości. Zagadnieniom teoretycznym towarzyszy część prezentująca wyniki własnych, 
przeprowadzonych wśród starszych dzieci przedszkolnych, nowatorskich badań autorki, 
które zostały oparte na samodzielnie skonstruowanym narzędziu badawczym. Czytelnik 
może również zapoznać się z wnioskami z badań, które nie tylko kształtują nową teorię 
pedagogiczną, lecz także mają praktyczne znaczenie dla pracy z dziećmi przedszkolnymi.

Elżbieta Płóciennik

Rozwijanie mądrości dziecka. Koncepcja i wskazówki 
metodyczne

Łódź 2016 • 172 s. • ISBN 978-83-8088-096-2 • 33,90 zł

Autorka przedstawia rozwiązania edukacyjne, które pozwolą w optymalny sposób rozwinąć 
zdolności i osobowość dziecka od wczesnych etapów życia, tak by potrafiło sobie 
radzić z wyzwaniami cywilizacyjnymi XXI w. Czytelnik zapozna się z próbami poszukiwania, 
weryfikacji i wdrażania innowacyjnych rozwiązań metodycznych, pomocnych w procesie 
rozwijania refleksyjności, samodzielności działania dzieci, ich kompetencji społecznych 
i umiejętności rozwiązywania problemów, szczególnie o charakterze twórczym. Znajdzie 
ponadto propozycje konkretnych ćwiczeń oraz sytuacji edukacyjnych, możliwych do 
zastosowania w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej (choć Czytelnik zapewne dostrzeże 
ich uniwersalność).

Książka z pewnością zainteresuje studentów i nauczycieli akademickich, wychowawców 
i pedagogów pracujących w różnych instytucjach oświatowych, konsultantów i doradców 
metodycznych, a także rodziców, którym zależy na efektywnej edukacji dzieci. W kolejnych 
tomach zostaną przedstawione scenariusze zajęć dla poszczególnych grup wiekowych.

Elżbieta Płóciennik

Rozwijanie mądrości w praktyce edukacyjnej. Scenariusze 
zajęć w przedszkolu i szkole podstawowej

Łódź 2016 • 160 s. • ISBN 978-83-8088-142-6 • 29,90 zł

Praktyczny poradnik metodyczny dla nauczycieli, wychowawców, pedagogów pracujących 
w różnych instytucjach oświatowych, konsultantów i doradców metodycznych, a także 
rodziców. Autorka, pracownik naukowy Uniwersytetu Łódzkiego, dysponuje również 
wieloletnim doświadczeniem jako nauczyciel, koordynator merytoryczny i dyrektor 
przedszkola. Jest też trenerem twórczości w projektach edukacyjnych i doskonalących 
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warsztat metodyczny nauczycieli, autorką techniki obrazków dynamicznych i popularyzatorką 
metod aktywizujących myślenie dziecka.

W publikacji, po krótkim wprowadzeniu przedstawiającym koncepcję edukacji dla mądrości, 
zaprezentowane zostały przykłady sytuacji edukacyjnych, podczas których można 
rozwijać inteligencję analityczną, twórczą, praktyczną, refleksyjność, myślenie dialogiczne 
i dialektyczne, wraz z propozycjami konkretnych ćwiczeń. Po nich Czytelnik znajdzie zestaw 
scenariuszy zajęć do pracy z dziećmi w przedszkolu oraz w szkole podstawowej. Poradnik 
uzupełniają gotowe do powielenia karty pracy.

Elżbieta Płóciennik

Rozwijanie mądrości w praktyce edukacyjnej. 
Scenariusze zajęć dla młodzieży

Łódź 2016 • 124 s. • ISBN 978-83-8088-312-3 • 29,90 zł

Publikacja w ramach serii Edukacja dla Mądrości to praktyczny poradnik metodyczny dla 
nauczycieli, wychowawców i pedagogów, pracujących w różnych instytucjach oświatowych, 
dla konsultantów i doradców metodycznych, a także rodziców. Zawiera wprowadzenie 
teoretyczne oraz przykłady sytuacji edukacyjnych służących rozwijaniu inteligencji 
analitycznej, twórczej, praktycznej, refleksyjności, myślenia dialogicznego i dialektycznego 
oraz propozycje konkretnych ćwiczeń. Czytelnik znajdzie również zestaw scenariuszy zajęć do 
pracy z młodzieżą. Poradnik uzupełniają gotowe do powielenia karty pracy.

Aldona Pobojewska

Edukacja do samodzielności: warsztaty z dociekań 
filozoficznych. Teoria i metodyka

Łódź 2019 • ISBN 978-83-8142-380-9 • 42,90 zł

Książka jest rodzajem podręcznika prezentującego relatywnie nową dla polskiego 
czytelnika metodę edukacyjną – warsztaty z dociekań filozoficznych (WDF). Mówiąc 
najogólniej, metoda ta służy do wyrabiania u jej uczestników umiejętności, motywacji 
oraz społecznych i poznawczych postaw związanych ze zdobyciem intelektualnej i moralnej 
samodzielności (tj. takich kompetencji miękkich jak: umiejętność stawiania pytań 
problemowych oraz formułowania własnego stanowiska i jego argumentacji, krytyczne 
myślenie, wrażliwość, wyobraźnia, kreatywność i wiele innych).

Robert J. Sternberg, Linda Jarvin, Elena L. Grigorenko
Redaktor tomu: Krzysztof J. Szmidt

Mądrość, inteligencja i twórczość w nauczaniu. 
Jak zapewnić uczniom sukces

Łódź 2018 • 216 s. • ISBN 978-83-8088-855-5 • 39,90 zł

Robert J. Sternberg – klasyk amerykańskiej psychologii, twórca koncepcji edukacji dla 
mądrości, jeden z najczęściej cytowanych autorów w naukach humanistycznych – wraz 
ze współautorkami przygotował podręcznik metodyczny dla nauczycieli wszystkich 
szczebli edukacyjnych. Autorzy przedstawili strategie dydaktyczne mające na celu nie tylko 
kształtowanie tradycyjnych umiejętności analitycznych u uczniów, lecz także wychowywanie 
ich na szczęśliwe osoby.

Przy każdej prezentacji Czytelnik znajdzie zwięzły wstęp teoretyczny, cele ćwiczeń, zadania 
dydaktyczne z prostymi instrukcjami, narzędzia do samooceny oraz przykłady lekcji z różnych 
etapów kształcenia.
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Jean-Marie Barbier, tł. E. Marynowicz-Hetka

Leksykon analizy aktywności. Konceptualizacje 
zwyczajowych pojęć

Łódź 2016 • 290 s. • ISBN 978-83-8088-267-6 • 49,90 zł

Leksykon terminów kluczowych dla refleksji nad aktywnością człowieka, w tym nad jego 
działaniem profesjonalnym. Autor wychodzi od oczywistego, zwyczajowego znaczenia 
terminu, by w toku syntetycznie przedstawionej refleksji dojść często do znaczeń 
nowych, nieoczywistych. Leksykon jest z założenia propozycją dynamiczną, której 
dalszy rozwój podjęty zostałby przez środowisko naukowców oraz refleksyjnych 
praktyków – zamiar Autora polega na dostarczeniu badaczom narzędzia teoretycznego 
odpornego na skostnienie. Książka zainteresuje nie tylko badaczy zajmujących się pracą 
socjalną, nauczaniem, edukacją, doradztwem i doskonaleniem zawodowym, zarządzaniem, 
metodologią badań nad aktywnością i działaniem, ale również refleksyjnych praktyków 
z tych obszarów, zwłaszcza przygotowujących plany, koncepcje, strategie rozwoju czy 
oceniania.

Leksykonowi towarzyszy – oprócz tekstów wstępnych Autora (w tym słowo do polskiego 
Czytelnika) – cenne posłowie pióra Tłumaczki, Ewy Marynowicz-Hetki, prezentujące 
oryginalną koncepcję Barbiera, zorientowaną na doskonalenie warsztatu badacza 
i kształtowanie myślenia o aktywności w polu praktyki.

Jolanta Bonar, Anna Buła, Monika Wiśniewska-Kin (red.)

Horyzonty dziecięcych znaczeń. Granice – rozpoznania 
– perspektywy

Łódź 2019 • 180 s. • ISBN 978-83-8142-231-4 • 39,90 zł

Prezentowana publikacja zachęca do refleksji na temat napięć oraz nieoczywistości, istoty 
i znaczenia współczesnych debat nad dzieciństwem i wczesną edukacją. Przedstawione 
rozważania dotyczą krytycznego namysłu nad kondycją wczesnej edukacji, potencjału 
dziecka i jego sposobów doświadczania świata, środowiska edukacyjnego rozwijającego 
potencjał i kompetencje dzieci, twórczego charakteru procesu uczenia się, a także 
metodologicznych aspektów badań dziecka i dzieciństwa.

Tom jest zapisem toczonej z dwóch perspektyw – konstruktywistycznej i kognitywistycznej 
– wielowątkowej dyskusji wokół dzieciństwa jako zespołu dziecięcych doświadczeń, 
przeżyć i działań. Obecna w książce idea podejścia jakościowego po raz kolejny potwierdza, 
że zainteresowanie dziecięcymi znaczeniami nie ma prostych odniesień do zagadnień 
podejmowanych w tradycji ilościowych badań pedagogicznych.

Jolanta Bonar, Anna Buła, Monika Wiśniewska-Kin (red.)

Horyzonty dziecięcych znaczeń. Kreowanie środowiska 
uczenia się

Łódź 2019 • 144 s. • ISBN 978-83-8142-117-1 • 39,90 zł

Książka powstała z inspiracji ukierunkowanych na trzy obszary: kulturę edukacji osadzoną 
w tradycji sprowadzającej kształcenie do transmisji wiedzy i przekonań, środowisko 
edukacyjne pobudzające rozwój dziecięcych zdolności oraz kreatywność pojmowaną 
jako dziecięce odczytywanie, rozpoznawanie i wymyślanie świata. Podobnie jak w tomie 
Horyzonty dziecięcych znaczeń. Granice – rozpoznania – perspektywy, można tu znaleźć 
odwołania do wielu teorii mieszczących się jednak w dyskursie konstruktywistycznym. 
Niezależnie od podejmowanej problematyki większość Autorów ujmuje ją z perspektywy 
interpretatywnej. 
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Aneta Bołdyrew

Społeczeństwo Królestwa Polskiego wobec patologii 
społecznych w latach 1864–1914

Łódź 2016 • 370 s. • ISBN 978-83-7969-861-5 • 46,90 zł

Przemiany społeczno-ekonomiczne w Królestwie Polskim w latach 1864–1914, obok 
pozytywnych konsekwencji, niosły ze sobą polaryzację społeczeństwa, eskalację biedy 
i zjawisk dewiacyjnych. Niniejsza publikacja jest poświęcona rozwijającym się w tym czasie 
patologiom społecznym, które w badanym okresie i współcześnie uważa się za szczególnie 
groźne: alkoholizmowi, prostytucji, „handlowi żywym towarem”, dzieciobójstwu, aborcji, 
porzucaniu, krzywdzeniu i zaniedbywaniu dzieci prowadzącemu do powstania grupy 
„dzieci ulicy” oraz demoralizacji i przestępczości nieletnich. Analizie poddano opinie 
i poglądy społeczeństwa Królestwa Polskiego na temat uwarunkowań tych zjawisk, ich 
przejawów i konsekwencji. Równolegle przedmiot badań stanowiły inicjatywy społeczne 
o charakterze profilaktycznym, edukacyjnym i opiekuńczo-wychowawczym na rzecz osób 
najuboższych, opuszczonych, zaniedbanych, wykazujących zachowania patologiczne. Celem 
pracy było także określenie skuteczności owych działań i ich znaczenia w modernizacji życia 
społecznego na przełomie XIX i XX w.

Aleksandra Chmielińska

Dynamika transgresji twórczych. Studia przypadków 
pedagogów

Łódź 2017 • 188 s. • ISBN 978-83-8088-760-2 • 39,90 zł

Przedmiotem refleksji teoretycznej oraz badań empirycznych w prezentowanej pracy stała 
się kategoria twórczych transgresji. Słowo „transgresja”, wprowadzone do psychologii 
przez Józefa Kozieleckiego (1987), odnosi się do takich działań, których nadrzędnym celem 
jest przekraczanie granic możliwości człowieka, istniejących zarówno w świadomości 
wewnętrznej, jak i w otaczającej rzeczywistości. Określenie transgresji jako twórczych zawęża 
obszar tych badań do czynności konstruktywnych, stanowiących źródło rozwoju osobistego, 
zawodowego oraz działań nowych i cennych w ujęciu społecznym.

Agata Czajkowska

Fototerapia. Fotografia w pracy nauczyciela, pedagoga 
i terapeuty

Łódź 2019 • 152 s. • ISBN 978-83-8142-275-8 • 39,90 zł

Fototerapia, czyli zastosowanie fotografii w pracy nauczyciela, pedagoga, doradcy 
i terapeuty, jest coraz częściej używana w zakresie coachingu i rozwoju osobistego. Autorka 
rozumie ją jako zbiór powiązanych ze sobą technik opartych na osobistych i rodzinnych 
fotografiach oraz na zdjęciach wykonanych przez inne osoby – przywoływane dzięki nim 
uczucia i wspomnienia są wykorzystywane jako katalizatory komunikacji terapeutycznej, 
procesu zmiany czy rozwoju osobistego. W publikacji znajdują się też scenariusze ćwiczeń 
skonstruowanych na podstawie zagadnień omówionych w części teoretycznej.

Połączenie perspektywy teoretycznej i metodycznej czyni opracowanie nowatorskim. 
Jest to projekt metodyczny adresowany do terapeutów-praktyków. Niemniej – co trzeba 
podkreślić – rozważania konstytuujące część teoretyczną książki nie tylko dobrze 
ugruntowują oferowane scenariusze, lecz także dostarczają im upełnomocnień naukowych 
– socjologicznych, psychologicznych i pedagogicznych.

Z recenzji prof. dr. hab. Mieczysława Malewskiego 
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Elżbieta Dubas, Anna Gutowska (red.)

Czas i miejsca w biografii. Aspekty edukacyjne
Łódź 2017 • 296 s. • ISBN 978-83-8088-624-7 • 49,90 zł

W tomie z cyklu Biografia i Badanie Biografii autorzy skupili się na dwóch podstawowych 
kategoriach – czasu i miejsca – w kontekście biograficznym. Kategorie te traktowane są jako 
przestrzenie uczenia się człowieka. Autorzy wskazują na potencjał edukacyjny, jaki w nich 
tkwi, i proponują nowe, interdyscyplinarne, teoretyczne ujęcia tych zagadnień. Czytelnik 
znajdzie w tomie również przykłady badań w zakresie tej tematyki: przeczyta o tym, w jaki 
sposób człowiek uczy się „z miejsc” i jaką rolę w uczeniu się odgrywa czas, także w sytuacjach 
egzystencjalnie trudnych.

Ze Wstępu Elżbiety Dubas

Elżbieta Dubas, Anna Gutowska (red.)

Stałość i zmienność w biografii. Przełomy biograficzne
Łódź 2019 • ISBN 978-83-8142-209-3 • 46,90 zł

Autorzy kolejnego tomu serii Biografia i Badanie Biografii skoncentrowali się wokół dwóch 
podstawowych zagadnień, którymi są stałość vs. zmienność w biografii oraz przełomy 
biograficzne. Opisywane są one z perspektywy odniesień do narracji biograficznej 
skoncentrowanej wokół doświadczeń życiowych badanych osób. Tom zawiera teksty 
teoretyczne, a także przedstawiające wyniki badań empirycznych. Autorzy ukazują w swych 
opracowaniach, w jaki sposób można wykorzystać teorie naukowe, by zrozumieć przemiany 
życiowe zapisane w biografiach, a także jak w świetle tych teorii interpretować materiał 
biograficzny.

Elżbieta Dubas, Marcin Muszyński (red.)

Obiektywny i subiektywny wymiar starości
Łódź 2016 • 246 s. • ISBN 978-83-8088-010-8 • 39,90 zł

Zbiór multidyscyplinarnych tekstów dotyczących różnych aspektów starości, jej postrzegania 
i interpretowania. Zasadnicza refleksja podjęta w publikacji odnosi się do pytania o możliwość 
zobiektywizowania starości, zamknięcia tej tematyki w liczbach i statystycznych ujęciach 
bądź też w uproszczonym zbiorowym portrecie, z którego wynikałoby, że większość osób 
w zaawansowanym wieku ma takie same problemy i potrzeby. Autorzy zastanawiają 
się, co kształtuje społeczny i indywidualny obraz starości, jak powstają stereotypy jej 
dotyczące, a następnie zadają pytanie, jaka jest prawdziwa starość. Istotny wątek badawczy 
w prezentowanym tomie to subiektywny wymiar starości ukazywany w różnorakich 
aspektach, także w odniesieniu do odbicia w owym lustrze społecznym.

Książka może przyczynić się do stworzenia holistycznej perspektywy postrzegania starości, 
starzenia się i ludzi starych, a podejmowana w niej tematyka jest ważna społecznie.

Elżbieta Dubas, Marcin Muszyński (red.)

Starość w nurcie życia
Łódź 2019 • ISBN 978-83-8142-303-8 • 44,90 zł

Refleksje zawarte w tomie mieszczą się pomiędzy dwoma biegunami nurtu życiowego: 
społeczno-kulturowym i jednostkowym przeżywaniem starości. Prezentowane treści 
„rozciągają się” od procesów migracyjnych, które coraz częściej dotykają także ludzi 
starszych i lokują starość w kontekście interakcji globalnych, poprzez działania lokalne, 
środowiskowe i instytucjonalne podejmowane na rzecz osób starszych, odniesienie się do 
kwestii związanych z postawami wobec osób starszych i dyskryminacją ze względu na wiek, 
akcentując aspekt zdrowia, jakości życia i ekoterapii, aż po zindywidualizowane doświadczanie 
starości w trudnych sytuacjach życiowych, jak choroba czy przemoc domowa oraz 
w kontekście uczenia się związanego ze starością i doświadczeniem wieku.
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Katarzyna Gajek

Doświadczenie przemocy w rodzinie. Autobiograficzne 
narracje kobiet

Łódź 2018 • 198 s. • ISBN 978-83-8142-047-1 • 47,90 zł

Prezentowana książka dotyczy bardzo ważnego i trudnego problemu – przemocy wobec 
kobiet. Autorka analizuje narracje kobiet w kontekście wyodrębnionych przez Fritza Schutze 
struktur procesowych. Jest to pierwsza znana mi tego typu interpretacja przemocy domowej 
w polskiej literaturze pedagogicznej. Wypowiedzi narratorek są przejmujące. Odsłaniają długo 
skrywany ból, krzywdę i niemoc. Bardzo ciekawe są momenty pokazujące biograficzne punkty 
krytyczne, rodzący się sprzeciw wobec przemocy i próby refleksyjnego przepracowania 
własnej biografii. Te fragmenty pracy są unikalne.

Autorka zajmuje się trudnym zagadnieniem. Nie unika własnego zaangażowania w badany 
problem, a zarazem robi to z umiarem, z sympatią wobec kobiet w trudnej sytuacji, 
z delikatnością i rozwagą refleksyjnego badacza.

Praca jest oryginalna, nowatorska zarówno pod względem teoretycznym, jak 
i metodologicznym. Jest jednocześnie ważna społecznie, budzi zainteresowanie, porusza 
emocje. Zawiera cenne wskazówki praktyczne dla pracowników socjalnych i terapeutów 
pracujących z kobietami.

Z recenzji prof. zw. dr hab. Barbary Smolińskiej-Theiss  
(Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej)

Mariusz Granosik, Anita Gulczyńska, Małgorzata Kostrzyńska, 
Brian Littlechild (eds.)

Participatory Social Work: Research, Practice, Education
Łódź 2019 • 376 s. • ISBN 978-83-8142-348-9 • 44,90 zł

Książka w języku angielskim to przegląd badań, doświadczeń praktycznych i edukacyjnych 
w obszarze partycypacyjnej pracy socjalnej – udokumentowany w tekstach 30 autorów 
(badaczy akademickich i praktyków) pochodzących z kilku krajów. Poruszana w niej 
tematyka wpisuje się w typ prac promujących demokratyzację życia społecznego, a przede 
wszystkim w publikacje poświęcone roli środowisk akademickich w tym społecznie ważnym 
procesie.

Participatory social work raises anew the issues of credibility of knowledge, processes of 
its creation and use, the purpose of social work and its relationship to politics. It has given 
the impectus to the emergence of participatory research teams or, in the more radical 
viewpoints, to the graduał de-academization of both the empirical and theorical aspects of 
social work.

Anna Jarkiewicz

Rekonstrukcja działań pracowników socjalnych z osobami 
zaburzonymi psychicznie

Łódź 2017 • 304 s. • ISBN 978-83-8088-418-2 • 39,90 zł

Autorka publikacji, posługując się metodą badawczą bazującą na obserwacji uczestniczącej 
i wywiadach informacyjnych, rekonstruuje działania pracowników socjalnych z osobami 
zaburzonymi psychicznie. Odtworzenie takiego katalogu postaw pracowników socjalnych 
może z jednej strony stanowić praktyczne wsparcie dla instytucji pomocowych, 
a z drugiej – przyczynić się do rozwoju teorii społecznej w tym zakresie. Na podstawie 
przeprowadzonych badań autorka formułuje cenne wnioski, np. o konieczności nadania 
wagi diagnozie społecznej wykonywanej przez pracowników socjalnych czy o potrzebie 
redefinicji pojęcia „zaburzenie psychiczne”, w której uwypuklany byłby społeczny 
i humanistyczny kontekst tego zjawiska.
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Magda Karkowska (red.)

Biografie nieoczywiste. Przełom, kryzys, transgresja 
w perspektywie interdyscyplinarnej

Łódź 2018 • 334 s. • ISBN 978-83-8088-865-4 • 44,90 zł

Jak badać biografie? Czego uczą nas wydarzenia przełomowe? Jaki jest społeczny wymiar 
biografii oraz ich związek z wydarzeniami społeczno-politycznymi i przełomami 
w kulturze? Na te i inne pytania spróbowali odpowiedzieć autorzy prezentowanego tomu. 
Rozważania o biografiach, ich poznawanie i badanie bywa fascynującym doświadczeniem. 
Przyjęcie określonych założeń czy perspektywy myślenia może te działania ukierunkować, 
przekształcić w fascynującą podróż w poszukiwaniu tego, czego nie wiemy o czynnikach 
kształtujących naszą tożsamość – wydarzeń przesądzających o podjęciu kluczowych decyzji, 
stawieniu czoła pewnym wyzwaniom i rezygnacji z innych.

Z Wprowadzenia

Arkadiusz Kaźmierczak

Zarys pedagogiki sportu. Podręcznik dla studentów nauk 
o wychowaniu

Łódź 2019 • ISBN 978-83-8142-424-0 • 39,90 zł

Praca może stać się ważnym źródłem informacji dla studentów kierunków pedagogicznych 
i wychowania fizycznego. W sposób kompletny opisane są w niej zagadnienia przybliżające 
czytelnikowi wiedzę z zakresu historii sportu, terminologii specjalistycznej związanej z tym 
obszarem nauki, problematyki edukacji olimpijskiej, interakcji zachodzących w relacjach 
trener–zawodnik, wychowawczego znaczenia ról odgrywanych przez trenerów i instruktorów 
oraz ich znaczenia dla prawidłowego wychowania. 

Autor we wstępie pisze: „W europejskim szkolnictwie wyższym pedagogika sportu została 
uznana za ważną dyscyplinę akademicką funkcjonującą w dziedzinie nauk o sporcie, której 
celem jest wspomaganie działań edukacyjnych (wychowawczych) osób uczestniczących 
w treningu sportowym i innych formach aktywności fizycznej, niezależnie od miejsca i czasu 
ich realizacji w ciągu całego życia”. Opinia ta jest najwłaściwszym wyjaśnieniem potrzeby 
opracowania tej problematyki w formie przedstawionego podręcznika.

Z recenzji dr hab. Danuty Umiastowskiej, prof. Uniwersytetu Szczecińskiego

Ewa Arleta Kos

Doświadczenia biograficzne kobiet odnoszących sukcesy 
zawodowe. Warunki uczestnictwa społecznego

Łódź 2018 • 296 s. • ISBN 978-83-8142-219-2 • 44,90 zł

W późnonowoczesnym społeczeństwie, w warunkach wciąż zmieniającej się rzeczywistości, 
przebieg życia wymaga kontroli. Jednostka musi czuwać, by nie przegapić szansy lub 
zagrożenia. To istotne zarówno w wymiarze zewnętrznym – przy wyborze spośród różnych 
rodzajów ofert społecznych, jak i wewnętrznym – podczas wyboru celów działania, wartości, 
priorytetów życiowych, stylów życia, wzorów osobowych. Podejmowane decyzje kształtują 
doświadczenia badanych kobiet, różnicują przebieg ich życia, modelują sytuację zawodową. 
Narratorki, dokonując wyborów, nie tylko korzystają z istniejących możliwości, ale często je 
kreują.

„Publikacja jest nowatorska, oryginalna. Wyróżnia się na tle książek dotyczących podobnej 
problematyki teoretyczną dojrzałością i metodologicznym mistrzostwem. Bardzo dobrze 
napisana, ciekawa i ważna społecznie”.

Z recenzji prof. dr hab. Mirosławy Nowak-Dziemianowicz (Dolnośląska Szkoła Wyższa) 
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Wiesława Leżańska, Aleksandra Feliniak (red.)

Nauczyciel wczesnej edukacji wobec zmian społeczno- 
-kulturowych

Łódź 2016 • 182 s. • ISBN 978-83-8088-168-6 • 33,90 zł

Przekazywana do rąk Czytelnika książka to kolejny tom podejmujący tematykę nauczyciela 
wczesnej edukacji (seria Wczesna Edukacja) pod redakcją pracowników Katedry Pedagogiki 
Wieku Dziecięcego Uniwersytetu Łódzkiego. W każdej kolejnej publikacji z tej serii autorzy 
zajmują się nowym ważnym problemem dotyczącym podmiotu badań. W prezentowanym 
tomie koncentrują się na postawach nauczycieli wobec zmian społecznych i kulturowych, 
a także na oczekiwaniach społecznych względem nauczycieli. W zamierzeniu odbiorca 
książki to współczesny kreatywny nauczyciel, którego modelową sylwetkę można odczytać 
z poszczególnych tekstów: nauczyciel taki jest kreatorem dialogu międzykulturowego, potrafi 
również kreować własny wizerunek, kształtuje warunki do wolności, wyzwala twórczość 
uczniów, personalizuje edukację, dostosowuje ją do konkretnej rzeczywistości, traktuje 
nauczanie jako formę sztuki, która wymaga od niego mądrości.

Wiesława Leżańska, Dorota Radzikowska (red.)

Nauczyciel wczesnej edukacji. Rozwijanie kompetencji 
zawodowych

Łódź 2016 • 186 s. • ISBN 978-83-8088-170-9 • 34,90 zł

Kolejny tom podejmujący tematykę nauczyciela wczesnej edukacji (seria Wczesna Edukacja) 
pod redakcją pracowników Katedry Pedagogiki Wieku Dziecięcego Uniwersytetu Łódzkiego. 
W prezentowanym tomie autorzy koncentrują się na kompetencjach tej grupy zawodowej. 
Podejmują próbę zainicjowania dyskusji nad tożsamością i profesjonalizacją specjalistów 
wczesnej edukacji. Nie tylko poddają refleksji różne kompetencje (np. planistyczne, 
interpretacyjne, informacyjno-medialne, do działań wspólnotowych, do pracy z uczniem 
zdolnym), ale także stawiają pytania o istotę działań nauczycieli w ponowoczesnym świecie, 
np. tworzenia przestrzeni wzajemnej edukacji naukowców i praktyków.

Elżbieta Płóciennik, Dorota Radzikowska (red.)

Nauczyciel wczesnej edukacji kreatorem środowiska 
edukacyjnego dziecka

Łódź 2016 • 180 s. • ISBN 978-83-8088-514-1 • 33,90 zł

W każdej kolejnej publikacji z serii pod redakcją pracowników Katedry Pedagogiki Wieku 
Dziecięcego Uniwersytetu Łódzkiego autorzy zajmują się nowym ważnym problemem 
dotyczącym podmiotu badań – nauczyciela wczesnej edukacji. W prezentowanym 
tomie koncentrują się na analizie i opisie organizowanego przez nauczyciela środowiska 
edukacyjnego sprzyjającego uczeniu się dzieci. Podejmują próbę nie tylko prezentacji, lecz 
także wyznaczenia kierunku rozwoju alternatywnych sposobów, które mają prowadzić 
do pożądanych zmian w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, umożliwiających 
urzeczywistnianie postulatu stymulowania wszechstronnego rozwoju dziecka.

Anna Makarczuk, Anna Maszorek-Szymala, Jolanta E. Kowalska, 
Arkadiusz Kaźmierczak (red.)

Biospołeczne uwarunkowania uczestnictwa w kulturze 
fizycznej i zdrowotnej osób w różnym wieku

Łódź 2017 • 252 s. • ISBN 978-83-8088-329-1 • 39,90 zł

Prezentowana książka dotyczy uniwersalnych zagadnień wartości kultury fizycznej 
w procesie kształcenia i wychowania, pedagogicznych i historycznych przejawów idei 
olimpijskiej, współczesnych problemów promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, a także 
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zdrowotnych uwarunkowań aktywności ruchowej. Autorzy – specjaliści z zakresu pedagogiki, 
nauk medycznych i nauk o kulturze fizycznej – podejmują m.in. problematykę związaną 
z pozytywnym wpływem ruchu na ludzki organizm w różnych okresach życia: począwszy od 
wczesnego dzieciństwa, poprzez życie dorosłe, aż po starość.

Ewa Marynowicz-Hetka

Pedagogika społeczna. Pojmowanie aktywności w polu 
praktyki

Łódź 2019 • ISBN 978-83-8142-557-5 • 39,90 zł

Monografia stanowiąca syntezę, rodzaj podsumowania wieloletnich badań autorki w zakresie 
pedagogiki społecznej. Cel publikacji to przedstawienie spójnego, autorskiego postrzegania 
społeczno-pedagogicznego punktu widzenia na pole praktyki, w którym obecna jest 
aktywność pedagoga społecznego. Ambicją autorki jest też współczesne odczytanie tradycji 
pedagogiki społecznej. Książka przynosi zarys metateorii dotyczącej tożsamości dyscypliny, 
jej roli, związków z innymi dziedzinami nauk, z otoczeniem kulturowo-społecznym oraz 
z praktyką działań pedagogów społecznych (pracowników socjalnych). Praktyka jednak 
również ujmowana jest w kategoriach ogólnych, autorkę interesuje np. jak działanie wpływa 
na myślenie o działaniu, z czego działanie wynika i czemu służy. Wykorzystuje ona przy tym 
teorię analizy aktywności i tworzenia instytucji symbolicznej Jean-Marie Barbiera, operując 
bliską mu perspektywą rozumienia aktywności jako głównej kategorii społeczno- 
-pedagogicznego punktu widzenia na pole praktyki.

Iwonna Michalska, Grzegorz Michalski (red.)

Oświatowe i edukacyjne aspekty działalności wydawniczej 
w XIX i początkach XX wieku

Łódź 2016 • 210 s. • ISBN 978-83-8088-112-9 • 39,90 zł

Pierwsza z dwóch monografii, w których zamieszczono opracowania dokumentujące udział 
poszczególnych ośrodków edytorskich w wychowywaniu społeczeństwa. Składają się na 
nią teksty dotyczące inicjatyw edytorskich podejmowanych na ziemiach polskich w XIX 
i pierwszych latach XX w. W kolejnej pozycji znajdą swoje miejsce wyniki badań obejmujących 
ofertę księgarską w XX i początkach XXI w.

Iwonna Michalska, Grzegorz Michalski (red.)

Oświatowe i edukacyjne aspekty działalności wydawniczej 
w XX i pierwszych latach XXI wieku

Łódź 2016 • 352 s. • ISBN 978-83-7969-914-8 • 46,90 zł

W publikacji zaprezentowano wyniki badań dotyczących wydawnictw (i wydawców) nie 
tylko czasopism, ale i publikacji edytowanych przez wybrane oficyny w XX i początkach 
XXI w. Autorzy zajęli się problematyką propagowania nowych idei wychowawczych w okresie 
międzywojennym, oświaty Polaków na obczyźnie w pierwszej połowie XX w., socjalistycznej 
rzeczywistości wychowawczej w czasach Polski Ludowej, a także upowszechniania 
dorobku naukowego pedagogiki i jej praktycznych osiągnięć w III RP. Podjęli w ten sposób 
poszukiwania historyczno-pedagogiczne zmierzające do ukazania dorobku działalności 
wydawniczej na rzecz rozwoju oświaty, edukacji i kultury. 
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Iwonna Michalska, Grzegorz Michalski (red.)

Zachować dla przyszłości. Sprawy szkolnictwa, oświaty 
i opieki w przekazie prasowym XIX i początków XX wieku

Łódź 2018 • 336 s. • ISBN 978-83-8088-843-2 • 44,90 zł

W monografii zaprezentowano wyniki badań dotyczących czasopiśmiennictwa XIX i początków 
XX w. Autorzy – historycy wychowania, historycy, prasoznawcy, literaturoznawcy, bibliolodzy 
– na podstawie kwerend wydawnictw periodycznych omawiają różne problemy związane ze 
szkolnictwem, opieką i oświatą, które ukazywano wówczas opinii publicznej, oraz analizują, jaki 
kreowano stosunek społeczeństwa do tych zagadnień. Czytelnik znajdzie tu wybór tematów 
z historii szkolnictwa, opieki, wychowania, funkcjonowania towarzystw oświatowych i społeczno- 
-kulturalnych, historii zabawek, zdrowia i higieny czy projektów wychowania dziewcząt.

Książka stanowi pierwszą z dwóch monografii. W kolejnym tomie przedstawiono tę tematykę 
w odniesieniu do XX i początku XXI w.

Iwonna Michalska, Grzegorz Michalski (red.)

Zachować dla przyszłości. Sprawy szkolnictwa i oświaty 
w przekazie prasowym XX i pierwszych lat XXI wieku

Łódź 2018 • 408 s. • ISBN 978-83-8088-845-6 • 47,90 zł

W publikacji zaprezentowano wyniki badań dotyczących czasopiśmiennictwa XX i początków 
XXI w. Autorzy, na podstawie kwerend wydawnictw periodycznych, omawiają różne problemy 
związane ze szkolnictwem, opieką i oświatą, ukazywane wówczas opinii publicznej, a także 
analizują, jaki kreowano stosunek społeczeństwa do tych zagadnień. To kolejna z dwóch 
monografii na ten temat, dotycząca niezwykle ważnych okresów w historii Polski, w których 
zachodziły przemiany rzutujące na obecny sposób funkcjonowania społeczeństwa. W tomie 
pierwszym zaprezentowano tę tematykę w odniesieniu do XIX i początku XX w.

Monika Modrzejewska-Świgulska (red.)

Biograficzne badania nad twórczością. Teoria i empiria
Łódź 2016 • 160 s. • ISBN 978-83-8088-224-9 • 39,90 zł

Prezentowany tom dotyczy wybranych teoretycznych aspektów badań nad twórczością 
wybitną i profesjonalną (w części I) oraz przykładów badań nad biografiami twórców 
(w części II). Autorzy uzasadniają rolę i wpływ mentorów w rozwoju osób wybitnych, 
charakteryzują sytuacje kryzysowe, z którymi zmagają się twórcy, wskazują stosowane 
przez nich strategie zaradcze wobec trudności, a także pokazują sytuacje przełomowe 
w twórczości. Stawiają również pytania o to, jak prowadzić badania biograficzne, aby 
spełnić kryteria biografii naukowej; czy biografie nienaukowe są twórcze; jak powinno się 
pisać biografię osoby wybitnej; jakie jest znaczenie podejścia interdyscyplinarnego do 
badań biograficznych oraz jakie narzędzia badań są najlepsze.

Aneta Rogalska-Marasińska

Edukacja międzykulturowa na rzecz zrównoważonego 
rozwoju

Łódź 2017 • 528 s. • ISBN 978-83-8088-671-1 • 44,90 zł

Inspiracją do powstania książki była potrzeba podzielenia się z Czytelnikiem obserwacjami 
oraz naukową refleksją nad współczesną wielokulturową rzeczywistością społeczną 
i współtworzącym ją człowiekiem. Autorka łączy prezentowaną problematykę z postulatem 
naprawienia relacji międzyludzkich i międzykulturowych poprzez zgodę na powszechną 
realizację idei zrównoważonego rozwoju, którą postrzega jako niezbędny dziś cel aktywności 
społeczności globalnej. Sugeruje wykorzystanie edukacji międzykulturowej, dostrzegając 
w niej najbardziej uzasadnione narzędzie wychowawcze, aby wielokulturowa społeczność 
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globu dokonała zmiany swoich postaw i wybrała odbudowę podstawowych środowisk życia 
ludzi (przyrodniczego, kulturowego, społecznego i gospodarczego) na zasadach harmonii 
i współbycia, z odrzuceniem narracji zysku, rabunkowej gospodarki, przymusu rywalizacji 
oraz niechęci wobec drugiego człowieka. Znaczącze i nowatorskie w spojrzeniu na wyzwania 
zrównoważonego rozwoju jest odwołanie się do obszaru kultury – jednego z głównych, 
a zarazem najczęściej pomijanych filarów koncepcji zrównoważenia.

Marcin Rojek

Międzypokoleniowe uczenie się nauczycieli. 
Studium przypadków

Łódź 2018 • 248 s. • ISBN 978-83-8142-012-9• 42,90 zł

Główną inspiracją do napisania tej książki stała się jedna z tez współczesnej pedeutologii 
mówiąca, że nie jest możliwe pełne przygotowanie zawodowe nauczyciela, ponieważ uczenie 
się nieustannie towarzyszy wykonywaniu tego zawodu.

Dotąd prowadzone były badania nad wzajemnym uczeniem się nauczycieli, ich 
wewnątrzszkolnym doskonaleniem zawodowym i międzypokoleniowym uczeniem się, ale nie 
zajmowano się problematyką międzypokoleniowego uczenia się nauczycieli w środowisku 
szkoły, która jest miejscem pracy większości z nich. Autor publikacji podjął więc próbę 
ukazania dotychczasowego stanu wiedzy na temat międzypokoleniowego uczenia się 
nauczycieli oraz przedstawił koncepcję i wyniki własnych badań w tym zakresie.

Odmienność doświadczeń wywoływała wzajemne zaciekawienie i sprzyjała 
międzypokoleniowemu uczeniu się. Badani nauczyciele, wypowiadając się na temat 
ich międzypokoleniowego uczenia się, podkreślali, że w relacjach z nauczycielami z innych 
pokoleń uczyli się „interpretować szkołę z perspektywy ucznia” oraz postrzegać ją z szerszej 
temporalnej perspektywy niż tylko zakreślonej przez czas ich pracy w placówce. Poznając 
minione już uwarunkowania pracy w zawodzie nauczyciela, mogli lepiej i bardziej krytycznie 
rozumieć siebie i świadomiej antycypować przyszłość zawodową.

Z Zakończenia

Magdalena Sasin, Mirosława Zalewska-Pawlak (red.)

Różnorodni przez sztukę. Edukacja artystyczna 
w środowiskach zróżnicowanych kulturowo

Łódź 2017 • 238 s. • ISBN 978-83-8088-981-1 • 45,90 zł

Publikacja […] wpisuje się w krąg wciąż nielicznych monografii poświęconych problematyce 
wielowymiarowego wychowania estetycznego dzieci, młodzieży i dorosłych. Jednak 
w odróżnieniu od innych prac tego typu stara się połączyć teoretyczne podstawy edukacji 
z praktyką codzienną w rozmaitych instytucjach, np. szkołach, placówkach kulturalnych, 
galeriach, salach koncertowych oraz poza instytucjami, w odmiennych środowiskach 
o złożonej strukturze etniczno-społecznej. Cechą wyróżniającą w tego typu podejściu 
jest chociażby wybór badań dotyczący złożonego fenomenu kulturowego, jakim jest 
indywidualizm i wspólnotowość mieszczące się w koncepcjach, motywacjach i działaniach 
artystów, animatorów kultury i zwykłych odbiorców sztuki.

Z recenzji dr hab., prof. CHAT Małgorzaty Kowalczyk-Marcjan

Joanna Sosnowska

Opieka nad dziećmi w Łodzi w latach I wojny światowej
Łódź 2017 • 498 s. • ISBN 978-83-8088-691-9 • 49,90 zł

Autorka podejmuje historyczno-pedagogiczną próbę rozpoznania i rekonstrukcji różnych 
elementów opieki organizowanej dla dzieci w okresie I wojny światowej w dużym 
ośrodku miejskim (Łódź) na terenie okupacji niemieckiej. Opieką nad dziećmi zajmowały 
się wówczas liczne środowiska: władze miejskie, instytucje samopomocy społecznej, 



134

Pe
da

go
gi

ka
 |

 N
au

ki
 sp

oł
ec

zn
e

2

organizacje filantropijne, wspólnoty chrześcijańskie, społeczność żydowska. Badania 
zostały usytuowane w obrębie społecznej koncepcji historii wychowania i historii edukacji. 
Wyeksponowano w nich znaczenie związków między przebiegiem procesów wychowania 
a warunkami życia społecznego w określonej rzeczywistości historycznej. Problematyka 
monografii mieści się także w kręgu historycznych badań regionalnych.

Magdalena Staniaszek, Renata Szczepanik, Agnieszka Jaros (red.)

Sąd nad demoralizacją nieletnich. Konteksty 
wychowawcze

Łódź 2018 • 174 s. • ISBN 978-83-8142-125-6 • 39,90 zł

Publikacja dotyczy interwencji sądowych w przypadku stwierdzenia objawów demoralizacji 
nieletnich, a także dorastających dzieci, które z różnych powodów nabyły status „podsądnej 
młodzieży”. Nieprzypadkowo autorki używają określenia „różne powody”, związanego 
z bardzo pojemnym i jednocześnie nieostrym pojęciem demoralizacji. Termin ten jest 
kluczową kategorią ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, która wskazuje sposoby 
reagowania w sytuacji, gdy dorastające dziecko łamie normy prawne, moralne i obyczajowe 
oraz wzrasta w warunkach stanowiących zagrożenie dla jego rozwoju społecznego. Wiele 
pojęć zawartych w ustawie budzi wątpliwości autorów opracowań poświęconych analizie 
polskiego modelu sprawiedliwości wobec nieletnich – zarówno prawników, kryminologów, 
jak i pedagogów czy psychologów. Wątpliwości te omówiono w książce, a dodatkowo 
przekaz ten wzmocniono danymi pochodzącymi z badań własnych autorek.

W publikacji przyjęto kilka perspektyw oceny modelu sprawiedliwości wobec nieletnich. 
Zasadne jest jednak wyjaśnienie nieobecności analiz stricte prawniczych. Wątki prawnicze 
pojawiają się naturalnie, jednak celowo nie są rozwijane i pogłębiane. Służy to wzmocnieniu 
realizacji zamierzonego celu, czyli próbie spojrzenia na ustawę wyłącznie przez pryzmat 
jej wychowawczych funkcji, jakie powinna lub mogłaby pełnić w odniesieniu do dzieci 
zagrożonych demoralizacją.

Arleta Suwalska

English Educational Policy. Contemporary Challenges 
in a Historical-Comparative Context

Łódź 2017 • 168 s. • ISBN 978-83-8088-542-4 • 54,90 zł

The book concerns contemporary ideological discourses, preceded by a synthetic analysis 
of the roots of political changes in education in England. The author focusses on trends and 
stages of educational development from the tenth century to the post-war reform of the 
education system in England. Also presented are the neoliberal trend in English educational 
policy and the genesis of the 1998 educational reforms in England and their consequences up 
to 2013.

Krzysztof J. Szmidt

Edukacyjne uwarunkowania rozwoju kreatywności
Łódź 2017 • 296 s. • ISBN 978-83-8088-703-9 • 39,90 zł

W prezentowanym tomie autor, pionier badań nad twórczością, zwłaszcza w kontekście 
edukacyjnym, zbiera wyniki swoich dotychczasowych refleksji. Czytelnik otrzymuje 
unikatową na polskim rynku publikację o twórczości, która zawiera opisy i analizę procesów 
twórczych, refleksję nad pedagogiką ich inspirowania i utrwalania, a także prezentację 
metod badania twórczości. Autor, zajmując się uwarunkowaniami edukacyjnymi twórczości, 
pokazuje również omawiane zagadnienie w szerszym kontekście społeczno-kulturowym 
– definiuje ważne czynniki wspierania twórczości jako postawy i sposobu działalności 
człowieka.
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Bogusław Śliwerski

Turystyka habilitacyjna Polaków na Słowację 
w latach 2005–2016. Studium krytyczne

Łódź 2018 • 256 s. • ISBN 978-83-8088-940-8 • 46,90 zł

Na podstawie analizy dokumentów, aktów prawnych, dostępnych w przestrzeni publicznej 
danych, a także przeglądu stron internetowych i doniesień prasowych autor przedstawił 
naukowe studium zjawiska uzyskiwania przez polskich pracowników naukowych habilitacji na 
Słowacji. Zaprezentował dylematy prawne i moralne związane z tą praktyką, a także jej skutki 
wpływające na funkcjonowanie wydziałów, uczelni i naukę w Polsce. Istniejące luki prawne 
oraz krąg znajomości w odpowiednich gremiach sprzyjały, zdaniem autora, temu, że liczne 
grupy pracowników naukowych z różnych ośrodków akademickich w Polsce świadomie i na 
masową skalę uprawiały „turystykę habilitacyjną”.

Lucyna Telka (red.)

Projektowanie socjalne w kształceniu pedagogów społecznych
Łódź 2018 • 174 s. • ISBN 978-83-8142-213-0 • 39,90 zł

Autorzy książki podejmują zagadnienie przygotowania studentów do działania w polu 
praktyki przez projektowanie socjalne. Przykładem jest kształcenie studentów na studiach 
licencjackich, w ramach specjalności pedagogika społeczna w zakresie pracy opiekuńczej 
i socjalno-wychowawczej w Katedrze Pedagogiki Społecznej w Uniwersytecie Łódzkim. 
Pomysł kształcenia opracował zespół pracowników tej katedry. Inspiracji poszukiwano 
w dorobku pedagogiki społecznej oraz w doświadczeniach edukacyjnych i badawczych 
pracowników. Istotne stały się poglądy Heleny Radlińskiej dotyczące jednostki, która wspólnie 
z innymi przetwarza środowisko życia.

Danuta Urbaniak-Zając, Jacek Piekarski (red.)

Wiarygodność akademicka w edukacyjnych praktykach
Łódź 2016 • 244 s. • ISBN 978-83-8088-102-0 • 39,90 zł

W prezentowanej publikacji autorzy spoglądają w przeszłość uniwersytetu, by zadać również 
pytania o współczesny sens podejmowanych wcześniej zobowiązań i sposób wywiązywania 
się z nich. Zajmują się kwestią różnic dyscyplinarnego podejścia do rzeczywistości i postulują, 
by różnice te traktować jako drugoplanowe wobec wagi wspólnego zadania, jakim jest 
pomyślne kształcenie-wychowanie. Proponują „wspólnotę myśli”, przeciwstawioną „wspólnocie 
instytucjonalnej”, i to z nią wiążą nadzieje na pozytywne zmiany w edukacyjnej praktyce.

Drugi zasadniczy temat podejmowany w książce to pytanie o wiarygodność. Autorów 
interesuje społeczny i kulturowy kontekst kultury akademickiej, która jest – ich zdaniem 
– w dużej mierze kulturą racjonalizowania niepewności dotyczącej wiedzy, radzenia sobie 
z jej różnorodnymi odmianami. Podkreślają, że rozwiązywanie dylematów w tej materii 
ma sens egzystencjalny i wpływa na praktykę społeczną. Odnoszą się do zgłaszanych 
współcześnie wątpliwości dotyczących kultury akademickiej i jej wiarygodności, które 
sprawiają, że często mówi się już nawet o „zagubieniu”. Wskazują na trudności w udzieleniu 
odpowiedzi na zasadnicze pytania: czym jest nauka, uniwersytet, dyscyplina wiedzy, kim się 
jest osobiście jako jej zaangażowany uczestnik?

Anna Walczak, Wojciech Mikołajewicz (red.)

Mistrzostwo duchowe
Łódź 2017 • 168 s. • ISBN 978-83-8088-727-5 • 39,90 zł

Autorzy podjęli próbę przywrócenia do badań pedagogicznych kategorii duchowości 
pojmowanej jako niezbywalny atrybut egzystencji człowieka. Taka refleksja wywodzi się 
od Wilhelma Diltheya, w Polsce jej wybitnym przedstawicielem był Bogdan Nawroczyński, 
współcześnie została jednak niemal zarzucona. Czytelnik znajdzie w książce szkice 
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dotyczące mistrzów duchowości – postaci ważnych dla autorów nie tylko w pracy naukowej, 
lecz także w doświadczeniu ludzkim, takich jak: Aleksander Kamiński, Bogdan Suchodolski, 
Janusz Tarnowski, Maria Montessori czy św. Klara. Zapozna się ponadto z tekstami 
traktującymi o szeroko rozumianej kategorii podróży, w tym z autorskimi świadectwami 
poszukiwań form wzbogacania własnego życia duchowego w doświadczeniach jogi czy 
medytacji.

Anna Walczak, Alina Wróbel, Marcin Wasilewski (red.)

Poglądy pedagogiczne Bogdana Nawroczyńskiego 
i ich współczesne implikacje

Łódź 2016 • 192 s. • ISBN 978-83-8088-228-7 • 49,90 zł

Prezentowana książka dotyczy kluczowych aspektów myśli pedagogicznej Bogdana 
Nawroczyńskiego (1882–1974), jednego z najwybitniejszych klasyków polskiej pedagogiki 
– historii myśli pedagogicznej, pedagogiki porównawczej, dydaktyki i pedeutologii. Jest 
on również jednym z najważniejszych przedstawicieli polskiej filozofii wychowania, a jego 
książkę, Życie duchowe. Zarys filozofii kultury (1947), uznać należy za sztandarową pracę 
w tej dziedzinie. To ona zainspirowała autorów oddawanej do rąk Czytelnika publikacji do 
wypowiedzi na temat życia duchowego.

„Zdecydowaliśmy się przywołać i zrekonstruować kategorię pojęciową życie duchowe 
Bogdana Nawroczyńskiego, aby wejść z nim w rozmowę z perspektywy nas współczesnych. 
Staraliśmy się wniknąć zarówno w te aspekty jego myśli, które są nadal żywotne 
i pobudzające do ponownych przemyśleń, jak i w te zapomniane. I jedne, i drugie są warte 
umieszczenia w nowych perspektywach badawczych. W jaki sposób współcześnie jest 
odbierane życie duchowe w ujęciu Nawroczyńskiego? Po co i w jaki sposób dokonywać 
translacji jego ujęcia życia duchowego? Czy w trakcie przemieszczania pojęcia życie 
duchowe może dokonywać się także jego transformacja? Na te pytania próbują 
odpowiedzieć autorzy niniejszej publikacji”.

Ze Wstępu

Marcin Wasilewski

Pedagogika grecka od Protagorasa do Posejdoniosa
Łódź 2016 • 248 s. • ISBN 978-83-8088-404-5 • 44,90 zł

W publikacji autor bada elementy myślenia o wychowaniu i kształceniu w poezji epickiej, 
lirycznej i dramatycznej, w prawodawstwie, badaniach natury, sofistyce i filozofii starożytnej 
Grecji. Analizą obejmuje około 800 lat (od okresu archaicznego po hellenistyczny) rozwoju 
myśli pedagogicznej i omawia dorobek blisko 50 myślicieli z tego okresu.

Oryginalność tej książki ma kilka istotnych wymiarów. Po pierwsze współczesna polska 
literatura pedagogiczna nie posiada monografii łączącej w sobie analizę odnalezionych, 
wydobytych z zapomnienia fragmentów tekstów greckich, ich tłumaczenia oraz 
pedagogicznej, ale także historyczno-filozoficznej, interpretacji. Po wtóre analizowana praca 
jest syntezą długiej perspektywy czasowej, co w kontekście raczej dominujących narracji 
fragmentarycznych jest także istotnym osiągnięciem autora. Nowożytna polska pedagogika 
w kolejnych odsłonach swego rozwoju zawsze sięgała po tradycje wspólne całej kulturalnej 
Europie. Przywołanie w dobie postmodernizmu źródeł naszej – europejskiej – kultury jest nie 
tylko uzasadnieniem obecności polskiej humanistyki w jej obrębie, ale także asumptem do 
współczesnego odczytania przesłania mistrzów antyku.

Z recenzji prof. nadzw. dr. hab. Sławomira Sztobryna (Akademia Techniczno-Humanistyczna 
w Bielsku-Białej) 
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Arkadiusz Wąsiński
Autokreacja małżonków bezdzietnych do 
wielowymiarowego rodzicielstwa adopcyjnego. 
Perspektywa pedagogiczno-antropologiczna

Łódź 2018 • 386 s. • ISBN 978-83-8142-049-5 • 46,90 zł

Autor podjął tematykę rodzicielstwa adopcyjnego małżeństw doświadczających niepowodzenia 
prokreacyjnego i związanej z tym niezamierzonej bezdzietności. Zaprezentował własną koncepcję 
autokreacji małżonków do wielowymiarowego rodzicielstwa. Proces autokreacji ujmowany 
całościowo obejmuje świadomą pracę małżonków nad sobą, transformatywne uczenie się 
biograficzne, autoformacyjne kierowanie własnym rozwojem osobowym oraz samokształtowanie 
ja rodzica adopcyjnego w horyzoncie agatologicznym i aksjologicznym. Złożony, wielowymiarowy 
charakter autokreacji został ujęty na gruncie integralnej koncepcji człowieka, a problematykę 
usytuowano także w kontekście antropologicznym, aksjologicznym i egzystencjalnym.

Dorota Wolska-Prylińska
Współdziałanie w obszarze profesji społecznych i medycznych

Łódź 2018 • 228 s. • ISBN 978-83-8088-942-2 • 46,90 zł

Publikacja dotyczy kategorii współdziałania w obrębie profesji społecznych i medycznych, także 
w kontekście kształcenia do tych zawodów. Autorka, dysponująca obszerną wiedzą teoretyczną 
oraz bogatym doświadczeniem praktycznym, stawia tezę, że współdziałanie w praktyce 
społecznej i medycznej realizowane jest w ograniczonym zakresie. Rozumie się je bowiem bardziej 
jako sporadyczną współpracę niż aktywność równoprawnych partnerów. W toku analizy autorka 
wskazuje na znaczenie i możliwości współdziałania, podkreśla walory jego uczestników, omawia 
warunki przygotowania do współdziałania reprezentantów profesji społecznych i medycznych, 
a także wskazuje na przeszkody w realizacji tego zadania. Książka jest adresowana do wszystkich, 
którzy twierdzą, że współdziałają albo chcieliby profesjonalnie współdziałać.

Mirosława Zalewska-Pawlak
Sztuka i wychowanie w XXI wieku. W poszukiwaniu 
zagubionej teorii sztuki życia i sztuki w wychowaniu

Łódź 2017 • 368 s. • ISBN 978-83-8088-851-7 • 46,90 zł

Praca pomyślana jest i zrealizowana w sposób kompetentny i ciekawy. Tytuł zapowiada ujęcie 
wielostronne, a zarazem prospektywne, musi więc budzić zainteresowanie wzmocnione nieco 
intrygującym podtytułem, odwołaniem do „sztuki życia” powiązanej ze sztuką rozumianą 
konwencjonalnie i pedagogicznie.

Pierwsze 15-lecie XXI w. zostało zaprezentowane w świetle wyważonej strategii badawczej, 
nie tyle przez pryzmat tęsknoty za wartościami utraconymi czy lęku w obliczu nieznanych 
zagrożeń, ale z dojrzałą ostrożnością i pedagogiczną rozwagą. Autorka uzasadnia, jak 
w świetle niepokojów i zagrożeń sztuka, różnie przecież pojmowana, może towarzyszyć 
człowiekowi w budowaniu jego humanistycznego człowieczeństwa.

Z recenzji prof. dr hab. Ireny Wojnar

Arkadiusz Żukiewicz (red.)
Pedagog społeczny. Teoria i praktyka działalności społecznej

Łódź 2016 • 196 s. • ISBN 978-83-8088-642-1 • 44,90 zł

Publikacja wpisuje się w nurt badań łódzkiej szkoły pedagogów społecznych odwołujących 
się do tradycji reprezentowanej przez twórczynię tej dyscypliny naukowej, Helenę Radlińską. 
Autorzy postawili sobie za cel przedstawienie sylwetki pedagoga społecznego, kontekstów 
i przestrzeni jego działalności, uwzględnili przy tym również nowe wyzwania wynikające 
ze zmian społecznych w otoczeniu. W drugiej części publikacji Czytelnicy znajdą liczne 
odniesienia do praktyki działania pedagogów społecznych, np. pracy asystentów rodzinnych, 
kwestii psychiatrii środowiskowej czy też rewitalizacji społeczno-pedagogicznej.
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politologia 
i stosunki 
międzynarodowe
Ilona Balcerczyk

Społeczeństwo obywatelskie w myśli społecznej 
Jana Pawła II i Václava Havla

Łódź 2016 • 200 s. • ISBN 978-83-8088-130-3 • 39,90 zł

Autorka, wychodząc poza wąskie, prawnicze tylko, filozoficzne czy socjologiczne analizy, 
sięga do narzędzi, których dostarczają wszystkie wspomniane dziedziny, poddając 
interdyscyplinarnemu opracowaniu społeczeństwo obywatelskie. Ilona Balcerczyk udowadnia, 
że jego współczesne rozumienie najlepiej oddaje przymiotnik: podmiotowy. Trudno mówić 
o „czysto liberalnym” czy „czysto republikańskim” charakterze społeczeństwa obywatelskiego 
– dzisiejsze jego rozumienie czerpie i wywodzi się z obu tych tradycji.

Lucyna Chmielewska

Pierwotne formy kontraktualizmu. Polityczny wymiar 
przymierza biblijnego w myśli i praktyce protestanckiej 
XVI i XVII wieku

Łódź 2017 • 432 s. • ISBN 978-83-8088-132-7 • 49,90 zł

Autorka publikacji precyzyjnie omawia zarówno filozoficzne, jak i teologiczne źródła 
nowożytnego konstytucjonalizmu. Wnikliwie analizuje wpływ biblijnego pojęcia 
przymierza na zachodnią myśl polityczną. Pokazuje, jak teologowie i duchowni protestanccy 
za pomocą kazań, traktatów i pamfletów stymulowali rozwój tego aspektu myśli 
politycznej, który stawiał sobie za cel ograniczenie prerogatyw rodzącego się absolutyzmu. 
Odwoływali się przy tym do wzorowanej na przymierzu umowy i zasad będących jej 
przedmiotem.

Przymierze jest pojęciem religijnym, ale miało też ogromny wpływ na sferę 
społeczną i polityczną tej części Europy, która doświadczyła rewolucji protestanckiej. 
W książce pokazano związki przymierza biblijnego z rozwojem kontraktualizmu, 
przedstawiając różne formy przymierzy i umów poprzedzających klasyczną teorię 
umowy społecznej znaną z prac Thomasa Hobbesa i Johna Locke’a oraz znaczących 
drogę dla jej rozwoju. Pojęcie przymierza biblijnego, obecne w tradycji religijnej Żydów, 
za pośrednictwem protestantów reformowanych odegrało ważną rolę w procesie 
ograniczania prerogatyw absolutyzmu. Sprzeciwiano się władzy autorytetów religijnych 
i politycznych, argumentując, że nawet Bóg nie rządzi światem arbitralnie, lecz na 
podstawie przymierzy zawieranych między Nim a ludźmi, których czyni współrządzącymi 
i współodpowiedzialnymi za świat.
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Joanna Ciesielska-Klikowska

Francja i Niemcy w procesie integracji europejskiej 
w latach 1992–2007

Łódź 2016 • 592 s. • ISBN 978-83-8088-540-0 • 54,90 zł

Dwa kraje leżące w sercu Europy – Francja i Niemcy – przez wieki uważały się za 
najpoważniejszych wrogów i najsilniejszych konkurentów, rywalizowały o zdobycie 
dominacji nad kontynentem i jego złożami naturalnymi. Tragiczne wydarzenia pierwszej 
połowy XX stulecia uświadomiły przywódcom obu państw, że jedynie współpraca 
i obustronne zaangażowanie w rozwój integracji europejskiej mogą zagwarantować Europie 
pokój, a Francji i Niemcom – owocne partnerstwo.

Książka w atrakcyjny sposób prezentuje historię kształtowania się kooperacji pomiędzy 
Paryżem a Bonn/Berlinem i precyzyjnie opisuje znaczenie, jakie dla powstania i rozwoju Unii 
Europejskiej miał couple franco-allemand. Autorka ukazuje rolę, jaką francusko-niemiecki duet 
odgrywał w ostatnich latach na arenie europejskiej i szerzej – międzynarodowej.

Robert Czulda (red.)

Islamska Republika Iranu na arenie międzynarodowej. 
Motywacje i kierunki polityki

Łódź 2019 • ISBN 978-83-8142-452-3 • 59,90 zł

Autorami artykułów są polscy i zagraniczni badacze współczesnego Iranu, spora ich część 
pochodzi z Iranu. W ten sposób udało się stworzyć nietuzinkowy, różnorodny, a zarazem 
w dużej mierze holistyczny obraz tego państwa. Artykuły są bowiem często opisem 
nie tyle z zewnątrz – badacza, który przygląda się państwu i nakłada na nie swoją 
optykę – ale od wewnątrz, a zatem przez autorów mieszkających w Iranie lub się 
z niego wywodzących

Dr hab. Katarzyna Górak-Sosnowska (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)

Tomasz Domański (red.)

Międzynarodowe oblicza terroryzmu. 
Ujęcie interdyscyplinarne

Łódź 2017 • 262 s. • ISBN 978-83-8088-648-3 • 44,90 zł

Celem monografii jest ukazanie ogromnego potencjału analitycznego zespołu 
ekspertów i badaczy skupionych w jednostkach działających w ramach Wydziału 
Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego, 
zajmujących się stosunkami międzynarodowymi, naukami o polityce, bezpieczeństwem 
narodowym, analizą mediów i komunikacją marketingową. Mamy nadzieję, iż niniejsze 
opracowanie stanie się inspiracją do dalszych badań interdyscyplinarnych oraz analiz zjawiska 
terroryzmu światowego.

Bezpośrednim impulsem do przygotowania publikacji stał się wzrost zagrożenia terroryzmem 
w Europie po zamachach w Paryżu w 2015 r. oraz szeroka dyskusja dotycząca różnych 
aspektów tego zjawiska, która nasiliła się po kolejnej serii zamachów w Brukseli, Nicei 
i Berlinie w 2016 r. Autorzy rozdziałów zamieszczonych w książce specjalizują się w analizie 
wybranych wydarzeń, procesów, miejsc, relacji czy funkcji powiązanych z problematyką 
terroryzmu. Zjawisko to występuje bowiem na wszystkich kontynentach oraz dotyczy 
bardzo różnych grup społecznych i uwarunkowań politycznych. Czytelnik będzie mógł 
prześledzić różne konteksty terroryzmu w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Francji, Ameryce 
Łacińskiej czy krajach Bliskiego Wschodu.
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Tomasz Domański (red.)

Migracje. Ujęcie interdyscyplinarne
Łódź 2017 • 228 s. • ISBN 978-83-8088-710-7 • 44,90 zł

Przedmiotem zainteresowania autorów publikacji są zarówno ogólnie ujęte migracje zarobkowe 
czy studenckie, jak i skutki napływu fali uchodźców szukających azylu w różnych państwach. 
Globalizacja zachęciła wielu ludzi do większej mobilności i tworzenia grupy współczesnych 
dobrze wykształconych nomadów. Jednocześnie konflikty wojenne zmusiły ogromne rzesze 
uchodźców do opuszczenia swoich krajów i szukania bezpiecznych miejsc. Europa – tradycyjnie 
otwarta, tolerancyjna i wielokulturowa – stanęła dzisiaj przed nieznanymi dotychczas 
wyzwaniami. Nie wszystkie kraje potrafią sobie z nimi poradzić, a radykalizacja nastrojów wobec 
imigrantów i określanie ich jako „obcych” nie jest najlepszym rozwiązaniem.

Ze Wstępu

Katarzyna Dośpiał-Borysiak

Polityka klimatyczna państwa. Norweska droga do 
zrównoważonego rozwoju

Łódź 2018 • 488 s. • ISBN 978-83-8142-255-0 • 44,90 zł

Książka jest pierwszym w polskiej politologii kompleksowym studium poświęconym istocie 
i wyzwaniom polityki klimatycznej współczesnego państwa, ukazanej na przykładzie 
Norwegii. Podjęcie tego tematu ma szczególny wymiar poznawczy, ponieważ zmiany 
klimatu stają się czołowym zagrożeniem o charakterze globalnym, generując napięcia 
polityczne, społeczne i gospodarcze. W publikacji z jednej strony wnikliwie określono cechy, 
zasady czy instrumenty polityki klimatycznej jako stosunkowo nowego obszaru aktywności 
państw i nowej polityki sektorowej, z drugiej zaś – wyjaśniono konsekwencje tej polityki 
dla systemu politycznego, tj. zmiany tradycyjnych grup interesu, konieczność oparcia 
agendy politycznej na perspektywie długookresowej czy podejmowanie politycznych decyzji 
w warunkach niepewności. Wskazano, iż obok uwarunkowań narodowych niezbędna okazuje 
się analiza wpływu otoczenia zewnętrznego, czyli dynamiki regionalnej i międzynarodowej.

Wybór Norwegii jako obszaru badań empirycznych stanowi dodatkowy walor pracy, gdyż na 
tym przykładzie można się dowiedzieć, jak prowadzona jest polityka klimatyczna w państwie 
wysoko rozwiniętym, o skonsolidowanej formie demokracji i wysokich aspiracjach w obszarze 
zrównoważonego rozwoju, które oparło swój model rozwojowy na eksporcie ropy i gazu.

Albin Głowacki, Sławomir Lucjan Szczesio (red.)

Bałkany Zachodnie w systemie bezpieczeństwa 
euroatlantyckiego

Łódź 2016 • 668 s. • ISBN 978-83-8088-028-3 • 47,90 zł

Publikacja zawiera studia i szkice z zakresu spraw politycznych, społecznych, gospodarczych 
oraz wojskowych, a także dyplomatycznych i wywiadowczych, dotyczące państw Bałkanów 
Zachodnich. Autorzy piszą m.in. o tym, jakie wyzwania stoją jeszcze przed tym regionem, 
jakie zagrożenia może spowodować dla Europy i świata ewentualna destabilizacja wewnętrzna 
w tamtych krajach, a także jak destrukcyjną siłą stał się (nie tylko tam) radykalny islam. 
Zwracają uwagę na ważną rolę, którą Bałkany Zachodnie mogą odgrywać w międzynarodowym 
systemie bezpieczeństwa. Stawiają również pytania o to, co sprawia, iż proces zmian w regionie 
przebiega dość wolno: czy źródło tego stanu rzeczy tkwi tylko w sprawach wewnętrznych, czy 
też jest to problem szerszy, dotyczący także reakcji społeczności międzynarodowej?

Dlaczego mocarstwa nie mogą porozumieć się co do tego, jak i po co wspierać te kraje? 
Czemu organizacje międzynarodowe nie potrafią zapewnić tam pokojowej stabilizacji? Czy 
możliwe są kolejne, groźne dla ładu europejskiego i pokoju światowego konflikty zbrojne 
w tym zapalnym regionie? Rozważania nad tymi ważnymi kwestiami mogą zainteresować nie 
tylko historyków, politologów, prawników, dziennikarzy, lecz także polityków i osoby, którym 
obszar bałkański jest – z różnych powodów – szczególnie bliski.
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Tomasz Kamiński (red.)

Overcoming Controversies in East Asia
Łódź 2017 • 323 s. • ISBN 978-83-8088-758-9 • 34,90 zł

Controversies, sometimes bitter controversies, are an inherent element of international 
relations. Conflicting interests, different values, overlapping spheres of influences… all this 
make dispute settlement mechanisms crucial elements of international system. Searching for 
cooperation mechanisms that may help in overcoming existing controversies in Asia is the 
main topic of this monograph.

The monograph is based on the case studies in which authors analyse disagreements as well 
as collaborations between different actors in Asia. They are chosen different point of views 
that might be roughly divided into two groups. The first set of authors tries to look at regional 
or even internal problems that have international impact. The second group gives an outlook 
on the controversies linked to rising global presence of Asia n countries, in particular China.

Tomasz Kamiński

Pieniądze w służbie dyplomacji. Państwowe fundusze 
majątkowe jako narzędzie polityki zagranicznej

Łódź 2018 • 322 s. • ISBN 978-83-8088-901-9 • 34,90 zł

Pieniądze zawsze miały znaczenie w polityce zagranicznej, ale bodaj nigdy państwa nie miały 
ich w swoich rękach w takich ilościach. Wzrost wielkości kapitału kontrolowanego przez 
kraje sprawił, że coraz częściej wykorzystują one instrumenty ekonomiczne do osiągania 
swoich celów na arenie międzynarodowej. Jednym z przejawów tego zjawiska jest szybki 
rozwój tzw. państwowych funduszy majątkowych, czyli rządowych lub kontrolowanych 
przez rząd funduszy inwestycyjnych. Oficjalnie mają one służyć efektywnemu pomnażaniu 
zgromadzonych w nich środków, ale… nie jest to cała prawda o ich działalności.

Na podstawie licznych przykładów autor prezentowanej publikacji ukazuje 
zastosowanie państwowych funduszy majątkowych w polityce zagranicznej. 
Analizuje zarówno formy ich politycznego użycia, jak i warunki, które muszą zostać spełnione, 
żeby było to możliwe. Udowadnia, iż zagrożenia związane z politycznym wykorzystywaniem 
kapitału państwowego są bardzo realne, co powinno spotkać się z adekwatną odpowiedzią 
społeczności międzynarodowej.

Agnieszka Kisztelińska-Węgrzyńska

Bruno Kreisky. Polityka zagraniczna i dyplomacja wobec 
PRL (1959–1983)

Łódź 2018 • 420 s. • ISBN 978-83-8142-077-8 • 44,90 zł

Dyplomacja Brunona Kreisky’ego wobec Polski w latach 1959–1983 miała przynosić 
korzyści obu stronom. Działając zgodnie z przekonaniem wypełniania obowiązku wobec 
swojego kraju, wzmacniając Wiedeń i przygotowując go do roli międzynarodowego centrum 
politycznego, kanclerz wspomagał zarazem rozwój państw sąsiednich. Zwracał uwagę, że 
w interesie Wiednia leży, by kierunek zmian na obszarze wschodnim miał charakter wyłącznie 
ewolucyjny. Dzięki Polsce Kreisky zmieniał swe podejście do innych krajów Europy Środkowej. 
Choć negatywnie oceniał polskie doświadczenia związane z kształtowaniem demokracji 
w przeszłości, już podczas pierwszej wizyty w 1960 r. przekonał się, że z Warszawy wychodzi 
silny impuls do pozostałych państw regionu, zachęcający do otwarcia na Zachód. Kreisky 
przewidywał, że emancypacja społeczeństw za żelazną kurtyną może następować wyłącznie 
za przyzwoleniem Moskwy. Jakakolwiek ingerencja, zachęta i presja na obywateli państw 
wschodnich, mobilizująca ich do zrywów rewolucyjnych, skazana była, jak sądził, na porażkę. 
Jednakże zawsze, kiedy do tych zrywów dochodziło – na Węgrzech, w Czechosłowacji czy 
Polsce – Austria pomagała poszkodowanym. Kanclerz konsekwentnie sprzeciwiał się przy 
tym sankcjom międzynarodowym wobec władz komunistycznych, gdyż uważał, ze godzą 
one przede wszystkim w zwykłych obywateli. Polskie władze wykorzystywały to podejście 
propagandowo.
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Izabela Kończak, Marta Woźniak-Bobińska (red.)

Ciągłość i zmiana w świecie islamu
Łódź 2016 • 238 s. • ISBN 978-83-8088-166-2 • 34,90 zł

Książka traktuje o „Arabskiej Wiośnie”, historycznych i współczesnych relacjach 
Polaków z mieszkańcami Bliskiego Wschodu, prawie i bioetyce muzułmańskiej, 
arabskich społecznościach i muzułmańskich mniejszościach w Europie Zachodniej oraz 
w rosyjskojęzycznym kręgu kulturowym.

Z jednej strony tradycjonalizm widoczny jest w życiu społecznym na Bliskim 
Wschodzie. Z drugiej – Arabowie chętnie korzystają z obcych wynalazków: anten 
satelitarnych, telefonów komórkowych, smartfonów i tabletów, zaś młodzież arabska 
ogląda zachodnie seriale i słucha zachodniej muzyki. Właśnie młodzież była siłą napędową 
„Arabskiej Wiosny”, która wybuchła na Bliskim Wschodzie w 2011 r. Wielu europejskich 
komentatorów widziało w niej wyraźne opowiedzenie się arabskich społeczeństw po stronie 
nowoczesności. Szybko jednak nastąpił zwrot ku tradycji. Ujawnili się fundamentaliści 
różnej proweniencji, którzy pogłębili destabilizację regionu. Napięcie między tym, 
co religijne i świeckie, dawne i nowe, rdzenne i zapożyczone ujawniło się z całą mocą. 
W Europie odżyły dawne lęki przed islamem. Nasiliła się więc potrzeba mówienia 
o muzułmanach w sposób spokojny i merytoryczny.

Krystyna Kujawińska-Courtney, Zbigniew Bednarek (red.)

Imperium Brytyjskie. Rozważania interdyscyplinarne
Łódź 2019 • ISBN 978-83-8142-491-2• 44,90 zł

Chociaż po raz pierwszy określenia „imperium, nad którym nigdy nie zachodzi słońce” użył 
Karol V Habsburg (XVI w.), odżyło ono w wieku XIX, gdy używano go głównie w kontekście 
Imperium Brytyjskiego, największego imperium w nowożytnej historii świata. U szczytu 
swojej potęgi zajmowało ono obszar około 36 milionów kilometrów kwadratowych, czyli 
około ¼ powierzchni naszej planety. Na jego obszarze, obejmującym ziemie leżące na 
wszystkich kontynentach, żył co piąty mieszkaniec naszego globu. 

W niniejszym tomie szczególną rolę odgrywają prace przedstawiające wybrane zagadnienia 
związane z brytyjskim imperializmem w XIX w. Utrata hegemonii przemysłowej w świecie 
stała się jedną z przyczyn nasilenia brytyjskiej ekspansji kolonialnej w ostatnich 
dziesięcioleciach tego okresu. Różnorodne były motywy i przyczyny natężenia i intensyfikacji 
tej polityki; wśród nich zasadniczą funkcję spełniały takie czynniki jak ekonomia, demografia, 
polityka i kultura. Ważnym aspektem brytyjskiego kolonializmu i związanych z nim strategii 
i taktyki imperialnej były opisy podbitych terenów przedstawiające je w kontekście idei 
posłannictwa cywilizacyjnego Wielkiej Brytanii.

Ze Wstępu

Krzysztof A. Kuczyński

Karl Dedecius
Łódź 2016 • 352 s. • ISBN 978-83-8088-447-2 • 44,90 zł

Karl Dedecius – najwybitniejszy w historii tłumacz literatury polskiej – przez ponad pół 
wieku był symbolem niemiecko-polskiego porozumienia. Książka cenionego znawcy życia 
i twórczości Czarodzieja z Darmstadt to interesujący, pogłębiony zapis jego wieloletnich 
dokonań translatorskich i eseistycznych. Przynosi nie tylko analizę warsztatu literackiego 
Dedeciusa, lecz także omawia jego twórcze kontakty z wieloma pisarzami oraz ludźmi nauki 
w Niemczech i Polsce. Publikacja jest ważnym dokumentem niemiecko-polskiego pogranicza 
kulturowego XX i XXI w.

  
ZAPOWIEDŹ
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Maria Antonina Łukowska

Mit Wielkiej Brytanii w literackiej kulturze polskiej okresu 
rozbiorów. Studium wyobrażeń środowiskowych na 
podstawie zawartości wybranych periodyków

Łódź 2016 • 454 s. • ISBN 978-83-7969-636-9 • 54,90 zł

Książka jest próbą odtworzenia stanu wiedzy Polaków na temat kultury brytyjskiej, wyobrażeń 
o tym kraju i jego mieszkańcach, budowanych przez okres rozbiorów Polski od 1772 do 
1918 r. Jako materiał do badań posłużyły przede wszystkim ówczesne środki masowego 
przekazu, począwszy od gazet rękopiśmiennych i kalendarzy, aż po wybrane tytuły prasowe. 
Celem pracy było ukazanie procesu budowania swoistego mitu Wielkiej Brytanii w okresie 
redefiniowania własnej tożsamości pod wpływem utraty przez Polskę niepodległości. 
Tworzony mit stał się przyczyną oczekiwań Polaków wobec Wielkiej Brytanii jako kraju 
i społeczeństwa. Jednocześnie w rozprawie ukazane zostały wpływy kultury brytyjskiej na 
kulturę polską w szerokim rozumieniu, w aspekcie jej materialnego, społecznego i duchowego 
wymiaru. Monografia może zatem służyć zarówno literaturoznawcom, badającym 
paradygmaty innych krajów i narodów w kulturze polskiej, antropologom i socjologom 
kultury do badania rzeczywistego stanu wiedzy i mentalności społecznej, jak i politologom 
oraz dziennikarzom, chcącym poznawać rolę wyobrażeń w procesie podejmowania decyzji 
politycznych w stosunkach międzynarodowych, tworzenia wzajemnych sympatii, antypatii 
i uprzedzeń.

Magdalena Marczuk-Karbownik, Marcin Gabryś, Tomasz Soroka

Międzynarodowa pozycja Kanady (2006–2018)
Łódź 2019 • 190 s.• 978-83-8142-443-1 • 49,90 zł

Autorzy książki omawiają wybrane zagadnienia kanadyjskiej polityki zagranicznej, 
które determinują miejsce tego kraju w systemie stosunków międzynarodowych 
i postrzeganie Kanady przez innych aktorów sceny globalnej. Skupiają się na analizie polityki 
zewnętrznej Kraju Klonowego Liścia w okresie rządów premiera Stephena Harpera z Partii 
Konserwatywnej (2006–2015) oraz pierwszych trzech lat rządów Justina Trudeau z Partii 
Liberalnej (2015–2018). Publikacja rekonstruuje najważniejsze elementy polityki zagranicznej, 
głównie w tych sferach, w których obaj wspomniani politycy zapowiadali i/lub przeprowadzili 
największe zmiany.

Ze Wstępu

Jan Pajor

Chiny w polityce zagranicznej Stanów Zjednoczonych 
w latach 1911–1918

Łódź 2019 • 344 s. • ISBN 978-83-8142-086-0 • 44,90 zł

Monografia dotyczy istotnej kwestii w polityce zagranicznej Stanów Zjednoczonych – miejsca, 
jakie zajmowały w niej Chiny w latach 1911–1918. Autor przedstawia różne aspekty tego 
zagadnienia na tle przemian zachodzących w obu państwach oraz zmagań dyplomatycznych 
w dobie I wojny światowej. Bardzo oryginalne ujęcie tematu oparte zostało na dokumentach 
z National Archives w College Park i Biblioteki Kongresu w Waszyngtonie.

„Praca Jana Pajora jest pierwszą w języku polskim monografią dotyczącą zagadnienia 
niezmiernie istotnego – wczesnego etapu relacji między dwoma krajami, z których pierwszy 
stał się szybko największym mocarstwem XX w., a drugi, acz dopiero pod koniec stulecia, 
wyrósł na największe wyzwanie dla jego hegemonii. Sięgnąć do niej powinni wszyscy 
zainteresowani historią, ponieważ prezentuje wysoki poziom merytoryczny, została 
napisana w przystępny sposób, jest znakomicie podbudowana źródłowo i dotyczy kwestii 
w historiografii polskiej praktycznie nieobecnej, a ważnej”.

Z recenzji dr. hab. Jakuba Polita (Uniwersytet Jagielloński)

  
ZAPOWIEDŹ
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Małgorzata Pietrasiak

Trudne pojednanie. Dyplomacja w procesie normalizacji 
stosunków amerykańsko-wietnamskich

Łódź 2017 • 310 s. • ISBN 978-83-8088-793-0 • 44,90 zł

Współczesny etap relacji wietnamsko-amerykańskich rozpoczął się w pierwszej połowie lat 
90. XX w., kiedy oba państwa postanowiły zrezygnować z wrogości i wzajemnych oskarżeń 
z okresu wojen indochińskich na rzecz rozwoju stosunków dyplomatycznych. Systematycznie 
zaczęły wzmacniać kontakty gospodarcze, polityczne, a także w sferze wojskowości 
i bezpieczeństwa. Dla obu stron amerykańska obecność w regionie Azji Południowo- 
-Wschodniej jest ważna, ponieważ może zbalansować rosnącą pozycję Chin. Wietnam 
wykazał się tu sporą dozą pragmatyzmu, co jednak nie oznacza, że zapomniał krzywdy 
z czasów drugiej wojny indochińskiej i wyzbył się wszelkich obaw związanych z amerykańskim 
„imperializmem”.

Ze Wstępu

Joanna Pietraszczyk-Sękowska

Tradycje oporu w Andach. Mobilizacje indiańskochłopskie 
w Peru od XVI do XX wieku

Łódź 2016 • 194 s. • ISBN 978-83-7969-985-8 • 34,90 zł

Monografia, w której uwzględniony został niemal pięćsetletni kontekst historyczny, jest 
efektem studiów nad złożonymi mechanizmami oporu ludności pochodzenia tubylczego 
w Peru wobec przemocy. Autorka poszukuje wzorów postaw obronnych mieszkańców sierry 
na przykładzie wybranych mobilizacji andyjskich – począwszy od pierwszych, zmityzowanych 
dziś indiańskich rebelii antykolonialnych, poprzez zrywy rojalistyczne i kreolsko-metyskie 
bunty z udziałem Indian w XIX w., aż po walki agrarne w poprzednim stuleciu oraz 
współczesne nam straże chłopskie (rondas campesinas) z północy kraju. Odnajdywanie 
podobieństw w działaniach obronnych ludności andyjskiej służy wskazaniu źródeł mobilizacji 
społecznych na terenie peruwiańskiej sierry, omówieniu charakteru ich przywództwa oraz 
ustaleniu przebiegu interakcji andyjskich wiosek ze światem zewnętrznym.

Maciej Potz

Teokracje amerykańskie. Źródła i mechanizmy władzy 
usankcjonowanej religijnie

Łódź 2016 • 396 s. • ISBN 978-83-7969-900-1 • 44,90 zł

Teokracje amerykańskie to pierwsze w polskiej politologii dojrzałe teoretycznie i całościowe 
studium teokracji jako specyficznego typu systemu politycznego. Książka Macieja 
Potza stanowi fascynującą analizę mechanizmów władzy w trzech wspólnotach 
religijnych – purytanów, shakerów i mormonów – które autor, łącząc kompetencje 
politologa i religioznawcy, przedstawia w całym bogactwie ich wierzeń, rytuałów, życia 
codziennego i historii. Znaczenie refleksji nad władzą usankcjonowaną religijnie istotnie 
wykracza przy tym poza kontekst amerykański i pozwala lepiej zrozumieć współczesne 
teokracje, jak choćby Iran czy Państwo Islamskie.

Głównym celem pracy jest wykazanie, że teokracja może się okazać – w pewnych warunkach 
– optymalnym wyborem systemowym, zapewniającym stabilizację systemu politycznego. 
Poszczególne pytania badawcze dotyczą m.in. mechanizmów religijnego legitymizowania 
władzy, warunków stabilności teokracji, znaczenia przymusu w teokratycznych 
relacjach władzy. Podejście do badanej problematyki jest konsekwentnie politologiczne 
(nie zaś religioznawcze), tzn. analizowane doktryny i wierzenia religijne traktowane są jako 
składniki formuł legitymizacyjnych (generujące uzasadnienia dla danych stosunków władzy), 
z perspektywy jednostki zaś – jako motywatory zachowań społecznych i politycznych.



145

Po
lit

ol
og

ia
 i 

st
os

un
ki

 m
ię

dz
yn

ar
od

ow
e 

| 
N

au
ki

 sp
oł

ec
zn

e

2

Zbigniew Rau, Katarzyna M. Staszyńska, Maciej Chmieliński, 
Krzysztof Zagórski

Doktryna Polaków. Klasyczna filozofia polityczna 
w dyskursie potocznym

Łódź 2018 • 212 s. • ISBN 978-83-7383-920-5 • 37,80 zł

Książka prezentuje pionierską, oryginalną rekonstrukcję doktryny politycznej zbiorowego 
podmiotu, jakim jest społeczeństwo polskie. Stanowi rezultat połączenia warsztatów 
naukowych klasycznej filozofii politycznej i współczesnej empirycznej socjologii. Oddaje poglądy 
i refleksje dotyczące człowieka, społeczeństwa, własności, władzy i państwa, jakie Polacy 
ujawniają w szeroko zakrojonych fokusowych badaniach jakościowych i w ankietowych 
badaniach ilościowych. Obraz przekonań, jaki się z nich wyłania, ma charakter pluralistyczny, 
a jednocześnie odzwierciedla silne dążenie do harmonii w postrzeganiu, porządkowaniu 
i przeżywaniu świata zjawisk społecznych i politycznych. Łączy w sobie głęboko zakorzenione 
przesłanki konserwatywne, republikańskie, właściwe katolickiej nauce społecznej, 
z rozwiązaniami typowymi dla klasycznego liberalizmu i demokratycznego socjalizmu.

Magdalena Rekść

Wyobrażenia zbiorowe społeczeństw byłej Jugosławii 
w XXI wieku. Perspektywa politologiczna

Łódź 2019 • 619 s. • ISBN 978-83-8142-291-8 • 49,90 zł

Nowatorskie na gruncie polskiej politologii opracowanie dotyczące wyobrażeń zbiorowych 
– kategorii kojarzonej głównie z socjologią – z punktu widzenia badaczki sfery polityki. 
Przyjęty model teoretyczny posłużył autorce do naszkicowania i przeanalizowania kształtów 
wyobrażeń zbiorowych społeczeństw byłej Jugosławii w niełatwym okresie przedłużającego 
się kryzysu gospodarczego i nawarstwiania kolejnych problemów politycznych. Pogłębiona 
diagnoza odczuć zwykłych ludzi na temat otaczającej ich rzeczywistości doprowadziła do 
konstatacji, iż w ostatnich latach piętrzące się trudności i negatywne emocje zaczęły 
przeważać nad optymistycznymi przesłankami, a utrzymanie stabilności regionu wymaga 
bardziej stanowczych i przemyślanych działań ze strony wspólnoty międzynarodowej.

Monografia, napisana z perspektywy politologicznej i oparta na danych jakościowych, łączy 
w sobie pierwiastki innych nauk społecznych i humanistycznych, co wydawało się konieczne 
do integralnego wyjaśnienia interdyscyplinarnej kategorii wyobrażeń zbiorowych. Takie 
poszerzone spojrzenie na skomplikowany region bałkański może przyczynić się do jego 
lepszego poznania i zrozumienia.

Michał Słowikowski

Jedna Rosja w systemie politycznym Federacji Rosyjskiej
Łódź 2018 • 550 s. • ISBN 978-83-8142-261-1 • 54,90 zł

Punktem wyjścia w dyskusji na temat miejsca i roli Jednej Rosji w systemie politycznym 
Federacji Rosyjskiej w latach 2001–2016 jest założenie, że w obrębie rodziny partii 
autorytarnych mamy do czynienia ze szczególnym typem partii. Podstawą jego wyodrębnienia 
są bezpośrednie związki z obozem władzy – faktycznym ośrodkiem podejmowania 
decyzji w obrębie danego systemu politycznego – i udział w procesie stabilizowania 
reżimu autorytarnego. Ten typ partii autorytarnych jest wewnętrznie zróżnicowany, 
co wynika z rzeczywistego ich wkładu w stabilizację systemu autorytarnego i stopnia 
instytucjonalizacji w wymiarze wewnętrznym i zewnętrznym, przede wszystkim w obszarze 
autonomii decyzyjnej i systemowości. W związku z tym wyodrębnić można typ partii 
dominującej i „partii władzy”. Jedna Rosja w ciągu 15 lat istnienia nie nabrała wyraźnych 
cech typu idealnego partii dominującej. Zdecydowanie bliżej było jej w omawianym okresie 
do typu idealnego „partii władzy”, mimo że różniła się dość wyraźnie od takich partii 
istniejących w rosyjskim systemie politycznym w latach dziewięćdziesiątych XX w. Biorąc pod 
uwagę stopień jej instytucjonalizacji i zakres faktycznie sprawowanych funkcji, można przyjąć, 
że mamy w jej przypadku do czynienia z dominującą „partią władzy”.
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Alicja Stępień-Kuczyńska

Michaił Gorbaczow a idea i praktyka pieriestrojki
Łódź 2016 • 444 s. • ISBN 978-83-8088-180-8 • 47,90 zł

Monografia jest poświęcona ostatniemu okresowi istnienia ZSRR (1985–1991), związanemu 
z Michaiłem Gorbaczowem i jego pieriestrojką. Autorka ukazuje czasy radzieckiego przełomu, 
wybrane obszary sytuacji wewnętrznej tego państwa oraz polityki zagranicznej. Przedstawia 
kulisy bezwzględnej walki o władzę; zmagania Gorbaczowa na rzecz utrzymania jedności 
państwa, przerwane puczem sierpniowym, którego skutkiem był upadek imperium. Autorka 
opisuje sylwetkę człowieka i polityka nietuzinkowego, otwartego, odmiennego od tych, 
którzy dotąd stali na czele państwa. Dzierżył on w swoich rękach władzę niemal absolutną, 
chciał reformować system, który pozostawał w stanie kryzysu. Pieriestrojka miała stać 
się powszechną zmianą myślenia (nowogo myszlenija), systemu politycznego, programu 
gospodarczego przyspieszenia (uskorienija). Gorbaczowowska jawność (głasnost’) stała 
się impulsem do wyzwolenia aktywności obywateli, powstawały organizacje społeczne 
i polityczne, zwiększyła się rola religii, zniesiono cenzurę, rozwijały się media. Gorbaczow 
doprowadził do zmian w polityce zagranicznej; wycofano wojska z Afganistanu, zacieśniono 
stosunki ze Stanami Zjednoczonymi i państwami europejskimi (idea wspólnego europejskiego 
domu). Nie ulega wątpliwości, że jego działania przyczyniły się do rozpadu systemu 
zimnowojennego, zjednoczenia Niemiec, uzyskania niezależności przez państwa bloku 
socjalistycznego, a także zwiększenia bezpieczeństwa nuklearnego i rozbrojenia (plan 
Gorbaczowa). 

Agata Włodarska-Frykowska

Mniejszość rosyjska w życiu społeczno-politycznym Estonii 
po 1991 roku

Łódź 2017 • 286 s. • ISBN 978-83-8142-008-2 • 39,90 zł

Książka dotyczy mniejszości rosyjskiej w Estonii po roku 1991. Autorka podjęła się 
analizy tego zagadnienia w odniesieniu nie tylko do transformacji systemowej i polityki 
wewnętrznej Estonii, lecz także szeroko rozumianych stosunków międzynarodowych. 
Przedstawiła specyfikę skupisk, liczebność, strukturę społeczną, uwarunkowania prawne 
i kierunki działalności narodowej ludności rosyjskiej zamieszkującej na terenie Estonii. 
Ponadto zaprezentowała badaną diasporę w stosunkach państwa osiedlenia oraz państwa 
macierzystego. Z zebranych danych można wywnioskować, iż rosyjska mniejszość 
narodowa w Estonii ma destabilizujący wpływ na konsolidację społeczeństwa estońskiego. 
Utrata pozycji społecznej oraz przynależność do grupy mniejszościowej sprawiły, iż 
Rosjanom w Estonii, a także na terenie pozostałych republik bałtyckich, dość trudno było 
się odnaleźć w nowej, niekorzystnej dla nich sytuacji. Państwo estońskie, mimo wielu 
podejmowanych działań, nie realizuje jednak konsekwentnie polityki etnicznej, co powoduje 
dalsze konflikty o charakterze narodowościowym.

Kaja Zapędowska-Kling

Polityka społeczna wobec starzenia się ludności w USA 
i w Szwecji. Wnioski dla Polski

Łódź 2016 • 318 s. • ISBN 978-83-8088-108-2 • 39,90 zł

Starzenie się ludności jest procesem o charakterze transnarodowym, który skalą dorównuje 
takim zjawiskom jak zmiany klimatyczne lub proces globalizacji. Zainteresowanie badawcze 
zmianami demograficznymi wynika przede wszystkim z niebywałej mnogości konsekwencji, 
jakie one za sobą pociągają. Wyzwania natury ekonomicznej, społecznej i politycznej to tylko 
niektóre obszary wymagające reform i przemyślanego zarządzania w obliczu nadchodzących 
zmian strukturalnych.
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ekonomia 
i zarządzanie
akademia samorządowa
Pierwsza profesjonalna seria wydawnicza poświęcona działalności 
samorządu terytorialnego. Tematyka poszczególnych publikacji dotyczy 
zagadnień gospodarczych, społecznych i samorządowego zarządzania 
publicznego. Autorami publikacji są eksperci – praktycy i naukowcy, m.in. 
wydziałów Zarządzania i Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ. Publikacje 
zostały napisane przejrzystym i prostym językiem. Są adresowane zarówno 
do nauczycieli akademickich, jak i do pracowników oraz kierowników 
administracji samorządowej i jednostek organizacyjnych samorządu 
terytorialnego.

Magdalena Kalisiak-Mędelska, Paweł A. Nowak, Piotr Król

Komunikacja społeczna w samorządzie terytorialnym. 
Między Matrixem a Realem

Łódź 2018 • 128 s. • ISBN 978-83-8088-891-3 • 34,90 zł

Oswajanie cyfrowej rzeczywistości XXI w. nie jest łatwe. Oczekiwania obywateli i przedsiębiorców 
w zakresie szybkości i łatwości dostępu do istotnych informacji wciąż stanowią problem mentalny 
i organizacyjny dla administracji publicznej. W książce ukazano, w jaki sposób technologie 
informacyjno-komunikacyjne wpływają na metody i możliwości komunikacji społecznej.

Autorzy omawiają interakcje jednostek samorządu terytorialnego z otaczającym je 
środowiskiem, ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji społecznej jako elementu 
współpracy z mieszkańcami, technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji zadań 
samorządu terytorialnego oraz roli tychże w budowie społeczeństwa informacyjnego.

Publikacja adresowana jest do władz jednostek samorządu terytorialnego (członków 
rad samorządów wszystkich szczebli, ale również ich władz wykonawczych), 
pracowników administracji samorządowej, studentów kierunków związanych 
z funkcjonowaniem administracji publicznej i wszystkich zainteresowanych 
budową społeczeństwa informacyjnego w Polsce.

Remigiusz Kozłowski, Jakub Jabłoński, Żaneta Błoch

Eliminowanie przyczyn wypadków i kolizji w obszarze 
infrastruktury transportowej logistyki miejskiej. 
Na przykładzie Łodzi

Łódź 2016 • 180 s. • ISBN 978-83-8088-580-6 • 44,90 zł

Przyczyn wypadków i kolizji drogowych jest wiele, jednak nie zawsze zdarzenia te są 
zupełnie przypadkowe. Można odnaleźć zależności, które wskażą, jak im zapobiegać, 
np. poprzez modernizację infrastruktury drogowej. Działania zmierzające do podnoszenia 
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bezpieczeństwa na drogach są trudne i nie zawsze przynoszą oczekiwane rezultaty, 
ale mimo wszystko należy je podejmować. Autorzy niniejszej monografii dołożyli 
wszelkich starań, aby zidentyfikować przyczyny zagrożeń na siedmiu najbardziej 
niebezpiecznych skrzyżowaniach w Łodzi. Opracowali ponadto propozycje modernizacji 
infrastruktury drogowej w taki sposób, żeby dążyć do wyeliminowania wypadków i kolizji 
zdarzających się na tych skrzyżowaniach.

Jerzy Krzyszkowski, Piotr Domaradzki

Wsparcie dziecka w rodzinie i pieczy zastępczej. Ujęcie 
praktyczne

Łódź 2016 • 258 s. • ISBN 978-83-7969-997-1 • 44,90 zł

Publikacja skierowana jest do asystentów rodzin, koordynatorów pieczy zastępczej 
i pracowników socjalnych. Opracowanie może być także użyteczne dla kierowników 
jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz polityków lokalnych nadzorujących 
działania instytucji operujących w obszarze pomocy dziecku i rodzinie, a także 
edukatorów kształcących przyszłych pracowników zawodów pomocowych. 
Autorami opracowania są: osoba mająca doświadczenie zawodowe w publicznej pomocy 
społecznej oraz nauczyciel akademicki zajmujący się kształceniem i szkoleniem 
pracowników socjalnych i polityków społecznych, autor licznych publikacji dotyczących 
tej sfery działalności praktycznej. Taki skład osobowy pozwolił połączyć wiedzę 
teoretyczną z doświadczeniem praktycznym i wpłynął na innowacyjny charakter 
książki. Monografia autorstwa Piotra Domaradzkiego i Jerzego Krzyszkowskiego 
stanowi praktyczną pomoc w rozwoju zawodowym dla pracowników pieczy zastępczej 
i kierowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej. Stanowi przegląd wiedzy 
oraz doświadczeń autorów w obszarze wspierania rodzin. Cieszy fakt, że eksperci 
zajmujący się na co dzień zagadnieniami z zakresu pomocy społecznej podjęli się 
przygotowania tej interesującej publikacji.

Dr Iwona Wieczorek, dyrektor Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego

Ryszard Majer

Polityka samorządowa wobec starości. Strategie i podmioty
Łódź 2018 • 186 s. • ISBN 978-83-8088-824-1 • 44,90 zł

Publikacja stanowi cenne źródło wiedzy teoretycznej i praktycznej na temat programowania 
oraz wdrażania lokalnej polityki społecznej w kontekście wyzwań starzejącego się 
społeczeństwa. Omówiono w niej zagadnienia kluczowe dla społecznego i gospodarczego 
rozwoju jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. Książka może okazać się szczególnie 
przydatna dla kierowników i pracowników administracji samorządowej.

Autor – długoletni praktyk związany z samorządem i systemem pomocy społecznej 
– w sposób zwięzły i przystępny opisuje, jak poszczególne samorządy programują 
i wdrażają lokalną politykę wobec starości.

Paweł A. Nowak

Samorząd terytorialny w budowie społeczeństwa 
informacyjnego w Polsce

Łódź 2017 • 144 s. • ISBN 978-83-8088-826-5 • 34,90 zł

W monografii znajdziecie Państwo nie tylko wyjaśnienie pojęcia społeczeństwa 
informacyjnego oraz jego roli w rozwoju społecznym i gospodarczym XXI w., lecz także 
opis sieci powiązań, zadań, działań i interesów różnych podmiotów administracji publicznej 
zaangażowanych w proces jego budowy w Polsce. Autor, wykorzystując przygotowanie 
teoretyczne oraz wiedzę praktyczną, szczególną uwagę poświęcił obecnym i przyszłym 
działaniom samorządu terytorialnego w procesie jego budowy.
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Społeczeństwo informacyjne nieodwołalnie wkracza do kolejnych dziedzin naszego 
życia zawodowego i prywatnego. Książka została przygotowana z myślą o pracownikach 
administracji publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników samorządu 
terytorialnego wszystkich szczebli, które odpowiadają za kierunki rozwoju i koordynację 
działań w tym zakresie. Pozycja ta może być także interesującym uzupełnieniem 
wiedzy dla wszystkich zainteresowanych praktycznymi aspektami wykorzystania 
technologii informatycznych.

Jakub Niedbalski

Status prawny i społeczny pracownika socjalnego
Łódź 2016 • 112 s. • ISBN 978-83-8088-566-0 • 39,90 zł

W świetle dzisiejszej sytuacji polityczno-ekonomicznej pojawia się zapotrzebowanie 
na inny niż dotychczas model pracownika socjalnego. W wielu przypadkach będzie to 
musiała być osoba niezwykle aktywna, umiejąca przekonać środowisko lokalne o swojej 
użyteczności oraz inicjować programy społeczne czy zdobywać potrzebne środki. Wzrastająca 
rola i znaczenie działalności samopomocowej w coraz większym stopniu wymaga od 
pracownika socjalnego angażowania się w tego typu działalność poprzez jej inspirowanie czy 
aranżowanie współpracy między instytucjami rządowymi, organizacjami samorządowymi 
i charytatywnymi. Tym samym będzie on musiał posiadać rozległą wiedzę i umiejętności 
umożliwiające mu rozumienie oraz aktywne wpływanie na zjawiska społeczne. Celem pracy 
jest ukazanie statusu prawnego, społecznego i zawodowego pracownika socjalnego w naszym 
kraju z uwzględnieniem roli i znaczenia, jakie przypisuje się obecnie przedstawicielom tej 
profesji.

Justyna Przywojska

Rewitalizacja miast. Aspekt społeczny
Łódź 2017 • 204 s. • ISBN 978-83-8088-586-8 • 49,90 zł

Książka Justyny Przywojskiej jest pierwszym całościowym opracowaniem dotyczącym 
społecznego wymiaru rewitalizacji. Uwzględnia najnowsze regulacje prawne w zakresie 
rewitalizacji, które podkreślają jej zintegrowany i kompleksowy charakter. W pracy 
omówiono społeczne aspekty polityki miejskiej, wiele uwagi poświęcając zagadnieniom 
lokalnej polityki społecznej, obywatelskiej partycypacji oraz współczesnym modelom 
zarządzania publicznego. Poszczególne zagadnienia zilustrowane są na praktycznych 
przykładach z Polski i ze świata.

Danuta Stawasz

Współczesne dylematy zarządzania rozwojem miast
Łódź 2016 • 412 s. • ISBN 978-83-8088-550-9 • 44,90 zł

Tematem przewodnim monografii jest miasto w relacji globalizacja – gospodarka 
– społeczeństwo – system władzy i zarządzania. Dociekania koncentrują się wokół pytania, 
co przesądza, że w globalizującym się świecie pewne miasta rozwijają się i odnoszą sukcesy, 
a inne nie nadążają za dynamiką zmian zachodzących w różnych miejscach i obszarach 
ludzkiej aktywności.

Na gruncie założeń ekonomii instytucjonalnej oraz kapitalizmu kognitywno-kulturowego 
zaprezentowano rozważania pozwalające na wyjaśnienie, dlaczego szczególne znaczenie 
dla dynamiki rozwoju miast ma system instytucji warunkujący sprawność zarządzania oraz 
przedsiębiorczość i kreatywność mieszkańców.

W pracy przeprowadzono również analizę sytuacji polskich miast w kontekście zmian 
zachodzących pod wpływem procesów globalizacji i transformacji systemowej, 
problemów ich rozwoju, obowiązujących zasad zarządzania, a także zawarto 
rekomendacje pod adresem władz publicznych w zakresie systemowych działań 
warunkujących rozwój miast.
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Danuta Stawasz, Dorota Sikora-Fernandez

Koncepcja smart city na tle procesów i uwarunkowań 
rozwoju współczesnych miast

Łódź 2016 • 122 s. • ISBN 978-83-8088-189-1 • 34,90 zł

Koncepcja smart city to jedna z najczęściej dyskutowanych dróg rozwoju współczesnych 
miast. Prezentowana publikacja w sposób przystępny i syntetyczny wyjaśnia teoretyczne 
oraz programowe aspekty budowania i funkcjonowania miasta inteligentnego. 
W opracowaniu przedstawiono elementarne zagadnienia ekonomiki miasta i obszary 
jej funkcjonowania. Definicje miasta inteligentnego uporządkowano na podstawie 
dokumentów Unii Europejskiej, a także literatury przedmiotu. Scharakteryzowano miary 
sprawności zarządzania miastem oraz zidentyfikowano problemy społeczne, gospodarcze 
i przestrzenno-środowiskowe charakterystyczne dla współczesnych miast i obszarów 
miejskich. Wskazano też innowacyjne aspekty zarządzania w mieście, oparte na 
partycypacji społecznej i nastawione na wysoką jakość dwukierunkowej komunikacji władz 
miasta z jego interesariuszami.

Jacek Szołtysek, Adam Sadowski, Magdalena Kalisiak-Mędelska

Logistyka społeczna. Teoria i zastosowanie
Łódź 2017 • 150 s. • ISBN 978-83-8088-605-6 • 44,90 zł

Logistyka społeczna, stosunkowo nowy obszar koncepcyjny, powoli znajduje swoje 
miejsce w rozważaniach teoretycznych i zastosowaniach praktycznych. Te ostatnie, 
pojawiające się z rosnącą intensywnością, skierowały uwagę teoretyków na fenomen 
oddziaływania społecznego w podejmowanych decyzjach, na zakres zarządzania 
logistycznego.

Książka stanowi próbę zdefiniowania, uporządkowania, usystematyzowania i syntezy 
zagadnień teoretycznych. Jaki jest przedmiot badań logistyki? Czy możliwa jest wiedza pewna 
o logistyce? W jaki sposób dochodzi się w logistyce do prawdy? Jakie są relacje między teorią 
a praktyką? Jaki jest podmiot poznania? Jakie są granice logistyki, zwłaszcza społecznej? 
Pytania te ciągle pozostają otwarte, lektura przybliża jednak do odpowiedzi na nie. Równie 
ważny okazuje się przedstawiony szeroko aspekt praktyczny, szczególnie znaczący z punktu 
widzenia samorządów terytorialnych na poziomie gminy.

Aurelia Włoch, Jerzy Krzyszkowski, Maciej Sosnowski, Piotr 
Domaradzki

Superwizja pracy socjalnej dla praktyków
Łódź 2016 • 280 s. • ISBN 978-83-7969-624-6 • 48,90 zł

Przekazujemy Czytelnikom pierwszą na polskim rynku książkę ułatwiającą kształcenie 
osób, które zamierzają podjąć pracę w roli superwizorów. Superwizja pracy socjalnej 
jest obecnie ważnym narzędziem służącym do zwiększania efektywności pracy, 
umożliwiającym rozwój zawodowy służb społecznych i pozwalającym ocenić przydatność 
pracowników dla organizacji. Autorami opracowania są superwizorzy mający duże 
doświadczenie zawodowe w publicznej pomocy społecznej oraz nauczyciel akademicki, 
który od lat zajmuje się kształceniem i szkoleniem pracowników socjalnych. Taki skład 
osobowy pozwolił połączyć wiedzę teoretyczną z doświadczeniem praktycznym, co 
stanowi o innowacyjnym charakterze publikacji. Superwizja pracy socjalnej dla praktyków 
to książka godna polecenia m.in. dla superwizorów, metodyków i specjalistów pracy 
socjalnej oraz kadry zarządzającej jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej. 
W przystępnej formie przedstawia aktualną problematykę i przegląd zagadnień 
z zakresu superwizji. Publikację można traktować jako kompendium wiedzy na 
temat wdrażania superwizji w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej 
oraz uzupełnienie wielu standardowych skryptów.

Dr Iwona Wieczorek, dyrektor Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego
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Katarzyna Zajda, Łukasz Sykała, Karol Janas, Magdalena Dej

Metody i instrumenty rozwoju lokalnego. 
LEADER, RLKS, innowacje społeczne

Łódź 2016 • 150 s. • ISBN 978-83-8088-456-4 • 39,90 zł

W publikacji omówiono trzy metody wspierające zmiany w obszarach wiejskich i miejskich. 
Pierwszą jest metoda LEADER wdrażana na obszarach wiejskich. Druga to powstały na jej 
kanwie instrument Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (z ang. Community Led Local 
Development – CLLD) wdrażany nie tylko na wsi, lecz także w miastach. Trzecią stanowią 
innowacje społeczne służące redukowaniu problemów społecznych, z jakimi mierzą się 
mieszkańcy wsi i miast.

 
akademia zarządzania 
i finansów
Profesjonalna seria podręczników i monografii z zakresu zarządzania 
i finansów przeznaczona dla nauczycieli akademickich, studentów oraz 
praktyków – kadry zarządzającej wyższego i średniego szczebla, a także 
dla właścicieli przedsiębiorstw. Autorzy w przystępny i kompleksowy 
sposób omawiają zagadnienia poruszane w poszczególnych tytułach. 
Publikacje charakteryzują się czytelnym układem treści oraz zawierają wiele 
konkretnych przykładów z praktyki, zaprezentowanych w formie case studies.

Elżbieta J. Biesaga-Słomczewska, Krystyna Iwińska-Knop

Marketing wewnętrzny we współczesnej organizacji
Łódź 2017 • 318 s. • ISBN 978-83-8088-952-1 • 49,90 zł

Marketing wewnętrzny stanowi próbę zaadaptowania marketingu w obszarze zarządzania 
zasobami ludzkimi. Według tej koncepcji wiodącym punktem odniesienia i najcenniejszym 
kapitałem każdej organizacji jest pracownik traktowany jako klient wewnętrzny. Firma 
stara się zidentyfikować jego potrzeby, aby sformułować działania mające na celu jego 
usatysfakcjonowanie, większe zaangażowanie w budowanie korzystnych relacji z klientem 
zewnętrznym oraz lojalność wobec pracodawcy.

Autorki wskazują, jak ważne są relacje wewnętrzne w organizacji. Umiejętna komunikacja 
z pracownikami pozwala bowiem na bardziej efektywne zarządzanie, umożliwia zwiększenie 
przewagi konkurencyjnej firmy i stanowi wyzwanie dla współczesnego biznesu.

Beata Glinkowska, Bogusław Kaczmarek

Zarządzanie międzynarodowe. Strategie i studia 
przypadków

Łódź 2016 • 166 s. • ISBN 978-83-8088-365-9 • 29,90 zł

Zasadniczym atutem publikacji jest jej nowatorski charakter. Autorzy w sposób systematyczny 
przedstawili procedurę od pomysłu wejścia na rynki zagraniczne do jego realizacji. Oparcie 
książki na wynikach przeprowadzonych badań oraz zamieszczenie studiów przypadków 
daje możliwość konfrontacji sposobów, form i strategii internacjonalizacji polskich mikro, 
małych i średnich przedsiębiorstw ze znanymi w literaturze koncepcjami internacjonalizacji 
przedsiębiorstw. Postawione tezy wynikają z analizy i oceny problemów na gruncie 
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„dynamicznego” zarządzania przedsiębiorstwami w danej rzeczywistości gospodarczej, 
a proces ich internacjonalizacji przedstawiony został jako szansa na podniesienie 
konkurencyjności firm.

Opis i analiza zarządzania międzynarodowego w kontekście internacjonalizacji przedsiębiorstw 
jest częścią opracowania. Analiza teoretyczna dotyczy problemów zarządzania przedsiębiorstwem 
międzynarodowym o charakterze poznawczym i utylitarnym. Analiza praktyczna natomiast 
opiera się na badaniach przeprowadzonych przez autorów w polskich mikro, małych i średnich 
przedsiębiorstwach, dotyczących sposobów ich internacjonalizacji, jej strategii i form, wsparcia ze 
strony rządu, jednostek naukowo-badawczych, a także motywów i barier w rozważanym procesie.

Beata Glinkowska, Bogusław Kaczmarek

Zarządzanie międzynarodowe i internacjonalizacja 
przedsiębiorstw. Teoria i praktyka

Łódź 2016 • 290 s. • ISBN 978-83-7969-766-3 • 44,90 zł

Książka zawiera opis i analizę zarządzania międzynarodowego w kontekście internacjonalizacji 
organizacji i gospodarki. Analiza teoretyczna dotyczy problemów zarządzania 
przedsiębiorstwem międzynarodowym: głównie obszarów zarządzania finansowego, 
kadrowego, zarządzania kulturą i społeczną odpowiedzialnością przedsiębiorstw.

Analiza praktyczna została oparta na badaniach przeprowadzonych w polskich mikro, 
małych i średnich przedsiębiorstwach – dotyczy ich skłonności do internacjonalizacji, strategii 
i dróg internacjonalizacji, a także motywów i barier w analizowanym procesie. Wykorzystanie 
w publikacji wyników przeprowadzonych badań oraz zamieszczenie studiów przypadków 
dało możliwość konfrontacji dróg internacjonalizacji polskich mikro, małych i średnich 
przedsiębiorstw ze znanymi w świecie modelami.

Grażyna Golik-Górecka (red.)

Strategie marketingowe w polskich firmach na rynkach 
wirtualnych i realnych. Studia przypadków

Łódź 2016 • 198 s. • ISBN 978-83-8088-437-3 • 39,90 zł

Jak specjaliści konstruują udane cyfrowe kampanie marketingowe? Jak wykorzystać najnowsze 
technologie, aby lepiej komunikować się z klientami lub mierzyć efekty swoich działań?

W publikacji zaprezentowano kreatywne rozwiązania w tworzeniu strategii przedsiębiorstw 
działających zarówno na rynkach tradycyjnych, jak i wirtualnych. Przykłady projektów już 
zrealizowanych potwierdzają, iż marketing wsparty rozwiązaniami informatycznymi przynosi 
firmom świetne efekty finansowe i wizerunkowe. Zaletą opracowania jest to, iż studia 
przypadków opracowali praktycy – właściciele czy menedżerowie firm oraz studenci studiów 
stacjonarnych i niestacjonarnych na Wydziale Zarządzania UŁ. Książka może okazać się 
pomocna w odniesieniu sukcesu zarówno dla przedsiębiorców działających od wielu lat, 
jak i dla osób dopiero rozpoczynających własny biznes. Stanowi też przydatny materiał dla 
dydaktyków stosujących metodę case study do połączenia nauki i dydaktyki z praktyką.

Wojciech Grzegorczyk (red.)

Kreowanie i realizacja strategii marketingowych 
przedsiębiorstwa. Studia przypadków

Łódź 2016 • 266 s. • ISBN 978-83-8088-078-8 • 34,90 zł

Studium przypadku (case study) to jedna z metod badań jakościowych, bardzo pomocna przy 
rozwiązywaniu problemów z zakresu zarządzania. To szczegółowy opis zazwyczaj rzeczywistego 
zjawiska gospodarczego, służący sformułowaniu wniosków na temat jego przyczyn i rezultatów. 
Stosuje się go jako metodę edukacji menedżerskiej, szczególnie w odniesieniu do nauczania 
marketingu, ponieważ pozwala skonfrontować wiedzę studentów z praktyką funkcjonowania 
przedsiębiorstw oraz kształtuje umiejętności analityczne i decyzyjne.
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Książka zawiera studia przypadków dotyczące problemów marketingowego zarządzania 
przedsiębiorstwem. Każdorazowo zostały one poprzedzone częścią teoretyczną odnoszącą 
się do kwestii omawianych w case studies. Praca jest przeznaczona dla studentów kierunków 
ekonomicznych i zarządzania, a także dla menedżerów przedsiębiorstw i organizacji z różnych 
sektorów. 

Wojciech Grzegorczyk, Kamila Szymańska

Strategie marketingowe polskich przedsiębiorstw 
na rynkach zagranicznych. Studia przypadków

Łódź 2018 • 180 s. • ISBN 978-83-8088-991-0 • 34,90 zł

W książce przedstawiono 12 studiów przypadków, opisujących działania wybranych 
przedsiębiorstw różnych branż, w ramach ich marketingowej strategii internacjonalizacji. 
Autorzy przedstawili problemy strategii marketing-mix na rynkach zagranicznych, tj. doboru 
instrumentów marketingowych, ich wzajemnych relacji i roli orientacji internacjonalizacyjnej 
w strategii marketingowej. Ze względu na różnorodność poddanych badaniom 
przedsiębiorstw omówiono także specyfikę marketingu małych i średnich firm na rynkach 
zagranicznych.

Prezentowana publikacja poszerza wiedzę na temat realizowanych przez polskie firmy 
strategii internacjonalizacji i marketingu na rynkach zagranicznych. Może okazać się 
przydatna zarówno dla menedżerów przedsiębiorstw, jak i dla studentów kierunków 
ekonomicznych i zarządzania.

Damian Kaźmierczak

Dłużny kapitał hybrydowy w finansowaniu 
przedsiębiorstwa

Łódź 2016 • 256 s. • ISBN 978-83-8088-363-5 • 44,90 zł

W książce podjęto problematykę wykorzystania obligacji zamiennych przez współczesne 
przedsiębiorstwa. Skoncentrowano się na roli, jaką odgrywają w finansowaniu 
hybrydowym opcje przedterminowego wykupu instrumentów dłużnych na wniosek emitenta 
lub obligatariuszy. Niniejsza monografia to na światowym i polskim rynku wydawniczym 
pierwsze tak kompleksowe opracowanie, zmierzające do ustalenia przyczyn emisji długu 
hybrydowego z dołączonymi opcjami call i put.

Aplikacyjny charakter wniosków płynących z przeprowadzonego badania uzyskano dzięki 
wykorzystaniu danych z bazy Agencji Bloomberg – światowego lidera dostarczającego 
informacje na temat rynków finansowych. W publikacji przeanalizowano niemal dwa tysiące 
emisji obligacji zamiennych zrealizowanych przez prawie tysiąc spółek amerykańskich 
w latach 2003–2014. Ponieważ Stany Zjednoczone są głównym obszarem powstawania 
i wdrażania innowacji finansowych, wydaje się, że polskie spółki mogą z powodzeniem 
wykorzystać doświadczenia przedsiębiorstw amerykańskich i czerpać wzorce z rozwiązań 
sprawdzonych na bardziej dojrzałych rynkach kapitałowych.

Damian Kaźmierczak

Obligacje zamienne w finansowaniu przedsiębiorstwa
Łódź 2016 • 142 s. • ISBN 978-83-8088-301-7 • 49,90 zł

Pierwsza na polskim rynku pozycja, która kompleksowo podejmuje problematykę obligacji 
zamiennych w finansowaniu przedsiębiorstwa. Wykorzystanie hybrydowych instrumentów 
finansowych nie zyskało w Polsce jeszcze tak dużej popularności, jak na dojrzałych rynkach 
kapitałowych w Stanach Zjednoczonych, krajach Europy Zachodniej czy Azji, na których 
ich emisje są z powodzeniem przeprowadzane już od ponad sześćdziesięciu lat. Znajduje 
to odzwierciedlenie w bardzo małej liczbie publikacji poruszających tematykę obligacji 
zamiennych z punktu widzenia ekonomii i finansów. Celem autora niniejszej monografii 
jest przedstawienie istoty długu zamiennego na akcje, zaprezentowanie mechanizmu jego 
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wykorzystania przez podmioty gospodarcze oraz opisanie roli, jaką odgrywa w finansowaniu 
działalności współczesnych przedsiębiorstw zarówno w ujęciu teoretycznym, jak 
i praktycznym.

Paweł Kopczyński

Prognozowanie upadłości spółek giełdowych
Łódź 2016 • 436 s. • ISBN 978-83-8088-607-0 • 54,90 zł

Bankructwo przedsiębiorstw jest poważnym problemem dotykającym przedsiębiorstwa 
funkcjonujące w warunkach gospodarki rynkowej. Każda firma powinna monitorować 
nie tylko własną kondycję finansową oraz zdolność do utrzymania się na rynku, lecz 
także oceniać swoich partnerów gospodarczych. Z tego powodu konieczne jest posiadanie 
odpowiednich narzędzi pozwalających prognozować bankructwo i analizować sytuację 
gospodarczą firmy. Można wykorzystać w tym celu tradycyjne metody analizy finansowej, 
w tym wskaźniki finansowe. Jednak w praktyce bardzo trudno jest w wielu przypadkach 
wydać taką opinię, zwłaszcza gdy poziom części wyliczonych wskaźników jest prawidłowy, 
a innych nie. Dlatego istnieje potrzeba opracowania nowoczesnych narzędzi oceny 
zdolności przedsiębiorstw do kontynuowania działalności, a tych dostarcza menedżerom 
książka Pawła Kopczyńskiego.

Renata Lisowska, Jarosław Ropęga (red.)

Przedsiębiorczość i zarządzanie w małej i średniej firmie. 
Teoria i praktyka

Łódź 2016 • 684 s. • ISBN 978-83-8088-134-1 • 59,90 zł

Książka to kompendium wiedzy na temat zasobów niezbędnych do zakładania nowych 
firm, ich wzrostu i rozwoju. Odwołuje się zarówno do teorii, jak i praktyki gospodarczej. 
Poszczególne rozdziały w przejrzysty sposób przedstawiają aktualny stan badań 
oraz przykłady praktyczne, następnie są podsumowywane ćwiczeniami i/lub pytaniami 
kontrolnymi. Taka struktura doskonale odpowiada wymogom nowoczesnego  
podręcznika.

Publikacja wyróżnia się na tle innych m.in. całościowym ujęciem zagadnień związanych 
z przedsiębiorczością oraz zarządzaniem małymi i średnimi firmami. Może służyć jako 
podręcznik akademicki (na kierunkach studiów związanych z naukami o zarządzaniu, 
ekonomią czy finansami) i źródło wiedzy dla praktyków na temat rozpoczynania 
oraz kontynuowania działalności gospodarczej, a także kształtowania postaw 
przedsiębiorczych.

Jan Michalak

Modele biznesu przedsiębiorstw.  
Analiza i raportowanie

Łódź 2016 • 284 s. • ISBN 978-83-8088-432-8 • 44,90 zł

Koncepcja modelu biznesu staje się coraz bardziej atrakcyjnym podejściem do zintegrowanego 
zarządzania strategicznego i operacyjnego przedsiębiorstwem. Książka Jana Michalaka to 
jedna z pierwszych na polskim rynku wydawniczym pozycji poświęconych kompleksowej 
analizie modeli biznesu przedsiębiorstw, a także odzwierciedleniu mechanizmów ich 
funkcjonowania w sprawozdaniach finansowych i raportach biznesowych. Zostały tu 
przedstawione zarówno popularne, jak i mniej znane metody analizy modeli biznesu: szablon 
modelu biznesowego (business model canvas) A. Osterwaldera i V. Pigneura, trójkąt modelu 
biznesu O. Gassmana, analiza struktury strategicznego systemu audytu i mapy wartości. 
Zaproponowano oraz zilustrowano na przykładach sposoby oceny trwałości modelu biznesu 
z trzech perspektyw: ekonomicznej, społecznej i ekologicznej, a także scharakteryzowano 
czynniki utrudniające zmianę konstrukcji modeli biznesu.
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Anna Misztal

Funkcjonowanie e-biznesu
Łódź 2018 • 246 s. • ISBN 978-83-8142-098-3 • 39,90 zł

Publikacja poświęcona tematyce e-biznesu, jego podstawowym problemom, 
modelom i strategiom wykorzystywanym przez organizacje prowadzące działalność 
gospodarczą przez Internet. Zawiera omówienia segmentów e-biznesu, ich zalet, 
wad oraz kluczowych determinantów funkcjonowania i rozwoju tej gałęzi gospodarki. 
Dotyczy zagadnień związanych z infrastrukturą technologiczną i sprzętową, a także 
architekturą e-biznesu. Przedstawiono w niej wskazówki pozwalające na harmonizację 
procesów biznesowych. Szczególną uwagę poświęcono zarządzaniu relacjami z klientem 
i partnerami biznesowymi, planowaniu zasobów przedsiębiorstwa, zarządzaniu łańcuchem 
dostaw, wiedzą i przepływami pracy, przetwarzaniu analitycznemu oraz systemom 
handlu elektronicznego. Zaprezentowano też nowe rozwiązania informatyczne wspierające 
rozwój e-biznesu. Na uwagę zasługują studia przypadków powszechnie znanych firm 
działających w środowisku wirtualnym. Każdy rozdział został zakończony pytaniami 
problemowymi i testem prawda/fałsz.

Aleksandra Pieloch-Babiarz, Artur Sajnóg

Analiza fundamentalna. Standing finansowy i wycena 
przedsiębiorstwa

Łódź 2016 • 200 s. • ISBN 978-83-8088-146-4 • 44,90 zł

Publikacja poświęcona została analizie fundamentalnej przedsiębiorstwa pojmowanej jako 
proces badania rynku kapitałowego w oparciu o dane fundamentalne pochodzące ze spółki 
i rynku dla potrzeb oszacowania wartości wewnętrznej akcji. Książka składa się z trzech 
rozdziałów o charakterze merytoryczno-metodycznym, w których główny nacisk położono na 
problemy wykorzystania analizy finansowej oraz wyceny przedsiębiorstwa. Zaletą monografii 
jest przede wszystkim układ i przejrzystość rozważań oraz dopracowanie pod względem 
dydaktycznym. Poszczególne części opracowania zostały domknięte ustępami aktywizującymi 
Czytelnika w postaci kluczowych problemów, pytań testowych oraz zadań do samodzielnego 
rozwiązania.

Aleksandra Pieloch-Babiarz, Artur Sajnóg

Podstawy analizy fundamentalnej.  
Podejście strategiczne

Łódź 2016 • 214 s. • ISBN 978-83-8088-144-0 • 45,90 zł

Analiza fundamentalna przedsiębiorstwa polega na badaniu szeregu czynników, uwarunkowań 
i zjawisk, które w istotny sposób mogą wpływać na przyszłe dochody i dywidendy spółki, 
dając wyraz oczekiwanej stopie zwrotu dla inwestora przy określonym poziomie ryzyka 
inwestycyjnego. Książka składa się z pięciu rozdziałów dotyczących merytoryczno- 
-metodycznych zagadnień przeprowadzania analizy fundamentalnej przedsiębiorstw, ze 
szczególnym uwzględnieniem analizy strategicznej jako instrumentu wykorzystywanego 
w rozważanych obszarach zarówno przez inwestorów, jak i zarządzających spółką. W każdym 
rozdziale Czytelnik może zapoznać się z wiedzą z danej dziedziny, znajdzie też problemy do 
samodzielnego rozwiązania, pytania testowe i zadania praktyczne.

Publikacja ukazuje wielość, złożoność i różnorodność zjawisk zachodzących w toku 
zarządzania przedsiębiorstwem oraz prezentuje metody, techniki i narzędzia służące do 
prawidłowej oceny jednostki i jej otoczenia. Adresowana jest przede wszystkim do słuchaczy 
studiów związanych z finansami i naukami ozarządzaniu. Będzie również przydatna 
inwestorom indywidualnym, analitykom i specjalistom, którzy pragną dobierać akcje spółek 
w przemyślany sposób, a także osobom poszukującym narzędzi analizy strategicznej do celów 
niezwiązanych z obrotem papierami wartościowymi.
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Jarosław Ropęga, Renata Lisowska

Współczesna przedsiębiorczość a rozwój małych i średnich 
firm

Łódź 2016 • 200 s. • ISBN 978-83-8088-572-1 • 39,90 zł

W publikacji zaprezentowano ważne kwestie związane z zachowaniami współczesnych 
przedsiębiorców w radykalnie zmienionych warunkach rozwoju firm na skutek oddziaływania 
nowego paradygmatu cywilizacyjnego. W ramach podjętych badań stwierdzono fakt 
odchodzenia od gospodarki zarządzanej na rzecz gospodarki przedsiębiorczej, w której 
główną rolę odgrywają małe i średnie przedsiębiorstwa. W podsumowaniu rozważań 
dokonano przeglądu modeli biznesu mających zastosowanie we współczesnych małych 
i średnich firmach. Koncepcja modeli biznesu umożliwia analizę funkcjonowania takich 
przedsiębiorstw, omówienie czynników wewnętrznych i zewnętrznych kształtujących ich 
rozwój, a także uchwycenie związku modeli biznesu ze strategią przedsiębiorstwa.

Jerzy Różański

Współczesne przedsiębiorstwo a wyzwania gospodarki 
światowej

Łódź 2016 • 186 s. • ISBN 978-83-8088-570-7 • 44,90 zł

Wymogi konkurencyjności skłaniają współczesne przedsiębiorstwa do wielu działań, 
które pozwolą im na dalszy rozwój, a przynajmniej utrzymanie dotychczasowej pozycji 
rynkowej. Wzrasta znaczenie innowacyjności, porozumień między przedsiębiorstwami 
i poszukiwania rynków zbytu poza krajem macierzystym. Zmienia się samo przedsiębiorstwo, 
coraz większą rolę odgrywa kapitał intelektualny, zaś nowe przedsiębiorstwa mają często 
charakter wirtualny, wykazują wielką elastyczność działania, a zakres ich funkcjonowania jest 
bardzo płynny. Celem książki jest próba pokazania, jakie działania podejmują współczesne 
przedsiębiorstwa w odpowiedzi na zmiany zachodzące w ich globalnym czy krajowym 
otoczeniu, lecz – co istotne – z uwzględnieniem tych problemów, które mają szczególnie 
dyskusyjny i niekiedy kontrowersyjny charakter.

Ilona Świątek-Barylska

Relacje w organizacji. Podręcznik menedżera
Łódź 2016 • 250 s. • ISBN 978-83-8088-245-4 • 48,90 zł

Książka jest podręcznikiem kształtowania relacji społecznych w organizacji. Opisywane w niej 
mechanizmy wyjaśniające zachowania pracowników i przełożonych zilustrowano przykładami 
płynącymi z praktyki gospodarczej. Monografia została napisana z myślą zarówno o tych, 
którzy mają spore doświadczenie w zarządzaniu ludźmi i nadal chcą pogłębiać wiedzę w tym 
obszarze, jak i o tych, którzy dopiero stoją przed wyzwaniami menedżerskimi.

Izabela Warwas, Anna Rogozińska-Pawełczyk

Zarządzanie zasobami ludzkimi w nowoczesnej organizacji. 
Aspekty organizacyjne i psychologiczne

Łódź 2016 • 232 s. • ISBN 978-83-7969-281-1 • 39,90 zł

Publikacja przeznaczona dla liderów zespołów, menedżerów, osób profesjonalnie zajmujących 
się zagadnieniami personalnymi, a także dla studentów kierunków ekonomicznych, 
psychologicznych i społecznych oraz dla wszystkich, którzy chcieliby efektywniej 
pracować, podejmować mądre i świadome decyzje wobec podległych pracowników.

Sukces współczesnych organizacji zależy w dużej mierze od zasobów ludzkich. W części 
książki dotyczącej organizacyjnych aspektów zarządzania zasobami ludzkimi unikatowym 
tematem jest zarządzanie różnymi generacjami na rynku pracy, natomiast w części 
odnoszącej się do zagadnień psychologicznych istotną rolę odgrywają dynamicznie 
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zmieniające się relacje w miejscu pracy, co łączy się z nawiązywaniem i spełnianiem reguł 
kontraktu psychologicznego. Uzupełnienie treści opracowania stanowią dwa aneksy 
przedstawiające ćwiczenia praktyczne, pytania i testy pomagające samodzielnie udoskonalić 
kompetencje omówione w książce.

Agata Adamska, Czesław Mesjasz, Piotr Urbanek

Teorie ładu korporacyjnego. Władanie i kontrola 
w złożonym świecie

Łódź 2016 • 134 s. • ISBN 978-83-8088-341-3 • 44,90 zł

Prezentowana monografia dołącza do licznych publikacji książkowych poświęconych 
problematyce ładu korporacyjnego, dostępnych na polskim rynku wydawniczym. Można 
wskazać cztery poruszone w niej wątki badawcze o charakterze teoriopoznawczym, 
które stanowią oryginalny wkład autorów w dyskusję na temat niezwykle złożonych 
i wielowymiarowych procesów tworzących systemy nadzoru nad działalnością korporacji. 
Są to propozycje typologii teoretycznych koncepcji ładu korporacyjnego, zastosowania 
sieciowego oraz systemowego podejścia do opisu i analizy ładu korporacyjnego, a także 
wykorzystanie aparatu pojęciowego nowej ekonomii instytucjonalnej w badaniu zagadnień 
związanych ze sprawowaniem kontroli nad spółkami publicznymi.

Aleksandra Baszczyńska

Parametr wygładzania w estymacji jądrowej funkcji 
gęstości dla zmiennych losowych w badaniach 
ekonomicznych

Łódź 2016 • 200 s. • ISBN 978-83-8088-279-9 • 54,90 zł

Estymacja jądrowa funkcji gęstości jest jedną z podstawowych procedur stosowanych 
w analizach ekonomicznych, gdyż w sposób jednoznaczny określa zmienną 
losową utożsamianą w badaniach z cechą statystyczną. W pracy przedstawiono 
metodę estymacji jądrowej funkcji gęstości, ze szczególnym uwzględnieniem 
procedur wyboru parametru wygładzania. Za pomocą metod symulacyjnych 
analizie poddano własności parametrów wygładzania, wyznaczonych omawianymi 
metodami, uwzględniając zarówno liczebność próby, jak i postać funkcji jądra 
wykorzystywanej w estymatorze jądrowym funkcji gęstości. Zaproponowano również 
nową metodę wyboru parametru wygładzania, opartą na średniej harmonicznej, 
która ze względu na uogólnioną postać średniej charakteryzuje się uniwersalnością 
w zakresie stosowania tej metody. Uwzględniono przykłady zastosowania w badaniach 
ekonomicznych prezentowanych metod wyboru parametru wygładzania 
w procesie estymacji jądrowej funkcji gęstości dla zmiennych losowych.

Jolanta Bieńkowska, Czesław Sikorski

Ewolucja zarządzania. Dyktat struktury strategii i kultury
Łódź 2016 • 110 s. • ISBN 978-83-8088-428-1 • 34,90 zł

Autorzy podjęli próbę ukazania ewolucji zarządzania od końca XIX do początku XXI w. 
Opisywany okres dzielą na trzy różniące się etapy – industrialny, modernistyczny 
i informacyjny. W przystępny sposób przedstawiają, jak zmiana warunków zewnętrznych 
skutkowała ewolucją narzędzi zarządzania w przestrzeni organizacyjnej. Wychodząc od 
zmian technicznych, poprzez zmiany społeczno-gospodarcze, prezentacja organizacji 
osadzona została w szerszym kontekście. Czytelnik może więc poznać zarówno 
logikę otoczenia i uczestników organizacji, jak i ich wpływ na funkcjonowanie 
przestrzeni organizacyjnej. 
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Leszek Bohdanowicz

Własność menedżerska w polskich spółkach publicznych
Łódź 2016 • 304 s. • ISBN 978-83-7969-993-3 • 49,90 zł

Wzrost zainteresowania wpływem własności menedżerskiej na funkcjonowanie 
spółek łączy się z dynamicznym rozwojem rynków kapitałowych i ekspansją kapitału 
prywatnego. W tych warunkach inwestorzy indywidualni poszukują korzystnych 
możliwości inwestowania wolnych środków. Równocześnie tworzona jest cała 
infrastruktura wokół rynków kapitałowych, która ułatwia inwestowanie. W rezultacie 
spółki mają większe możliwości pozyskania kapitału niezbędnego do ich rozwoju, 
jednak muszą dbać o satysfakcję inwestorów, która objawia się jak najwyższymi stopami 
zwrotu z zainwestowanego przez nich kapitału, ale przy akceptowalnym ryzyku. Ponadto 
w warunkach bogacenia się społeczeństw wzrosła też siła inwestorów instytucjonalnych, 
którzy zaczęli stawiać menedżerom coraz większe wymagania. Zmusza to menedżerów 
najwyższego szczebla do odpowiedzialnego sprawowania funkcji zarządczych, przejrzystego 
działania i wdrażania dobrych praktyk ładu korporacyjnego.

Monika Bolek

Determinanty wzrostu przedsiębiorstw na rynku 
kapitałowym. Przykład NewConnect

Łódź 2018 • 312 s. • ISBN 978-83-8088-723-7 • 54,90 zł

Determinanty wzrostu przedsiębiorstw na rynku kapitałowym są związane z procesem 
będącym istotą rynku kapitałowego, jakim obok alokacji kapitału jest jego wycena. 
W prezentowanej książce zbadano potencjał, innowacyjność, rentowność i płynność 
finansową, czyli ważniejsze czynniki wzrostu w teoretycznych modelach opisujących to 
zjawisko. Wzrost przedsiębiorstw może być pojmowany na wiele sposobów, przy czym na 
rynku kapitałowym co do zasady operuje się pojęciem wartości. Wzrost wartości zachodzi, 
gdy rosną zyski na akcję w wyniku realizowania przez przedsiębiorstwo efektywnych 
projektów inwestycyjnych. Wzrost ten jest także celem działania jednostek gospodarczych 
w świetle zasad nadzoru korporacyjnego.

Dominika Brózda-Wilamek

Stopa procentowa jako kanał transmisji polityki pieniężnej 
Systemu Rezerwy Federalnej

Łódź 2018 • 228 s. • ISBN 978-83-8142058-7 • 44,90 zł

Publikacja dotyczy współczesnych finansów międzynarodowych, ze szczególnym 
uwzględnieniem polityki stóp procentowych i mechanizmu transmisji impulsów polityki 
pieniężnej. Ma charakter unikatowy, stanowi wartościowe, kompleksowe, a zarazem 
oryginalne opracowanie naukowe podejmujące istotny i aktualny problem oddziaływania 
stopy procentowej Systemu Rezerwy Federalnej na poziom cen oraz przebieg realnych 
procesów gospodarczych w Stanach Zjednoczonych. Adresowana jest do studentów 
kierunków ekonomicznych, a także do czytelników chcących pogłębić wiedzę z zakresu 
finansów międzynarodowych, zainteresowanych zmianami zachodzącymi w sposobie 
prowadzenia i realizacji polityki pieniężnej w gospodarce globalnej. Może stanowić cenną 
lekturę dla specjalistów w dziedzinie finansów, bankowości oraz osób zajmujących się 
zawodowo polityką makroekonomiczną. 
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Bogdan Buczkowski, Agnieszka Kłysik-Uryszek,  
Anetta Kuna-Marszałek, Janusz Świerkocki

Polskie inwestycje bezpośrednie. Doświadczenia 
przedsiębiorstw regionu łódzkiego

Łódź 2016 • 144 s. • ISBN 978-83-7969-703-8 • 38,85 zł

Międzynarodowa ekspansja polskich przedsiębiorstw w formie bezpośrednich inwestycji 
zagranicznych jest stosunkowo nowym, ale dynamicznym zjawiskiem, które mocno wpływa 
na krajobraz polskiej gospodarki i konkurencyjności. Wzbudza też rosnące zainteresowanie 
praktyków (specjalistów od biznesu międzynarodowego), polityków i ekonomistów.

Wpisując się w nurt relatywnie nielicznych – jak dotąd – publikacji na temat aktywnej 
internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw, niniejsza książka prezentuje wyniki 
badań przeprowadzonych na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu 
Łódzkiego. Do jej atutów można zaliczyć kompleksowe ujęcie tematu: zarówno solidną 
podbudowę teoretyczną, jak i analizę empiryczną w ujęciu ilościowym (na podstawie 
szczegółowych danych GUS) oraz jakościowym (badanie ankietowe determinant i efektów 
internacjonalizacji przedsiębiorstw z województwa łódzkiego). Publikacja może stać 
się interesującym przyczynkiem do dalszych badań polskich inwestycji bezpośrednich.

Michał Comporek

Determinanty efektywności ekonomicznej aktywów 
obrotowych przemysłowych spółek giełdowych

Łódź 2016 • 226 s. • ISBN 978-83-8088-534-9 • 39,90 zł

W monografii zaprezentowano dwuwymiarowe podejście do oceny efektywności 
ekonomicznej aktywów obrotowych przemysłowych spółek giełdowych. Pozwala ono spojrzeć 
na kwestię zróżnicowania czynników wpływających na tę ocenę zarówno z punktu widzenia 
memoriałowych wyników działalności przedsiębiorstwa, jak i z perspektywy postrzegania 
efektów działania podmiotu gospodarczego w optyce podejścia kasowego.

Szerokie spektrum dokonanej analizy związków zachodzących między gospodarowaniem 
aktywami obrotowymi a efektywnością ekonomiczną przemysłowych spółek giełdowych 
umożliwiło bliższe odniesienie się do sfery przychodowości, kosztochłonności i rentowności 
aktywów obrotowych oraz cyklu obrotowego netto. Przybrało ono również strategiczny 
wymiar oceny relacji efektywności tych aktywów z uwzględnieniem sposobów 
tworzenia i podziału zysku netto, operacyjnych przepływów pieniężnych oraz koncepcji 
zrównoważonego wzrostu przedsiębiorstwa.

Publikacja aspiruje do wypełnienia luki w obszarze badawczym dotyczącym problematyki 
gospodarowania aktywami obrotowymi. Zawiera zarówno zagadnienia teoretyczne, 
jak i praktyczne, które zostały podjęte z potrzeby sformułowania i realizacji nowych 
paradygmatów zarządzania przedsiębiorstwami przemysłowymi.

Jacek Chądzyński, Magdalena Kalisiak-Mędelska, Aldona Podgórniak-
Krzykacz, Eugeniusz Wojciechowski (red.)

Władza lokalna a państwo, społeczeństwo i rynek.  
Studia przypadków wybranych gmin województwa łódzkiego

Łódź 2016 • 244 s. • ISBN 978-83-7969-649-9 • 40,95 zł

Publikacja zawiera kontynuację badań na temat współpracy międzysamorządowej 
i międzysektorowej, prowadzonych w ramach projektu „Władza lokalna między państwem, 
społeczeństwem i rynkiem. Współpraca i konkurencja”. Główny nurt podjętych rozważań 
koncentruje się na charakterystyce i ocenie współpracy mieszkańców, organizacji 
pozarządowych i przedsiębiorców z władzami wybranych gmin województwa łódzkiego. 
Zaprezentowane w książce wnioski opierają się zarówno na badaniach o charakterze 
ilościowym, jak i jakościowym, co pozwoliło na dokonanie poszerzonej analizy 
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mechanizmów i uwarunkowań kooperacji w gminach wytypowanych do badań na podstawie 
stopnia zaangażowania we współpracę. Publikację zamyka karta dobrej praktyki, która ma 
szansę wzbogacić nadal jeszcze skromną wiedzę w zakresie zintegrowanego podejścia do 
współpracy na poziomie gminy.

Maria Czajkowska

Rozproszenie władzy w uczelniach publicznych jako 
odpowiedź na wyzwania współczesności

Łódź 2016 • 210 s. • ISBN 978-83-8088-355-0 • 39,90 zł

Problematyka związana z funkcjonowaniem wyższych uczelni publicznych i – szerzej 
– roli edukacji akademickiej stała się niezwykle popularna, ale i ważna. Prowadzenie 
uporządkowanej, obiektywnej, opartej na faktach i analizach dyskusji jest niezwykle cennym 
oraz potrzebnym działaniem. Z tego punktu widzenia książka Marii Czajkowskiej to niezwykle 
wartościowe dzieło, stanowiące istotny wkład w tę dyskusję. Autorka porusza kwestie zmian 
społecznych, kulturowych i organizacyjnych mających istotny wpływ na funkcjonowanie 
współczesnej uczelni wyższej. […] Książka jest warta polecenia również z tego względu, że 
Maria Czajkowska, odwołując się do bogatych i niezwykle fachowo przeprowadzonych badań, 
formułuje praktyczne rekomendacje dotyczące omawianych zagadnień.

Prof. dr hab. Tomasz Czapla

Anna Czapkiewicz

Determinanty zmian współzależności wybranych giełd 
papierów wartościowych. Analiza relacji GPW w Warszawie 
z giełdami na świecie

Łódź 2018 • 224 s. • ISBN 978-83-8142-356-4 • 44,90 zł

W publikacji zaprezentowano modelowanie powiązań między indeksami wybranych 
giełd papierów wartościowych. Omawiane zagadnienia można zaklasyfikować do kilku 
wątków tematycznych. Pierwszy obejmuje pogrupowanie giełd na świecie pod względem 
ich podobieństwa w relacjach z innymi giełdami w celu wskazania miejsca Giełdy 
Papierów Wartościowych w Warszawie na tle innych giełd tego typu. Drugi ukazuje 
potencjalne determinanty zmian poziomu współzależności wybranych giełd. Natomiast 
trzeci wątek badań koncentruje się na teoretycznych własnościach zastosowanych 
narzędzi statystycznych. Zagadnienie dotyczące roli wskaźników finansowych oraz 
makroekonomicznych w dynamice struktury powiązań warszawskiej Giełdy Papierów 
Wartościowych z innymi giełdami na świecie było rzadko poruszane w literaturze przedmiotu, 
celem tej monografii jest więc próba częściowego wypełnienia tej luki.

Justyna Dobroszek

Koszty i wyniki w systemie controllingu 
w przedsiębiorstwach usług logistycznych

Łódź 2016 • 230 s. • ISBN 978-83-8088-554-7 • 44,90 zł

Logistyka, uważana przez wielu analityków za „barometr” lub „krwiobieg gospodarki”, rozwija 
się w ostatnich latach bardzo dynamicznie w ramach działalności biznesowej. Punktem 
wyjścia była techniczna strona procesów transportu, przeładunku i magazynowania, która 
przejawiała się zastosowaniem odpowiednich innowacji technologicznych. Z upływem 
czasu pojawiła się w logistyce perspektywa zarządzania, która obecnie osiągnęła stopień 
rozwoju określany zarządzaniem łańcuchem dostaw.

Z perspektywy zarządzania logistyka postrzegana jest poprzez wdrożone w przedsiębiorstwie 
określone struktury, instrumenty i procesy zarządzania, które – aby mogły poprawnie 
funkcjonować – powinny być wspierane przez system dostarczający informacje, którym jest 
controlling logistyki.
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Analiza procesów logistycznych pod kątem ich pomiaru oraz oceny kosztów 
i wyników, a następnie optymalizacja tych procesów, stały się istotne, ponieważ zwiększyła 
się nie tylko liczba działań logistycznych, lecz także poszerzył się ich zakres. Powodem 
takiego stanu rzeczy był transfer logistyki na rynek i w ten sposób stopniowe wyodrębnianie 
się na nim podmiotów gospodarczych specjalizujących się w świadczeniu usług logistycznych 
i w rezultacie powstanie sektora Transport – Spedycja – Logistyka (TSL).

Czesław Domański, Witold Kasperkiewicz, Eugeniusz Kwiatkowski

90 lat łódzkiej ekonomii
Łódź 2018 • 156 s. • ISBN 978-83-8088-977-4 • 34,90 zł

Początki ekonomii w Łodzi sięgają lat 60. XIX w., kiedy powstały pierwsze instytucje 
finansowe i ekonomiczne. Na przełomie XIX i XX w. popularyzacji wiedzy ekonomicznej 
służyły tzw. uniwersytety powszechne, gdzie organizowano odczyty czołowych ekonomistów 
i historyków gospodarczych: Natalii Gąsiorowskiej-Grabowieckiej, Michała Hertza i Stanisława 
Koszutskiego. Na łamach czasopism publikowali swoje pierwsze artykuły Michał Kalecki, 
Edward Rosset, Leszek Kirkien, Mieczysław Kołtoński i Edward Grabowski. W latach 
międzywojennych powstały w Łodzi pierwsze prywatne szkoły wyższe, m.in. Wyższa Szkoła 
Nauk Społecznych i Ekonomicznych (1924–1928) oraz Wolna Wszechnica Polska (1928–1939). 
Istotne znaczenie dla konsolidacji środowiska ekonomicznego miała również działalność 
instytucji ekonomicznych i finansowych, takich jak Giełda Papierów Wartościowych, 
Towarzystwo Kredytowe, Wydział Statystyki m. Łodzi.

Zaprezentowane w publikacji przedsięwzięcia przemysłowe, handlowe, naukowe, dydaktyczne 
i organizacyjne przyczyniły się do wszechstronnego rozwoju nauk ekonomicznych 
w Uniwersytecie Łódzkim, którego osiągnięcia stały się znane w kraju, a także na arenie 
międzynarodowej.

Tomasz Dorożyński

Wspieranie zagranicznych inwestycji bezpośrednich 
w Polsce przez system zachęt dla inwestorów

Łódź 2018 • 326 s. • ISBN 978-83-8142-325-0 • 49,90 zł

Ważnym procesem zachodzącym we współczesnej gospodarce światowej jest 
umiędzynarodowienie. Polega ono na tworzeniu i rozwijaniu różnych form ponadnarodowych 
powiązań między przedsiębiorstwami, których przykładem są zagraniczne inwestycje 
bezpośrednie.

Główny cel podjętych badań stanowi ocena reakcji inwestorów zagranicznych na stosowanie 
zachęt. Pierwszą część monografii poświęcono teoretycznym, prawnym i organizacyjnym 
aspektom wspierania inwestorów zagranicznych. Część druga, empiryczna, zawiera badania 
oceniające znaczenie zachęt z perspektywy gospodarki kraju goszczącego i kraju pochodzenia.

Joanna Dzionek-Kozłowska

Model homo oeconomicus. Geneza – ewolucja – wpływ 
na rzeczywistość gospodarczą

Łódź 2018 • 266 s. • ISBN 978-83-8142-217-8 • 44,90 zł

W monografii zaprezentowano genezę i ewolucję modelu homo oeconomicus będącego jedną 
z najbardziej znanych koncepcji stworzonych w okresie blisko trzech stuleci rozwoju nauk 
ekonomicznych. Przeprowadzone studia pozwalają wskazać trzy główne etapy rozwoju tego 
modelu, czyli ujęcia: Millowskie, marginalistyczne i bazujące na teorii racjonalnego wyboru. 
Obecny status modelu homo oeconomicus w teorii ekonomii jest konsekwencją ścierania 
się dwu przeciwstawnych tendencji: imperializmu ekonomii, postrzeganego przez część 
ekonomistów jako świadectwo sukcesu tego modelu oraz rozwoju ekonomii behawioralnej, 
która dostarczyła materiału empirycznego, stawiającego pod znakiem zapytania aksjomaty 
i założenia teorii racjonalnego wyboru. Zważywszy na te tendencje, a zarazem na 
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fundamentalną rolę odgrywaną przez model homo oeconomicus w ekonomii głównego nurtu, 
charakteryzując obecną kondycję ekonomii, można mówić o pewnego rodzaju rozdarciu, 
napięciu czy wręcz „rozdwojeniu jaźni”.

Popularyzacja idei performatywności ekonomii, a także liczne, płynące zarówno ze strony 
samych ekonomistów, jak i osób spoza profesji, głosy niepokoju o potencjalne, negatywne 
oddziaływanie edukacji ekonomicznej na postawy absolwentów stały się inspiracją do 
podjęcia próby zidentyfikowania wpływu modelu homo oeconomicus na postawy studentów 
oraz przebieg realnych procesów i zjawisk gospodarczych.

Marcin Feltynowski

Planowanie przestrzenne gmin wiejskich. Zastosowanie 
koncepcji polityki opartej na dowodach

Łódź 2018 • 280 s. • ISBN 978-83-8088-954-5 • 44,90 zł

Współczesne badania nad planowaniem przestrzennym wskazują na coraz większą rolę 
świadomego kształtowania polityki przestrzennej, która powinna wykorzystywać dowody 
naukowe oparte na rzeczywistych danych. Na tego rodzaju podejście wpływa w głównej 
mierze rozwój społeczeństwa informacyjnego oraz podnosząca się świadomość mieszkańców 
obszarów wiejskich, którzy pragną uczestniczyć w procesach decyzyjnych. Wynika to również 
z potrzeby wdrażania rozwiązań promujących ideę zrównoważonego rozwoju, który powinien 
przyjmować bardziej radykalny kształt w politykach cząstkowych na różnych szczeblach 
władzy.

Odpowiedzią na połączenie wskazanych koncepcji z nurtem ekonomicznym w polityce 
przestrzennej jest zaprezentowana w publikacji polityka oparta na dowodach. Główny cel 
książki to identyfikacja metod i narzędzi tej polityki, pozwalających na prowadzenie badań 
i wykorzystanie ich w planowaniu przestrzennym z uwzględnieniem specyfiki zastosowania 
tego podejścia w gminach wiejskich.

Joanna Fila

Europejskie instytucje mikrofinansowe. 
Wymiar ekonomiczny i społeczny

Łódź 2018 • 266 s. • ISBN 978-83-8142-243-7 • 44,90 zł

Publikacja stanowi wkład w dyskusję na temat zjawiska mikrofinansów 
z uwzględnieniem specyfiki krajów Europy Wschodniej i Zachodniej. Jej cel ma charakter 
poznawczy i aplikacyjny. Analizie i ocenie poddano doświadczenia wybranych europejskich 
instytucji mikrofinansowych, poszukiwano również odpowiedzi na pytanie, czy produkty 
mikrofinansowe, a szczególnie mikrokredyty, mogą trwale przyczynić się do zmniejszenia 
poziomu wykluczenia społecznego i finansowego w Europie.

Maciej Frendzel

Kwalifikacja kapitałów własnych w sprawozdawczości 
finansowej

Łódź 2016 • 124 s. • ISBN 978-83-8088-603-2 • 44,90 zł

Kapitał własny to jedna z najważniejszych kategorii finansowych w przedsiębiorstwie, 
a jego wyodrębnianie jest normalną procedurą zarówno wśród praktyków, jak i teoretyków 
rachunkowości. Jako kategoria ekonomiczna kapitał własny odzwierciedla wartość księgową 
przedsiębiorstwa oraz pozwala na ocenę jego sytuacji finansowej i dokonań. Identyfikacja 
kapitału własnego jest kluczowa dla analiz prowadzonych przez analityków finansowych, 
biegłych rewidentów czy inwestorów, w tym ustalania rentowności kapitału własnego i relacji 
zadłużenia do kapitału własnego.

W niniejszej książce podjęto problematykę kwalifikacji umów, instrumentów finansowych 
i ich skutków ekonomicznych do kapitałów własnych. W tym kontekście omówiono wyraźne 
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niespójności w zakresie identyfikacji kapitału własnego w polskich i międzynarodowych 
regulacjach rachunkowości oraz poddano analizie czynniki ekonomiczne, które mogą być 
uznane za determinanty jego wyróżniania.

Jacek Gad

Mechanizmy ładu korporacyjnego a system kontroli nad 
sprawozdawczością finansową. Perspektywa raportów 
zarządu polskich i niemieckich spółek publicznych

Łódź 2019 • 274 s. • ISBN 978-83-8142-268-0 • 49,90 zł

Głównym celem monografii było zidentyfikowanie zakresu ujawnień na temat systemu 
kontroli nad sprawozdawczością finansową prezentowanych w raportach zarządu oraz 
mechanizmów ładu korporacyjnego wpływających na ten zakres w praktyce polskich 
i niemieckich spółek publicznych. Analizy prowadzono wśród spółek funkcjonujących 
w zamkniętym modelu ładu korporacyjnego.

Przedstawione w monografii wyniki badań wydają się istotne dla 
instytucji odpowiedzialnych za konstruowanie standardów ładu korporacyjnego 
(tj. regulacji prawnych i dobrych praktyk). Mogą być również wartościowe dla 
zarządów spółek publicznych odpowiedzialnych za stworzenie i utrzymanie systemu 
kontroli nad sprawozdawczością finansową. Wreszcie mogą okazać się ważne dla członków 
rad nadzorczych i ich komitetów, którzy są odpowiedzialni za monitorowanie efektywności 
systemu kontroli nad sprawozdawczością finansową.

Artur Gajdos

Struktura zawodowa rynku pracy w Polsce. Systemy 
informacyjne i prognozy

Łódź 2016 • 282 s. • ISBN 978-83-8088-277-5 • 54,90 zł

W publikacji zaprezentowano kompleksowe analizy zmian struktury zawodowej rynku 
pracy w Polsce przeprowadzone w celu budowy systemów informacyjnych dla rynku pracy 
i systemu edukacji z elementami prognoz zmian liczby pracujących.

Jak wskazuje autor, warunkiem koniecznym prowadzenia efektywnej polityki w obszarze 
edukacji i rynku pracy jest dostęp do aktualnej i wiarygodnej informacji na temat procesów 
zachodzących w społeczeństwie, szczególnie w czasie dynamicznych zmian struktury popytu 
na pracę i podaży pracy.

Beata Glinkowska

Internacjonalizacja polskich i ukraińskich przedsiębiorstw
Łódź 2018 • 454 s. • ISBN 978-83-8142-134-8 • 54,90 zł

Monografia zawiera analizę teoretyczną problemów internacjonalizacji o charakterze 
poznawczym i utylitarnym, a także prezentację badań przeprowadzonych w polskich 
i ukraińskich mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach w związku ze 
sposobami ich internacjonalizacji. Oparcie rozważań na wynikach przeprowadzonych 
badań oraz zamieszczenie studiów przypadków daje możliwość konfrontacji dróg 
internacjonalizacji polskich i ukraińskich przedsiębiorstw ze znanymi w świecie 
modelami. Zasadniczą treścią publikacji jest opis i analiza internacjonalizacji 
przedsiębiorstw w kontekście jej modeli.

Autorka wychodzi poza konwencjonalny opis, dodając nowe zagadnienia i wątki, podkreślając 
rosnącą rolę procesu internacjonalizacji w zarządzaniu przedsiębiorstwami oraz dla 
gospodarki. Zasadniczym atutem książki jest wypełnienie luki w zakresie prezentacji 
sposobów internacjonalizacji polskich i ukraińskich przedsiębiorstw z uwzględnieniem ich 
wielkości, a także przeanalizowanie problemu od strony biznesu, instytucji naukowych 
i samorządowych.
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Agata Gniadkowska-Szymańska

Płynność obrotu a stopa zwrotu z akcji notowanych na 
Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Łódź 2018 • 136 s. • ISBN 978-83-8142-138-6 • 34,90 zł

Płynność obrotu zawsze miała istotne znaczenie dla praktyków działających na rynkach 
kapitałowych, chociaż w początkowej fazie rozwoju współczesnych finansów nie była 
w należytym stopniu rozważana na gruncie teorii. Za szczególnie istotne uważane są prace 
Amihuda i Mendelsona, którzy wykazali istnienie związku pomiędzy stopą zwrotu z akcji 
oraz płynnością mierzoną spreadem na rynku amerykańskim. Dalsze analizy potwierdziły 
postawioną przez nich tezę, że płynność wywiera istotny wpływ na ceny akcji i stopy zwrotu.

W publikacji omówiono rolę płynności aktywów kapitałowych, koncentrując się na związku 
między stopą zwrotu z inwestycji a płynnością. Do badań wykorzystano dane pochodzące 
z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Ważnym elementem opracowania są 
empiryczne testy modeli stóp zwrotu, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki 
płynności obrotu. Monografia zawiera też bogaty przegląd literatury dotyczącej rynku 
kapitałowego i najnowszych badań z zakresu płynności obrotu.

Beata Gontar, Zbigniew Gontar

Zrównoważona turystyka. Strategiczny wybór 
projektów ICT

Łódź 2016 • 160 s. • ISBN 978-83-8088-582-0 • 49,90 zł

Nowa wizja rozwoju Polski zawarta w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju 
z 2016 r. zakłada budowę wizerunku Polski jako atrakcyjnej, bezpiecznej i otwartej 
destynacji turystycznej. Rozwój tzw. przemysłu czasu wolnego, w tym sektora gospodarki 
turystycznej, oraz koncentracja finansowego potencjału lokalnego biznesu na jednym, dużym 
i kompleksowym produkcie turystycznym, a także uruchomienie zintegrowanego produktu 
turystycznego umożliwiającego efektywne prowadzenie działań promocyjnych, stymulować 
będzie ruch turystyczny i przyczyni się do wzrostu gospodarczego.

W książce autorzy proponują budowę zintegrowanego produktu turystycznego wokół idei 
miejskiej zrównoważonej turystyki i oferują narzędzia ewaluacyjne umożliwiające ocenę 
współpracy miasta z wyższymi uczelniami i korporacjami ICT w budowie pilotażowych rozwiązań.

Na potrzeby publikacji stworzono listę potencjalnych pilotażowych projektów 
ICT wspierających strategię miejskiej zrównoważonej turystyki, m.in. budowy smart society 
w ramach projektów rewitalizacyjnych realizowanych na podobnej zasadzie, jak to robi 
korporacja Panasonic w Tokio czy Berlinie. Zaproponowano metodę oceny i hierarchizacji 
projektów ICT wspierających rozwój miejskiej zrównoważonej turystyki, która pozwoli ocenić 
wartość współpracy miasta z interesariuszami zainteresowanymi realizacją wspólnych 
projektów innowacyjnych.

Tomasz Grabia, Mariusz Nyk

Ekonomia. Zadania i ćwiczenia z elementami ekonomii 
menedżerskiej

Łódź 2018 • 206 s. • ISBN 978-83-8142-130-0 • 24,90 zł

Ekonomia jest nauką o procesie gospodarowania, czyli dokonywaniu wyborów (najlepszych 
z możliwych) opartych na rachunku ekonomicznym. Prezentowany zbiór zadań oraz zawarte 
w nim studia przypadków stanowią materiał ułatwiający przygotowanie do podejmowania 
optymalnych decyzji gospodarczych. Publikacja pozwala wypracować dobre wzorce diagnozy 
i sposoby rozwiązania problemów, z zachowaniem zróżnicowanego podejścia do omawianych 
zagadnień. Treść zadań, a także case studies, odzwierciedla aktualne dylematy, z którymi 
muszą się zmierzyć przedsiębiorcy, decydenci oraz konsumenci. Autorzy uwzględniają 
najnowsze rozwiązania wykorzystujące arytmetykę gospodarczą i analizę matematyczną, 
dbając o jasne i przejrzyste ujęcie całości.
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Wojciech Grabowski

Modele wielopoziomowe. Wykorzystanie danych 
regionalnych w badaniach mikroekonomicznych 
i socjologicznych

Łódź 2019 • ISBN 978-83-8142-418-9 • 49,90 zł

Monografia prezentuje metody umożliwiające analizę zależności na poziomie indywidualnym 
w warunkach dostępności kategorii mezo-ekonomicznych. Omawiane są zarówno liniowe, jak 
i uogólnione liniowe modele wielopoziomowe. Proponuje się metody estymacji parametrów 
wielopoziomowych, wielorównaniowych modeli probitowych oraz modeli wielopoziomowych 
uwzględniających problem selekcji próby. Zastosowania empiryczne zawarte w monografii 
dotyczą takich zagadnień jak: wynagrodzenia, innowacyjność przedsiębiorstw, sposób 
reakcji wobec wystąpienia problemu prawnego. Mogą być one wartościowe dla 
zarządów spółek publicznych odpowiedzialnych za stworzenie i utrzymanie systemu 
kontroli nad sprawozdawczością finansową. Powinny także okazać się istotne dla członków 
rad nadzorczych i ich komitetów, którzy są odpowiedzialni za monitorowanie efektywności 
systemu kontroli nad sprawozdawczością finansową.

Bogdan Gregor, Dominika Kaczorowska-Spychalska

Blogi w procesie komunikacji marketingowej
Łódź 2016 • 192 s. • ISBN 978-83-8088-416-8 • 44,90 zł

Książka jest poświęcona problematyce komunikacji marketingowej w hipermedialnym 
środowisku komputerowym. Głównym obszarem zainteresowania Autorów są blogi 
jako stosunkowo nowy i specyficzny instrument komunikacji społecznej i marketingowej 
w tym środowisku. Z jednej strony instrument wyraźnie spersonalizowany, z drugiej – w pełni 
interaktywny, dynamiczny i wielowymiarowy. […] Praca jest dobrze osadzona we właściwej 
perspektywie – środowiska przestrzeni wirtualnej; w tej perspektywie, jaką stwarza 
hipermedialne środowisko komputerowe oraz płaszczyzna komunikacji marketingowej. 
[…] Książka ma charakter monografii będącej udanym połączeniem dwóch nurtów: teoretycznej 
refleksji nad zagadnieniami blogów, ich funkcji, przesłanek powstania i rozwoju oraz 
miejsca w systemie komunikacji online, a także własnych, obszernych i pogłębionych badań 
empirycznych. Studia teoretyczne opierają się na wykorzystaniu bogatej literatury przedmiotu, 
zaś badania zaprezentowane w pracy trafnie wpisują się w triadę funkcji badań naukowych: 
poznanie określonego fragmentu rzeczywistości, jego wyjaśnienie oraz sformułowanie 
możliwych i prawdopodobnych kierunków rozwoju. Jest to ujęcie, które sytuuje pracę 
Autorów jako nowatorską, oryginalną, w sposób udany wpisującą się w badania nad systemem 
komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem w środowisku hipermedialnym i interaktywnym.

Z recenzji prof. zw. dr. hab. Jana W. Wiktora

Bogdan Gregor, Magdalena Kalińska-Kula

Market Intelligence jako program wsparcia procesów 
decyzyjnych we współczesnym przedsiębiorstwie

Łódź 2018 • 152 s. • ISBN 978-83-8142-465-3 • 44,90 zł

Monografia dotyczy roli informacji oraz wiedzy rynkowej i marketingowej w zarządzaniu organizacją. 
Cechą współczesnego otoczenia biznesu jest niepewność i złożoność, a przedsiębiorstwa, chcąc 
ograniczyć wzrost ryzyka związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej, muszą posiadać 
sprawny system pozyskiwania informacji i przekształcania ich w wiedzę. Funkcję wspierającą 
procesy zarządcze w organizacji pełni m.in. Market Intelligence – praktyczny program działań, 
umożliwiający skuteczne pozyskiwanie informacji o rynku i jego uczestnikach.

Publikacja ma charakter teoretyczno-empiryczny. Autorzy, opierając się na studiach 
literaturowych oraz wynikach badań empirycznych przeprowadzonych w przedsiębiorstwach, 
wyjaśniają istotę i określają rolę Market Intelligence w generowaniu użytecznej wiedzy na 
potrzeby wsparcia decyzji menedżerskich we współczesnych organizacjach.



166

Ek
on

om
ia

 i 
za

rz
ąd

za
ni

e 
| 

N
au

ki
 sp

oł
ec

zn
e

2

Książka jest adresowana do pracowników nauki zajmujących się zarządzaniem wiedzą oraz 
nowymi technologiami, a także do przedstawicieli praktyki gospodarczej. Może być również 
wykorzystywana w dydaktyce, na różnych poziomach studiów, w ramach przybliżania 
problematyki dotyczącej zarządzania wiedzą, badań rynkowych i marketingowych.

Jagoda Guz

Ścieżki rozwoju miast województwa łódzkiego
Łódź 2018 • 206 s. • ISBN 978-83-8142-110-2 • 39,90 zł

Publikacja dotyczy rozwoju miast i jego czynników. Autorka, na przykładzie miast 
województwa łódzkiego (z wyłączeniem Łodzi), podjęła próbę identyfikacji uwarunkowań 
ich rozwoju w ujęciu dynamicznym – od momentu powstania do roku 2011. 
Zagadnienie przeanalizowała w trzech kategoriach: społeczno-kulturowej, gospodarczej 
i administracyjnej. Na podstawie uzyskanych wyników stworzyła autorską typologię ścieżek 
rozwoju badanych miast. Zaprezentowana w książce metoda wyznaczania i analizy tych 
ścieżek może znaleźć zastosowanie w badaniach innych ośrodków i stać się inspiracją do 
studiów porównawczych.

Małgorzata Jabłońska

Finansowe aspekty rozwoju regionalnej przedsiębiorczości
Łódź 2017 • 254 s. • ISBN 978-83-8088-697-1 • 44,90 zł

Finansowe aspekty przedsiębiorczości regionalnej stanowią niezwykle ciekawe 
zagadnienie, rzadko poruszane w środowisku naukowym i nieopisane dotąd w literaturze 
przedmiotu. Zidentyfikowanie oraz określenie związków korelacyjnych między 
finansowymi determinantami przedsiębiorczości a rozwojem regionu umożliwiło 
wskazanie kierunku polityki proprzedsiębiorczej prowadzonej przez władzę samorządową. 
Rozwój przedsiębiorczości regionalnej powinien dokonywać się poprzez konsekwentną 
politykę prorozwojową, dzięki której młodzi ludzie zaczną wiązać swoją przyszłość z danym 
regionem, gdzie będą mogli funkcjonować w przyjaznym dla nich otoczeniu.

Radosław Jadczak

Układanie tras pojazdów w łańcuchu dostaw. Modele 
– metody – zastosowania

Łódź 2019 • 292 s. • ISBN 978-83-8142-140-9 • 39,90 zł

Ważnym wyzwaniem, przed jakim stoją decydenci zajmujący się planowaniem zaopatrzenia 
i dystrybucji w łańcuchach dostaw, jest obsługa transportowa. W publikacji dokonano próby 
zebrania oraz usystematyzowania wiedzy i doświadczeń z ostatnich kilkudziesięciu lat badań 
nad zagadnieniami z zakresu optymalizacji problemów transportowych. Omówiono metody 
rozwiązywania kwestii związanych z układaniem tras jednego i wielu pojazdów, a także 
zaprezentowano ich warianty.

Katarzyna Januszkiewicz

Elastyczność zachowań organizacyjnych pracowników. 
Koncepcja i metodyka badań

Łódź 2018 • 214 s. • ISBN 978-83-8088-999-6 • 39,90 zł

Zaprezentowana w książce koncepcja EZOP stanowi autorską propozycję opisu i wyjaśnienia 
elastyczności zachowań organizacyjnych pracowników. Umożliwia ona śledzenie kierunku 
i tempa dokonujących się przeobrażeń, a także może być punktem wyjścia do dalszych analiz, 
np. związku wdrażanych zmian organizacyjnych z zachowaniami pracowników czy oceny ich 
kosztów psychologicznych, ekonomicznych, społecznych i zawodowych.
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Oprócz walorów poznawczych publikacja posiada też wartość aplikacyjną. Opracowany 
na podstawie koncepcji kwestionariusz EZOP służy do badania poziomu elastyczności 
zachowań organizacyjnych pracowników i stanowi narzędzie diagnozy zarówno w wymiarze 
indywidualnym, jak i organizacyjnym. Ma on charakter uniwersalny i przy zachowaniu 
zasad określonych przy jego konstrukcji może być stosowany w badaniach naukowych, 
w tymtakże o charakterze interdyscyplinarnym.

Katarzyna Januszkiewicz i zespół

Wielowymiarowa Analiza Zachowań Organizacyjnych 
(WAZO) w polskich przedsiębiorstwach

Łódź 2016 • 258 s. • ISBN 978-83-8088-275-1 • 44,90 zł

Prezentowane wyniki badań zostały oparte na koncepcji WAZO (Wielowymiarowej 
Analizy Zachowań Organizacyjnych), której założenia teoretyczne zawarto w monografii: 
K. Januszkiewicz i zespół, Zachowania ludzi w organizacji. Uwarunkowania i kierunki ewolucji, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012.

W badaniu wykorzystano kwestionariusz WAZO składający się z dwóch części. 
Część I, Rozwiązania organizacyjne, pozwala na diagnozę rozwiązań organizacyjnych 
dla organizacji jako całości oraz dla poszczególnych wymiarów. Część II, Zachowania 
organizacyjne, umożliwia przedstawienie zachowań organizacyjnych w ujęciu ogólnym 
dla pracownika oraz na tle poszczególnych wymiarów (K. Januszkiewicz, I. Bednarska-Wnuk,  
M. Czajkowska, M. Kołodziejczak, M. Michalak, I. Świątek-Barylska, M. Zalewska-
-Turzyńska, Kwestionariusz WAZO – metodyka i narzędzie badawcze, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016).

Jan Jeżak, Leszek Bohdanowicz, Bogna Kaźmierska-Jóźwiak, 
Zbigniew Matyjas

Rola rad nadzorczych w procesach formułowania 
i realizowania strategii spółek

Łódź 2017 • 190 s. • ISBN 978-83-8088-335-2 • 49,90 zł

Publikacja łączy w sobie wybitne walory poznawcze w zakresie teorii spółek oraz światowej 
i europejskiej praktyki funkcjonowania organów kontrolnych (rad dyrektorów lub rad 
nadzorczych) w spółkach kapitałowych. Ponadto dzięki interesującym badaniom własnym, 
przeprowadzonym przez zespół autorski w polskich spółkach publicznych, książka pozwala 
na krytyczne, a równocześnie konstruktywne spojrzenie na rolę i funkcje rad nadzorczych 
w polskich spółkach, co może być szczególnie interesujące dla właścicieli i menedżerów 
polskich spółek kapitałowych, jak też dla wykładowców i studentów interesujących 
się problematyką corporate governance.

Sławomir Jędrzejewski

Przedsiębiorstwo w upadłości. Uwarunkowania prawne 
– wycena – model sprawozdania finansowego

Łódź 2016 • 170 s. • ISBN 978-83-8088-333-8 • 44,90 zł

Książka poświęcona jest kluczowym zagadnieniom rachunkowości i sprawozdawczości 
finansowej spółek kapitałowych, wobec których przyjęcie założenia kontynuacji działalności 
nie jest zasadne. W opracowaniu skoncentrowano się na spółkach kapitałowych najczęściej 
występujących w Polsce, czyli spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, jednak 
zaproponowane rozwiązania mogą być stosowane we wszystkich podmiotach, 
w odniesieniu do których założenie kontynuacji działalności nie jest właściwe.
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Dariusz Jędrzejka

Rozszerzona sprawozdawczość biznesowa spółek 
giełdowych

Łódź 2016 • 340 s. • ISBN 978-83-8088-232-4 • 65,70 zł

W książce zaprezentowano aktualny temat przejrzystości spółek giełdowych. 
Punktem wyjścia rozważań jest charakterystyka kluczowych motywów rosnącego 
zainteresowania zwiększaniem transparentności organizacji. Zestawiono je z głównymi 
korzyściami i kosztami takiego podejścia oraz opisem badań w tym zakresie. Praca 
zawiera także przegląd regulacji i wytycznych skoncentrowanych na wzroście jakości 
ujawnień w różnych obszarach, m.in.: rachunkowości, ładu korporacyjnego, zasobów 
niematerialnych, społecznej odpowiedzialności biznesu, zrównoważonego rozwoju, a także 
sprawozdawczości zintegrowanej. Obok inicjatyw międzynarodowych wskazano polskie 
projekty promujące wzrost jakości raportowania.

T. Bartosz Kalinowski

Dojrzałość procesowa a wyniki organizacji
Łódź 2018 • 372 s. • ISBN 978-83-8142-344-1 • 49,90 zł

Publikacja zawiera kompleksowe omówienie koncepcji dojrzałości procesowej oraz jej 
wpływu na najistotniejszy rezultat funkcjonowania każdej organizacji – wyniki finansowe 
i pozafinansowe. Warstwę teoretyczną książki ilustrują propozycje modeli oceny dojrzałości 
procesowej i pomiaru wyników organizacji, a także wyniki badań wtórnych – obejmujących 
systematyczne przeglądy literatury, analizę i syntezę dotychczasowych badań empirycznych 
analizowanego obszaru – oraz badań pierwotnych przeprowadzonych z wykorzystaniem 
metody modelowania równań strukturalnych.

Marcin Kalinowski

Lobbing w świetle teorii wyboru publicznego
Łódź 2016 • 220 s. • ISBN 978-83-8088-297-3 • 44,90 zł

Lobbing jest integralną częścią procesu podejmowania decyzji publicznych w systemie 
przedstawicielskim. Udział podmiotów zewnętrznych w procesie stanowienia prawa budzi 
jednak wśród komentatorów sceny publicznej nieustanne spory i kontrowersje.

Praktyka lobbingu podważa tezę, że instytucjonalizacja „wywierania wpływu na władzę” 
w bezpośredni sposób redukuje negatywne efekty społeczne tego zjawiska. Niniejsza 
publikacja stanowi próbę wyjścia poza obszar badań porównawczych w kierunku 
spojrzenia na zjawisko lobbingu poprzez cele, motywacje i reguły zachowań podmiotów 
współuczestniczących w procesie dochodzenia do decyzji publicznych.

Lidia Karbownik

Metody oceny zagrożenia finansowego przedsiębiorstw 
sektora TSL w Polsce

Łódź 2016 • 324 s. • ISBN 978-83-8088-588-2 • 54,90 zł

Problem zagrożenia finansowego posiada szczególny wymiar znaczeniowy w przypadku 
przedsiębiorstw sektora TSL (Transport, Spedycja, Logistyka) ze względu na ich 
szeroki i różnorodny zakres wzajemnych powiązań kooperacyjnych oraz handlowych ze 
zleceniobiorcami usług logistycznych. Zastosowanie skutecznych narzędzi analitycznych 
może pozytywnie wpłynąć na wzrost efektywności zarządzania tymi podmiotami, 
łańcuchami dostaw, a w konsekwencji – na wzrost konkurencyjności gospodarki 
narodowej.

W monografii zaprezentowano oryginalne, a zarazem pierwsze tak obszerne wyniki badań 
teoretyczno-praktycznych zorientowanych na identyfikację i wybór różnorodnych metod 
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oceny ex post i ex ante zagrożenia finansowego przedsiębiorstw sektora TSL w Polsce. 
Stanowią one ważne źródło wiedzy nie tylko dla szerokiego grona praktyków zarządzania 
finansami przedsiębiorstw (w szczególności z sektora TSL), lecz także środowiska 
akademickiego.

Małgorzata Karpińska-Krakowiak

Kapitał marki w mediach społecznościowych. 
Perspektywa konsumenta

Łódź 2018 • 176 s. • ISBN 978-83-8142-281-9 • 34,90 zł

Media społecznościowe wykorzystywane są w komunikacji marketingowej firm już od 
kilkunastu lat. Nadal brakuje jednak naukowych opracowań na temat zależności pomiędzy 
działalnością marek w środowisku cyfrowym a zachowaniem konsumentów. Dlatego 
głównym celem badań przedstawionych w tej publikacji była ocena możliwości budowania 
kapitału marek w mediach społecznościowych oraz określenie roli różnych czynników 
psychologicznych w tym procesie. W ramach poszczególnych działań badawczych 
autorka przeanalizowała współczesne kampanie komunikacji marketingowej w mediach 
społecznościowych i na tej podstawie zaproponowała nową kategoryzację przekazów. 
Następnie zbadała eksperymentalnie, jaki przekaz i jakie predyspozycje konsumenckie 
sprzyjają tworzeniu kapitału marki, a także przetestowała, jak sam kapitał może wpływać na 
responsywność użytkowników Internetu.

Wyniki opisanych tu badań ułatwiają prognozowanie skuteczności komunikacji 
marketingowej w mediach społecznościowych i mogą być użyteczne zarówno dla naukowców, 
jak i przedsiębiorców, pracowników agencji reklamowych czy domów mediowych.

Marta Kawczyńska, Tomasz Wnuk-Pel

The role and functions of controllers in organization 
management

Łódź 2017 • 140 s. • ISBN 978-83-8088-408-3 • 45,90 zł

The main objective of this monograph is to determine on the basis of the survey the 
role of controllers in contemporary Polish companies. The study confirmed that same 
of the tasks performed by contemporary controllers in Polish companies are the same 
as those performed by their counterparts around the world although same differences 
were also identified. Comparing the current role of controllers in Polish organizations with 
their role in foreign companies can contribute to improving the controller’s image in the 
organizations, and change the attitude of other employees to management accountants. 
This may lead to better cooperation between individual departments and controllers, and 
therefore to the mare efficient functioning of the company.

Emilia Klepczarek

Corporate governance w sektorze bankowym. 
Lekcje z upadku banku Lehman Brothers

Łódź 2016 • 160 s. • ISBN 978-83-8088-310-9 • 39,90 zł

Prezentowana książka jest pierwszą tego typu publikacją na polskim rynku 
wydawniczym, która zawiera kompleksową analizę roli corporate governance w sektorze 
finansowym i pokazuje, w jaki sposób nieefektywność nadzoru korporacyjnego stała 
się przyczyną kryzysu w sektorze bankowym na przykładzie Lehman Brothers. Studium 
przypadku dotyczące właśnie tego banku inwestycyjnego pozwoliło na sformułowanie 
ważnych wniosków, które wskazują na źródła kryzysu finansowego zarówno w skali 
makroekonomicznej, jak i pojedynczego podmiotu gospodarczego. 
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Emilia Klepczarek

Nadzór korporacyjny a stabilność finansowa banków
Łódź 2018 • 100 s. • ISBN 978-83-8142-265-9 • 44,90 zł

Publikacja poświęcona problematyce nadzoru korporacyjnego z perspektywy jego 
oddziaływania na stabilność podmiotów w sektorze bankowym. Autorka zwraca uwagę 
na specyficzną rolę banków we współczesnej gospodarce i na związane z nią implikacje 
w obszarze mechanizmów corporate governance. Ważną częścią książki są wyniki badań 
empirycznych przeprowadzonych w polskich bankach publicznych. Na ich podstawie 
dokonano oceny wpływu wybranych standardów i charakterystyk nadzoru korporacyjnego na 
stabilność banków mierzoną współczynnikiem adekwatności kapitałowej.

Maciej Kozłowski

Programy partycypacji finansowej a wyniki 
przedsiębiorstw. Polska na tle innych krajów UE

Łódź 2019 • 320 s. • ISBN 978-83-8142-147-8 • 49,90 zł

Pracownicza partycypacja finansowa traktowana jest jako jedna z nowocześniejszych form 
motywowania i większego zaangażowania pracowników w życie organizacji. Skuteczny 
program partycypacyjny, angażujący wszystkich pracowników, powinien stymulować 
długookresową strategię rozwoju przedsiębiorstwa, a także integrować realizację 
celów kierownictwa z celami pracowników szeregowych. Konieczna jest więc 
odpowiednia konstrukcja programu i czytelne parametry do prowadzenia właściwej 
polityki firmy. Zróżnicowane podejście do celowości wprowadzania takich programów 
w przedsiębiorstwach, sporadyczność i brak kompleksowości dotychczasowych badań oraz 
niejednoznaczne wnioski wypływające z wdrażania programów partycypacyjnych skłoniły 
autora publikacji do szerszego poznania natury partycypacji finansowej.

Diagnoza najważniejszych form programów partycypacji finansowej w wybranych 
państwach europejskich i w Polsce pozwoliła na zwiększenie wiedzy o przedmiocie pracy 
i wykazanie zależności pomiędzy stosowanymi programami a rezultatami 
ekonomiczno-społecznymi w przedsiębiorstwach w różnych krajach. Przedstawione 
w monografii zależności oraz wnioski końcowe mogą stanowić przyczynek do podjęcia 
kroków zmierzających do poprawy sytuacji w zakresie wdrażania i realizacji programów 
partycypacji finansowej, a propozycje modelowych działań mogą ułatwić przezwyciężenie 
międzynarodowych barier stojących na drodze do szerszej implementacji rozwiązań 
partycypacyjnych w przedsiębiorstwach.

Anetta Kuna-Marszałek

Liberalizacja handlu międzynarodowego a środowisko 
przyrodnicze. Przykład Unii Europejskiej

Łódź 2016 • 248 s. • ISBN 978-83-8088-519-6 • 44,90 zł

Książka stanowi ważny wkład w rozwój badań nad środowiskowymi implikacjami liberalizacji 
handlu. Na polskim rynku wydawniczym to pierwsza zwarta pozycja ekonomiczna 
na ten temat. Poddano w niej krytycznej ocenie dotychczasowy interdyscyplinarny 
dorobek teoretyczno-empiryczny, a także zaprezentowano autorski model ukazujący 
zależności między liberalizacją handlu a wielkością emisji wybranych zanieczyszczeń 
w krajach Unii Europejskiej. Publikacja jest przeznaczona dla osób zainteresowanych 
problematyką handlu zagranicznego i środowiska przyrodniczego – zarówno pracowników 
naukowych, ekspertów i praktyków w tych dziedzinach, jak i wszystkich, którym 
problematyka zanieczyszczenia przyrody jest szczególnie bliska. 
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Eugeniusz Kwiatkowski (red.)

Instytucje rynku pracy w krajach OECD. Istota, tendencje 
i znaczenie ekonomiczne

Łódź 2017 • 280 s. • ISBN 978-83-8088-799-2 • 44,90 zł

Przedmiotem monografii jest analiza podstawowych instytucji rynku pracy w krajach OECD, 
a w szczególności rodzajów umów o pracę, płac minimalnych, klina podatkowego, prawnej 
ochrony zatrudnienia, zasiłków dla bezrobotnych i oddziaływania związków zawodowych. 
Podstawowym celem badań było określenie wpływu tych instytucji na kształtowanie się 
zatrudnienia, bezrobocia i płac w wybranych krajach. Szczególną uwagę poświęcono analizie 
tego wpływu w okresie globalnego kryzysu lat 2007–2010. Określenie wpływu instytucji 
rynku pracy na podstawowe zmienne rynku pracy objęło zarówno mechanizmy teoretyczne 
opisujące badane związki, jak i ustalenie wymiernych reakcji rynku pracy na badane instytucje. 
Ponadto w książce podjęto próbę sformułowania syntetycznych wniosków i rekomendacji 
w zakresie pożądanego kształtu tych instytucji w Polsce.

W analizach jako podstawową przyjęto hipotezę, że skala zmian zatrudnienia, bezrobocia 
i płac w okresach szoków ekonomicznych zależy nie tylko od głębokości i okresu trwania 
szoku, lecz także od charakteru, a w szczególności stopnia restrykcyjności instytucji 
rynku pracy. Założono, że wzrost restrykcyjności instytucji rynku pracy z punktu widzenia 
pracodawców prowadzi w dłuższym okresie do zwiększenia wahań zatrudnienia i bezrobocia 
w gospodarce. W publikacji podjęto próbę weryfikacji tej hipotezy.

Tomasz Legiędź

Instytucje i drogi rozwoju. Chiny, Wietnam, Korea 
Południowa, Tajwan

Łódź 2019 • 192 s. • ISBN 978-83-8142-414-1• 44,90 zł

Książka pokazuje przydatność nurtu instytucjonalnego w ekonomii do badania rozwoju 
gospodarczego krajów rozwijających i stanowi propozycję wzbogacenia dziedziny ekonomii 
zajmującej się tym obszarem, czyli ekonomii rozwoju. Niewątpliwą jej wartością jest 
fakt, iż teorie przedstawicieli nowej ekonomii instytucjonalnej skonfrontowane zostały 
z doświadczeniami czterech państw azjatyckich (Chińskiej Republiki Ludowej, Wietnamu, 
Korei Południowej i Tajwanu) – krajów o różnej historii, będących w różnej sytuacji 
politycznej, postawionych w XX w. przed nadzwyczajnymi wyzwaniami. Takie ujęcie problemu 
dostarcza zwłaszcza ciekawego materiału z punktu widzenia sporów o cele, środki i tempo 
transformacji ustrojowej od gospodarki centralnie planowanej do rynkowej. Publikacja może 
stanowić bogate źródło wiedzy zarówno dla badaczy rozwoju gospodarczego, jak i studentów 
kierunków ekonomicznych.

Anna Łaszkiewicz

Współtworzenie wartości z konsumentami w środowisku 
wirtualnym

Łódź 2018 • 216 s. • ISBN 978-83-8142-083-9 • 44,90 zł

Oryginalna na polskim rynku wydawniczym monografia na temat konkurencyjności 
przedsiębiorstw w kontekście zagadnienia kreowania wartości. Autorka omawia kwestie 
związane z tworzeniem przez przedsiębiorstwo wartości wspólnie z konsumentami, 
uwarunkowane specyfiką i potencjałem środowiska wirtualnego. Książka jest cennym 
źródłem wiedzy o wirtualnych społecznościach oraz ich znaczeniu w zakresie budowania 
oferty przedsiębiorstwa i poprawy innowacyjności biznesu. Zawiera zagadnienia 
dotyczące współpracy z konsumentami w takich płaszczyznach jak tworzenie unikalnych, 
odpowiadających na potrzeby klientów produktów, wdrażanie procesów dostosowanych do 
specyfiki poszczególnych branż i rynków czy wreszcie zapewnienie komunikacji z rynkiem 
poprzez tworzenie i dystrybucję treści oraz propagowanie idei i wartości organizacji.
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Dorota Łochnicka

Przedsiębiorczość pracownicza i jej wpływ na efektywność 
organizacji

Łódź 2016 • 232 s. • ISBN 978-83-8088-373-4 • 39,90 zł

Wykorzystanie przedsiębiorczego potencjału pracowników do osiągania celów 
organizacji wydaje się obecnie kluczowym czynnikiem warunkującym przetrwanie i rozwój 
przedsiębiorstw na rynku. Aktywne włączanie pracowników w rozwiązywanie problemów 
organizacji może zwiększyć elastyczność firm w przystosowywaniu się do zmian, 
przyczyniając się do poprawy efektywności ich funkcjonowania.

Budowanie organizacji opartych na przedsiębiorczości pracowniczej wymaga podjęcia 
szeregu działań, tworzących warunki wewnątrzorganizacyjne sprzyjające kreatywności 
i innowacyjności. W budowę i rozwój firm powinni być zaangażowani wszyscy uczestnicy 
przedsiębiorstwa, bez względu na zajmowane stanowisko.

Książka została poświęcona zagadnieniu przedsiębiorczości pracowniczej, jej 
uwarunkowaniom oraz wpływowi przedsiębiorczości na efektywność organizacji. Zawarte 
w niej rozważania teoretyczne i wyniki badań empirycznych mają na celu popularyzację 
„przedsiębiorczego stylu zarządzania” w organizacjach, dając jednocześnie praktyczne 
wskazówki do wdrażania niezbędnych zmian.

Anna Majdzińska

Regionalizacja demograficzna. Wybrane metody 
i ich aplikacje

Łódź 2016 • 224 s. • ISBN 978-83-8088-357-4 • 44,90 zł

Publikacja dotyczy regionalizacji demograficznej, mającej na celu wyodrębnienie 
obszarów jednorodnych z punktu widzenia charakterystyk ludnościowych. 
Jest próbą syntezy dotychczas stosowanych metod regionalizacyjnych. 
Zawiera także propozycje autorki w zakresie modyfikacji niektórych procedur 
oraz adaptacji metod wielocechowej analizy porównawczej dla celów 
delimitacji regionów demograficznych. W monografii zaprezentowano również 
efekty regionalizacji demograficznej obszarów Polski i Europy na początku 
pierwszej i drugiej dekady XXI w., przy wykorzystaniu proponowanych metod.

Paulina Malaczewska

Szara strefa gospodarki. Determinanty i mechanizmy 
kształtowania

Łódź 2019 • 224 s. • ISBN 978-83-8142-229-1 • 44,90 zł

W monografii dokonano analizy zjawiska szarej strefy, jej wielkości i zmian strukturalnych 
pod kątem długookresowych determinant oraz mechanizmów kształtowania. W tym celu 
skonstruowano autorskie modele matematyczne zatrudnienia nierejestrowanego i produkcji 
ukrytej z wykorzystaniem narzędzi teorii gier. Modele te zostały szczegółowo przeanalizowane 
pod względem teoretycznych własności matematycznych i ekonomicznych. Przeprowadzono 
na nich ponadto badania empiryczne i analizy scenariuszowe na podstawie danych 
statystycznych dotyczących polskiej gospodarki. Dzięki zastosowanym metodom możliwe 
było również wskazanie rekomendacji dla polityki gospodarczej i społecznej, a także zbadanie 
efektywności jej instrumentów wpływających na wielkość szarej strefy.

Monografia adresowana jest głównie do specjalistów, badaczy zjawiska szarej 
strefy, praktyków gospodarczych, studentów kierunków ekonomicznych oraz osób 
zainteresowanych polityką gospodarczą. 
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Marta Małecka

Weryfikacja hipotez w ocenie ryzyka rynkowego
Łódź 2016 • 152 s. • ISBN 978-83-8088-536-3 • 44,90 zł

Książka jest wyjątkowym spojrzeniem na teorię pomiaru ryzyka rynkowego, 
w szczególności za pomocą miar Value-at-Risk i Expected Shortfall, stanowiących 
fundament bieżących koncepcji zarządzania ryzykiem. Problematyka podjęta w pracy nie 
tylko jest aktualna dziś, ale zyskuje na znaczeniu z racji coraz silniejszej współzależności 
z gospodarką światową, a także niestabilności skutkującej wzrastającym poziomem 
ryzyka rynkowego, szczególnie w okresie trwania kryzysów finansowych. Analizowane 
miary ryzyka rynkowego są zalecanym standardem pomiaru ryzyka przez Bazylejski 
Komitet Nadzoru Bankowego – międzynarodową instytucję opracowującą zbiory praktyk 
w zakresie zarządzania ryzykiem w sektorze bankowym. Reguły te są w większości 
implementowane do prawa Unii Europejskiej i państw członkowskich, co powoduje, 
że miary zyskują szerokie zastosowanie w codziennej praktyce bankowej, a potrzeba 
ich analizy, sposobów estymacji i weryfikacji staje się wyzwaniem o dużej doniosłości 
teoretycznej i praktycznej. Przedstawione wyniki badań, poparte przykładami 
z różnych obszarów rynku, stanowią istotną rekomendację zarówno dla przedsiębiorstw 
wdrażających systemy zarządzania ryzykiem, jak i dla krajowych oraz międzynarodowych 
organów nadzorczych, opracowujących standardy weryfikacji modeli ryzyka 
w instytucjach finansowych.

Monika Marcinkowska, Piotr Wdowiński (red.)

Wpływ regulacji kapitałowych i płynnościowych sektora 
bankowego na wzrost gospodarczy Polski

Łódź 2016 • 328 s. • ISBN 978-83-7969-464-8 • 54,90 zł

W publikacji podjęto oryginalną i udaną próbę prezentacji oceny skutków regulacji Bazylei III 
na działalność sektora bankowego i wzrost polskiej gospodarki w oparciu o zaawansowane 
modele ekonometryczne. Ta cenna pozycja książkowa jest adresowana do czytelników, 
którzy interesują się jakością stanowionych regulacji, do studentów studiujących kierunek 
ekonomicznej analizy prawa na uczelniach ekonomicznych i na wydziałach prawa oraz 
do osób zajmujących się profesjonalnie opracowaniem projektów ustaw, szczególnie 
przygotowujących uzasadnienia.

Z recenzji prof. zw. dr. hab. Stanisława Kasiewicza (SGH w Warszawie)

Jan Michalak

Metody pomiaru i determinanty jakości informacji 
w raportach spółek giełdowych

Łódź 2018 • 288 s. • ISBN 978-83-8142-395-3 • 44,90 zł

Głównym celem monografii jest zdefiniowanie i kompleksowe zbadanie zagadnienia jakości 
informacji w raportach obowiązkowych i dobrowolnych sporządzanych przez spółki giełdowe. 
Przedstawiono analizę determinant jakości informacji i konsekwencji wynikających z jej 
zróżnicowania, a także charakterystykę i krytyczną ocenę naukowych metod badania jakości 
informacji finansowych i niefinansowych oraz formy ich prezentacji. Publikacja zawiera wyniki 
badań własnych autora na temat determinant kształtujących jakość informacji w raportach 
spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie z zastosowaniem 
trzech metod: nietypowych składników memoriałowych, wskaźnika jakości 
informacji niefinansowych o modelu biznesu i wskaźnika rozbieżności wykresów. 
Na podstawie rozważań i wyników analiz zasugerowano nowe kierunki badań. Ważnym 
aspektem pracy jest refleksja nad znaczeniem koncepcji modelu biznesu dla jakości raportów 
spółek giełdowych oraz jej konsekwencje dla systemu informacyjnego rachunkowości. 
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Piotr Miller

Freelance. Kariera zawodowa poza organizacją
Łódź 2016 • 154 s. • ISBN 978-83-8088-466-3 • 39,90 zł

Książka dotyczy specyfiki życia zawodowego freelancerów („wolnych strzelców”) 
– profesjonalistów, którzy z różnych względów decydują się na rozpoczęcie kariery na własną 
rękę, poza strukturami przedsiębiorstwa. Autor, opierając się na badaniach, jakie prowadził 
wśród „wolnych strzelców” różnych branż, stara się zrekonstruować różnorodne aspekty 
ich zawodowej codzienności. Charakteryzuje główne czynniki motywujące freelancerów do 
podjęcia takiego modelu kariery. Pokazuje, z jakich etapów może się składać ich kariera oraz 
z jakimi trudnościami muszą się mierzyć w swojej pracy. Dokonuje przeglądu ważniejszych 
koncepcji teoretycznych odnoszących się do współczesnych modeli karier zawodowych 
oraz opisuje metody i techniki badawcze wykorzystane w publikacji. Książka jest głosem 
w dyskusji na temat głębokich przemian, jakim w ostatnim czasie podlega życie zawodowe, 
z obserwowaną tendencją do wyraźnego spadku poczucia bezpieczeństwa i stabilizacji. Może 
ona zainteresować nie tylko socjologów czy badaczy zjawisk i procesów zachodzących na 
współczesnym rynku pracy, lecz także osoby, które zastanawiają się nad możliwością podjęcia 
pracy w charakterze freelancera.

Władysław Milo

The Fundamentals of Economic Research
Łódź 2018 • 318 s. • ISBN 978-83-8142-149-2 • 49,90 zł

In this monography there are presented and discussed the following categories of concepts: 
truth and causes, randomness, isomorphism, homomorphism, models, modelling, 
expectations, tools and effects of the use of monetary policy, potentia and calculus of 
potentias, theory and theorizing.

These categories make themes of successive chapters of this book. It seeks to provide 
both theoretical and empirical foundations for doing economic research by economists, 
econometricians, financiers, and management scientists who want to deepen their economic 
and methodological backgrounds.

The author presents the essence of the considered concepts from the point of view of the 
philosophy of science, logic, mathematics, economics and finance, as well as, empirical 
testing of models and theories.

Wioleta Miodek, Tomasz Wnuk-Pel

Barriers of Activity-Based Costing Implementation in Polish 
Companies

Łódź 2017 • 132 s. • ISBN 978-83-8088-906-4 • 45,90 zł

The book aims to determine the level of ABC diffusion and identify the barriers to adopting 
this system in Polish companies. lt focuses mainly on: (a) the factors which facilitate 
ABC implementation, (b) the ways that information from ABC is used, the key reasons 
underlying inadequate interest in ABC implementation, and the key difficulties related to ABC 
implementation.

“Since the topic of ABC has been around for many decades, same businesses have received 
benefits in implementing it while others have not. This issue is raised in an interesting way 
in the book and it fills a gap in current knowledge. The book provides a critical review of 
the topics on ABC. This book is not only informative, but the discussion makes the reader 
well-aware of the advances in ABC. Practical implications and quality innovative ideas are 
presented. In summary, the book expresses the case for ABC excellently”.

Prof. Kanitsorn Terdpaopong (Rangsit University, Bangkok, Thailand) 
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Katarzyna Miszczyńska

Efektywność funkcjonowania szpitali publicznych w Łodzi
Łódź 2019 • ISBN 978-83-8142-494-3 • 44,90 zł

Co wpływa na zadłużenie szpitali? Jakie czynniki determinują jakość i poziom świadczonych 
usług? Czy typ organu założycielskiego ma wpływ na zadłużenie szpitali? Autorka odpowiada 
w swej pracy na te i wiele innych pytań dotyczących łódzkich szpitali oraz ich efektywności. 
Stosując podejście wielokryterialne i ujmując zarówno sferę finansową, jak i niefinansową, 
buduje ranking szpitali.

Wyniki przedstawione w prezentowanej publikacji będą szczególnie przydatne członkom 
zarządów szpitali, organom założycielskim i wszystkim praktykom zajmującym się 
problematyką efektywności zarządzania tego rodzaju podmiotami leczniczymi.

Urszula Motowidlak, Tomasz Motowidlak

Funkcjonowanie łańcuchów dostaw ropy naftowej i gazu 
ziemnego do Polski. Uwarunkowania infrastrukturalne 
i geopolityczne

Łódź 2016 • 134 s. • ISBN 978-83-8088-484-7 • 39,90 zł

W publikacji zostały zaprezentowane rezultaty badań naukowych dotyczących zasadniczych 
aspektów funkcjonowania łańcuchów dostaw surowców energetycznych i paliw. Przedmiotem 
rozważań teoretycznych i empirycznych są łańcuchy dostaw ropy naftowej i gazu ziemnego 
do Polski. Analizę empiryczną podporządkowano zagadnieniu krajowego bezpieczeństwa 
energetycznego, uwzględniając przy tym jego geopolityczny wymiar.

Książka jest adresowana do szerokiego kręgu odbiorców ze świata nauki, praktyków oraz 
młodzieży akademickiej, którzy interesują się bieżącymi trendami funkcjonowania rynków 
surowców strategicznych z uwzględnieniem aspektów logistyki.

Urszula Motowidlak

Znaczenie wykorzystania paliw alternatywnych 
w transporcie samochodowym dla rozwoju gospodarki 
niskoemisyjnej Unii Europejskiej

Łódź 2016 • 396 s. • ISBN 978-83-8088-273-7 • 54,90 zł

Monografia poświęcona została analizie potrzeb energetycznych transportu samochodowego 
Unii Europejskiej w zakresie możliwości wykorzystania paliw alternatywnych. W badaniach 
skoncentrowano się na poszukiwaniu zależności między strategią rozwoju gospodarki 
niskoemisyjnej a kierunkami zmian popytu na paliwa w transporcie samochodowym. 
Zależności te zostały wykorzystane do budowy modelu funkcjonowania transportu 
samochodowego, umożliwiającego badanie efektów zastosowania paliw alternatywnych w tej 
gałęzi transportu w wymiarze ekonomicznym, środowiskowym, społecznym i w zakresie 
bezpieczeństwa dostaw paliw transportowych. Skonstruowany model stanowi narzędzie 
do oceny możliwości rozwoju gospodarki niskoemisyjnej w wyniku wykorzystania paliw 
alternatywnych w transporcie samochodowym.

Ewa Nastarowicz

Efektywność funduszy sekurytyzacyjnych działających 
na rynku polskim

Łódź 2016 • 314 s. • ISBN 978-83-8088-281-2 • 54,90 zł

Rynek wierzytelności w Polsce to dynamicznie rozwijający się segment rynku finansowego. 
Zmiany zachodzące na nim w ostatnich latach doprowadziły do zwiększenia jego znaczenia 
w gospodarce. Windykacja wierzytelności oraz kompleksowe zarządzanie nimi stały 
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się elementem powszechnej działalności biznesowej. Wzrost świadomości podmiotów 
prowadzących działalność gospodarczą co do roli zarządzania należnościami i związanych 
z tym możliwości przekłada się na wolumen rynku wierzytelności.

We współczesnej gospodarce innowacyjne rozwiązania finansowe umożliwiają długotrwałe 
i bezpieczne rozwijanie działalności. Dla banków oraz instytucji finansowych taką szansę 
stanowi m.in. sekurytyzacja. W książce zaprezentowano możliwości zarządzania niepłynnymi 
aktywami, a także dokonano oceny efektywności funduszy sekurytyzacyjnych, pełniących 
funkcję podmiotu organizującego i nadzorującego proces sekurytyzacji na rynku polskim.

Agnieszka Dorota Orankiewicz

Finansowanie uczelni teatralnych w Polsce
Łódź 2019 • ISBN 978-83-8142-459-2 • 44,90 zł

Główną przesłanką do podjęcia tematu tej książki stała się potrzeba zidentyfikowania 
możliwości finansowania działalności kulturalnej teatralnych uczelni publicznych. Określenie 
efektywnego sposobu pozyskiwania środków pozabudżetowych jest istotne z punktu widzenia 
rozwoju zarówno badanych podmiotów, jak i szeroko pojętej sztuki teatralnej. Działalność 
podejmowana przez uczelnie teatralne ma wpływ na realizację polityki kulturalnej w kraju 
i regionie, przyczynia się do poszerzania oferty artystycznej oraz stwarza możliwość 
asymilacji społeczeństwa z kulturą. 

Książka adresowana jest do przedstawicieli szerokiego wachlarza dyscyplin akademickich: 
ekonomii, kulturoznawstwa, teatrologii, zarządzania, ale także do managerów kultury, 
decydentów związanych z publicznym i prywatnym sektorem finansowania kultury oraz 
studentów kierunków ekonomicznych i humanistycznych.

Radosław Pastusiak, Magdalena Jasiniak, Jakub Keller, Bartłomiej 
Krzeczewski

Wpływ specjalnych stref ekonomicznych na gospodarkę 
i społeczeństwo. Doświadczenia Polski

Łódź 2016 • 234 s. • ISBN 978-83-8088-564-6 • 44,90 zł

Monografia jest efektem kilkuletnich badań realizowanych w ramach grantu Narodowego 
Centrum Nauki. Publikacja zawiera wyniki analiz wykonanych na podstawie danych 
empirycznych pozyskanych w procesie badawczym, przedstawia argumenty pozwalające 
wyrobić sobie obiektywne stanowisko na temat wykorzystania specjalnych stref 
ekonomicznych (SSE) jako narzędzia polityki gospodarczej.

Autorzy udostępniają wyniki badań, na podstawie których prowadzą wnioskowanie. Ponadto 
w publikacji zamieszczone zostały projekcje finansowe pozwalające w sposób empiryczny 
zweryfikować wpływ SSE na gospodarkę Polski, a także na rozwój regionów. Wykonane 
badania statystyczne dostarczają istotnej wiedzy na temat realnego wpływu inwestycji w SSE 
na spadek bezrobocia, wzrost przedsiębiorczości oraz aktywność samorządów terytorialnych 
w zakresie przyciągania nowych inwestorów.

Dorota Pekasiewicz

Matematyka. Podręcznik dla studentów kierunków 
ekonomicznych

Łódź 2018 • 320 s. • ISBN 978-83-8088-993-4 • 34,90 zł

Metody Ilościowe w Ekonomii, Finansach i Zarządzaniu to cykl publikacji zawierających 
treści programowe z matematyki oraz statystyki obowiązujące studentów kierunków 
ekonomicznych, przydatne również osobom prowadzącym prace naukowe i badawcze. 
Cykl ten rozpoczyna Matematyka, w której przedstawione zostały najważniejsze pojęcia 
z zakresu analizy matematycznej i algebry, które mogą być wykorzystywane w badaniach 
ekonomicznych.
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Oprócz rozważań teoretycznych książka zawiera przykłady o charakterze matematycznym, 
mające na celu przybliżenie opisywanych problemów i wskazanie metod ich rozwiązania, 
a także przykłady prezentujące zastosowanie ekonomiczne rozważanych pojęć. W rozdziałach 
znajdują się też zadania do samodzielnego rozwiązania i pytania testowe, do których podane 
są odpowiedzi.

Katarzyna Piłat

Teoria optymalnego obszaru walutowego z perspektywy 
gospodarki Polski

Łódź 2017 • 110 s. • ISBN 978-83-8088-887-6 • 39,90 zł

Publikacja dotyczy teorii optymalnego obszaru walutowego, ze szczególnym uwzględnieniem 
synchronizacji wahań koniunkturalnych w Polsce i strefie euro. W okresie odnoszenia się 
ze sceptycyzmem do dalszego funkcjonowania strefy euro po wybuchu Wielkiej Recesji 
w 2008 r. wyniki przeprowadzonych badań pozwalają określić, czy na gruncie teorii 
optymalnego obszaru walutowego są spełnione przesłanki zastąpienia złotego wspólną 
walutą europejską. Zbadanie stopnia synchronizacji cykli koniunkturalnych w Polsce i strefie 
euro jest istotne, by ocenić siłę oddziaływania wahań koniunktury w Unii Gospodarczej 
i Walutowej na sytuację makroekonomiczną w Polsce.

Milan Popović

Ograniczanie ryzyka operacyjnego w transakcjach 
faktoringowych

Łódź 2018 • 130 s. • ISBN 978-83-8142-132-4 • 39,90 zł

Problematyka faktoringu z roku na rok staje się coraz istotniejsza, ze względu na 
rozpowszechnianie się tej formy finansowania działalności przedsiębiorstw. Zaletą 
książki jest kompleksowe ujęcie zagadnień dotyczących faktoringu i procedury 
ograniczania ryzyka operacyjnego w transakcjach faktoringowych. Opisano mechanizmy 
funkcjonowania faktoringu i ryzyka z nim związanego, zaproponowano metody klasyfikacji 
transakcji faktoringowych, a także sposoby przetwarzania tych transakcji. Treści zawarte 
w publikacji mogą okazać się szczególnie przydatne pracownikom firm, które świadczą usługi 
faktoringowe, projektantom systemów informatycznych i studentom szkół ekonomicznych.

Zbigniew Przygodzki

Wiedza i kapitał ludzki w środowiskach przedsiębiorczości. 
Podejście terytorialne

Łódź 2018 • 254 s. • ISBN 978-83-8088-684-1 • 39,90 zł

Ludzie i instytucje wytwarzają specyficzny klimat, warunki życia i działania, które kreują 
środowiska przedsiębiorczości. Wykorzystując lokalne właściwości terytorium oraz siły 
globalizacji, środowiska te zyskują zdolność konkurowania w skali międzynarodowej. 
Terytorialna logika funkcjonowania buduje atmosferę „bycia u siebie”, w miejscu dającym 
poczucie stabilności i siły. Bezprecedensowy wzrost znaczenia wiedzy i kapitału ludzkiego, 
a także potencjał lokalnej motoryki procesów rozwoju zdeterminowały definicję nowego 
terytorialnego paradygmatu rozwoju, bazującego na kapitale terytorialnym. Zakorzenienie 
społeczne procesów ekonomicznych, w większym niż kiedykolwiek zakresie, kształtuje 
organizację życia gospodarczego. Niemniej nadal czynniki rozwoju mają tendencję do 
koncentracji przestrzennej. Zasadniczym wyzwaniem polityki pozostają więc dylematy 
związane z rozprzestrzenianiem się zjawisk i efektów rozwojowych w nowych warunkach.

Regiony, które potrafią uruchamiać i wzmacniać systemy innowacji oparte na terytorialnej 
logice funkcjonowania, a zarazem aktywnie i efektywnie uczestniczą w produkcji, absorpcji 
i dyfuzji wiedzy, zdolne są do czerpania korzyści z konkurencji w skali globalnej. Środowiska 
przedsiębiorczości sprawnie dostosowujące się do nowych uwarunkowań stają się ośrodkami 
i inkubatorami procesów rozwoju gospodarczego i ważnymi animatorami relacji społecznych.
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Janusz Reichel

Sukcesja stanowisk kierowniczych w organizacjach 
pozarządowych

Łódź 2018 • 286 s. • ISBN 978-83-8142-178-2 • 44,90 zł

Sukcesja stanowisk kierowniczych jest jedną z wielu kwestii o znaczeniu strategicznym 
dla każdej organizacji. W teorii zarządzania spotykamy wiele prac na temat samego aktu 
i procesu sukcesji oraz zarządzania nią. Analizy te najczęściej dotyczą dużych przedsiębiorstw 
lub firm rodzinnych, brakuje natomiast kompleksowych opracowań tego zagadnienia 
w odniesieniu do organizacji pozarządowych.

Celem prezentowanej monografii jest zbadanie przebiegu sukcesji i jej uwarunkowań 
w organizacjach pozarządowych, ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu, w jakim ten 
proces zachodzi. Z wykorzystaniem metody studium przypadku dokonano analizy ilościowej 
zapisów dotyczących kadencyjności władz w statutach wybranych organizacji, a także 
przeprowadzono ankiety z prezesami.

Agnieszka Rossa 

Podstawy demometrii
Łódź 2019 • ISBN 978-83-8142-374-8 • 39,90 zł

Książka zawiera omówienie podstawowych metod i narzędzi demografii matematycznej 
(demometrii), m.in. współczynniki demograficzne, prawdopodobieństwo zdarzeń 
demograficznych, tablice trwania życia, metody obliczania (szacowania) parametrów opisu 
ruchu naturalnego ludności czy syntetyczne miary reprodukcji ludności. Walorem publikacji 
jest klarowna prezentacja założeń i metod analizy demograficznej. Omawiane zagadnienia 
zostały zilustrowane przykładami i uzupełnione ćwiczeniami do samodzielnego rozwiązania. 

Publikacja stanowi wartościowe uzupełnienie literatury traktującej o metodach 
analizy demograficznej ze szczególnym uwzględnieniem ujęcia wzdłużnego. Ponadto, 
zaprezentowano w niej kilka formuł szacowania liczby i dynamiki ludności w określonych 
przedziałach czasu, co poszerza perspektywę oceny procesu zastępowalności pokoleń.

Z recenzji prof. dra hab. Andrzeja Ochockiego

Agnieszka Rossa, Lesław Socha, Andrzej Szymański

Hybrid Dynamic and Fuzzy Models of Morality
Łódź 2018 • 302 s. • ISBN 978-83-8088-926-2 • 44,90 zł

The mortality modeling and forecasting is of fundamental importance in many areas, such as 
funding of public and private pensions, life insurance, the care of the elderly or the provision 
of health services. The book is an attempt to approach this subject from a new theoretical 
point of view, using theory of stochastic differential equations, theory of fuzzy numbers and 
complex numbers. These notes are addressed to tertiary students, doctoral students and 
specialists in the fields of demography, life insurance, statistics and economics.

Jerzy Różański, Nataliya Voytovych

Transfer technologii w procesach innowacyjnych 
przedsiębiorstwa

Łódź 2019 • ISBN 978-83-8142-144-7 • 39,90 zł

Jednym z istotnych czynników wpływających na procesy innowacyjne zachodzące 
w przedsiębiorstwach jest transfer technologii, który może mieć charakter nie tylko krajowy, ale 
i międzynarodowy. Publikacja podejmuje problematykę krajowego i międzynarodowego transferu 
technologii na tle innowacji dokonywanych w Polsce i krajach Unii Europejskiej, zwracając uwagę 
na rolę jednostek otoczenia biznesu w dyfuzji innowacji w tych krajach. Formułuje też konkretne 
rekomendacje, mające na celu usprawnienia procesu transferu technologii.
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Wawrzyniec Rudolf

Marketing terytorialny w ujęciu relacyjnym
Łódź 2016 • 272 s. • ISBN 978-83-8088-289-8 • 49,90 zł

Marketing terytorialny zyskał w ostatnich latach znaczną popularność. Nawiązuje on do 
klasycznego marketingu z sektora przedsiębiorstw, bazującego na teorii wymiany, jednak nie 
przystaje już do coraz bardziej złożonego otoczenia miast i regionów.

W publikacji autor podjął próbę wyjaśnienia rozwoju koncepcji marketingu terytorialnego 
na podstawie teorii współdziałania międzyorganizacyjnego. Dokonał świadomego 
zawężenia tej koncepcji do procesów przyciągania mobilnych czynników wzrostu do 
terytorium. Wymagało to zastąpienia samorządu terytorialnego jego organizacyjnym 
wymiarem w postaci struktur administracji samorządowej wraz z ich kierownictwem 
(organizacja terytorialna). W przeciwieństwie do wielu dotychczasowych ujęć, mieszkańcy 
zostali zaprezentowani jako udziałowcy terytorium, mający pośredni i bezpośredni wpływ 
na rządzenie zarówno poprzez demokratyczne instytucje sprawowania władzy, jak i procesy 
governance, umożliwiające im włączanie się w podejmowanie strategicznych decyzji 
dotyczących rozwoju terytorium. W charakterze klientów znaleźli się natomiast zewnętrzni 
inwestorzy, turyści i studenci, rozumiani jako dysponenci mobilnych zasobów kapitału, 
pracy i wiedzy.

Monika Słupińska

Terytorialne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw. 
Terytorium – kapitał społeczny – governance

Łódź 2016 • 206 s. • ISBN 978-83-8088-093-1 • 44,90 zł

Przyjęcie terytorialnego paradygmatu rozwoju za podstawę analiz procesów rozwojowych 
stawia w nowym świetle pytanie o współczesne uwarunkowania dla funkcjonowania i rozwoju 
przedsiębiorstw. Terytorium w jego nowym rozumieniu to specyficzna konstrukcja społeczna, 
oparta na relacjach pomiędzy aktorami lokalnymi. Relacje te, będące wynikiem wspólnych 
doświadczeń, wartości i zaufania, przyczyniają się do budowania przestrzeni społeczno- 
-gospodarczej, w której wszyscy zainteresowani uczestniczą w tworzeniu i wdrażaniu polityk 
rozwoju.

Niniejsza publikacja w sposób szczególny koncentruje się na roli, jaką w tym kontekście 
odgrywa kapitał społeczny, a także na współczesnych metodach sterowania procesem 
rozwoju terytorium (governance).

Książka adresowana jest do środowisk akademickich zainteresowanych problematyką 
dotyczącą terytorium, jego istoty, specyfiki, czynników mających wpływ na jego tworzenie 
i roli, jaką odgrywają czynniki terytorialne w rozwoju przedsiębiorstw. Jej odbiorcami mogą 
stać się też instytucje odpowiedzialne za kształtowanie i wdrażanie polityk rozwojowych, 
w realizację których mogłyby być w większym stopniu zaangażowane podmioty regionalne 
i lokalne.

Irena Sobańska

Rachunkowość zarządcza. Nauka – badania – kształcenie 
– zastosowania

Łódź 2018 • 186 s. • ISBN 978-83-8142-239-0 • 39,90 zł

Jubileusz 45-lecia pracy naukowej prof. dr hab. Ireny Sobańskiej jest wyjątkowy. Działalność 
akademicka Jubilatki zasługuje na uznanie w wielu różnych wymiarach – teoretycznym 
i praktycznym, naukowym i dydaktycznym, krajowym i zagranicznym.

W książce zaprezentowano zarówno najnowsze, jak i już wcześniej wydane artykuły 
prof. Sobańskiej. Zamieszczono też syntetyczne ujęcie dokonań naukowych Jubilatki 
wraz z kompletnym wykazem publikacji Jej autorstwa.
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Irena Sobańska, Radosław Ignatowski (red.)

Łódzka szkoła rachunkowości w procesie transformowania 
systemu rachunkowości w Polsce w latach 1989–2016. 
Wyzwania dla praktyki i nauki

Łódź 2018 • 500 s. • ISBN 978-83-8142-056-3 • 44,90 zł

Książka została przygotowana z okazji Jubileuszu 70-lecia Katedry Rachunkowości Wydziału 
Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego (1948–2018). Ukazano w niej historię rachunkowości 
w Polsce przez pryzmat różnych obszarów aktywności pracowników i absolwentów 
Katedry w procesie transformacji systemu rachunkowości w latach 1989–2016.

Celem monografii jest objaśnienie zaangażowania wiedzy, doświadczenia i umiejętności 
dydaktycznych pracowników naukowo-badawczych łódzkiej Katedry Rachunkowości w proces 
transformowania systemu rachunkowości, w tym przebudowy systemów rachunkowości 
w praktyce, umożliwiających skuteczne wdrożenie nowych regulacji prawnych i zasad 
funkcjonowania podmiotów w reformowanej od 1989 r. gospodarce polskiej. Teza, jaką 
sformułowali autorzy opracowania, jest następująca: rozwój współczesnej rachunkowości 
w Polsce był determinowany w okresie przemian ustrojowych gospodarki wiedzą 
i umiejętnościami środowiska akademickiego, w którym znaczącą rolę odegrała Łódzka 
Szkoła Rachunkowości utożsamiana z Katedrą Rachunkowości na Wydziale Zarządzania 
Uniwersytetu Łódzkiego.

Z Wprowadzenia

Michał Jerzy Sobczak

Reintegracja zawodowa w spółdzielniach socjalnych. 
Na przykładzie województwa łódzkiego

Łódź 2016 • 266 s. • ISBN 978-83-8088-646-9 • 44,90 zł

Spółdzielnie socjalne to jeden z rodzajów podmiotów gospodarki społecznej, który 
został wprowadzony do polskiego porządku prawnego w 2004 r. w celu przeciwdziałania 
wykluczeniu społecznemu. Organizacje te zalicza się do narzędzi aktywnej polityki rynku 
pracy, gdyż poprzez zatrudnienie osób zagrożonych ekskluzją społeczną dążą do ich 
reintegracji społeczno-zawodowej. Ma to na celu poprawienie zatrudnialności spółdzielców 
na otwartym rynku pracy w dalszych etapach ich karier zawodowych. Spółdzielnia socjalna to 
przedsiębiorstwo, które może działać w różnych branżach i konkurować z innymi podmiotami 
rynkowymi. Nie może jednak dobrowolnie dobierać pracowników, gdyż w większości muszą to 
być osoby z różnych powodów zagrożone wykluczeniem społecznym.

Prezentowana monografia została napisana na podstawie badań weryfikujących skuteczność 
spółdzielni socjalnych w wypełnianiu ich głównego celu ustawowego, jakim jest reintegracja 
zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. To interesujące studium stanu 
rozwoju spółdzielczości socjalnej w Polsce po dziesięciu latach od zaistnienia tej formy 
działalności w gospodarce.

Michał Jerzy Sobczak

Wykluczenie społeczne i inkluzja społeczna 
z wykorzystaniem podmiotów ekonomii społecznej 
w Polsce na przykładzie województwa łódzkiego

Łódź 2016 • 178 s. • ISBN 978-83-8088-584-4 • 44,90 zł

Na początku XXI w. wykluczenie społeczne stało się jedną z podstawowych kwestii 
społecznych w krajach europejskich. Bierze się ono z wszelkiego rodzaju nierówności, a polega 
na swoistej izolacji z życia społecznego osób odbiegających od powszechnie przyjętych norm. 
Zjawisko to dotyczy wszystkich gospodarek i jest w dużej mierze niezależne od rozwoju 
gospodarczego państw. Nie dziwi zatem fakt, że przeciwdziałanie mu jawi się jako jeden 
z najważniejszych celów polityki Unii Europejskiej w sferze społecznej.
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W Polsce polityka przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu realizowana jest poprzez 
pomoc społeczną i zatrudnienie socjalne. Na obu tych polach istotną rolę do odegrania 
mają podmioty ekonomii społecznej.

Cel niniejszej monografii stanowi wszechstronne przeanalizowanie zjawiska wykluczenia 
społecznego oraz metod przeciwdziałania mu. Zaprezentowano bieżący stan badań na ten 
temat i dokonano oceny przydatności gospodarki społecznej jako jednej z metod inkluzji 
społecznej.

Błażej Socha

Efekty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw 
regionu łódzkiego

Łódź 2016 • 148 s. • ISBN 978-83-8088-557-8 • 39,90 zł

Prezentowane opracowanie to kompendium w zakresie zmian zachodzących w procesach 
innowacyjnych na przestrzeni ostatnich lat oraz oceny oddziaływania prowadzonej 
działalności innowacyjnej na efekty funkcjonowania przedsiębiorstwa. Adresowane jest 
przede wszystkim do osób zajmujących się badaniem problematyki efektywności innowacji. 
Może także stanowić wsparcie dla menedżerów podejmujących decyzję w zakresie 
strategicznego rozwoju przedsiębiorstw.

Joanna Sołtuniak

Koszty transakcyjne w energetyce wodnej
Łódź 2016 • 256 s. • ISBN 978-83-8088-590-5 • 44,90 zł

Monografia poświęcona jest problematyce wykorzystywania energii z odnawialnych 
źródeł w ujęciu ekonomii kosztów transakcyjnych. W publikacji opisano przebieg procesu 
administracyjno-inwestycyjnego dotyczącego małej elektrowni wodnej. Przedstawiono 
również wybrane kwestie prawne, środowiskowe, hydrologiczne, techniczne, geodezyjne, 
budowlane, energetyczne i ekonomiczne wpływające na ten proces. W podsumowaniu 
zamieszczono analizę kosztów transakcyjnych związanych z przygotowywaniem dokumentacji 
inwestorskiej oraz uzyskiwaniem niezbędnych pozwoleń administracyjnych i środków 
finansowych na budowę małej elektrowni wodnej.

Edward Stawasz, Paweł Głodek, Katarzyna Łobacz, Piotr Niedzielski

Kształtowanie konkurencyjności małej firmy. 
Rola doradztwa biznesowego

Łódź 2018 • 248 s. • ISBN 978-83-8088-960-6 • 44,90 zł

Dla małych przedsiębiorstw doradztwo biznesowe to jedno ze źródeł wiedzy zewnętrznej 
ułatwiającej prowadzenie działalności. Szczególnie istotne jest dla firm innowacyjnych, które 
wykorzystują nowe informacje do poszukiwania okazji rynkowych oraz wprowadzają nowe 
rozwiązania w swoich produktach, procesach czy modelach biznesowych.

W prezentowanej monografii poddano gruntownej analizie szereg czynników wiążących 
doradztwo biznesowe z konkurencyjnością małych firm innowacyjnych. Wnioski z badań 
jakościowych i ilościowych wskazują na istotne powiązanie doradztwa biznesowego 
z konkurencyjnością firm. Na szczególną uwagę zasługuje sformułowany model opisujący 
pośrednią rolę oddziaływania doradztwa na działalność firmy.

Publikacja jest adresowana do przedstawicieli świata nauki, którzy zajmują się szeroko 
rozumianym zarządzaniem małą firmą. Stanowi też wartościowy materiał dla studentów 
przedmiotów biznesowych i ekonomicznych oraz praktyków z sektora doradztwa 
biznesowego. 
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Ewa Stawasz-Grabowska

Pożyczkodawca ostatniej instancji w strefie euro. Nowa rola 
Europejskiego Banku Centralnego

Łódź 2018 • 234 s. • ISBN 978-83-8142-420-2 • 49,90 zł

W okresie globalnego kryzysu finansowego główne banki centralne świata podjęły szereg 
kroków na rzecz stabilności systemu finansowego. W książce dokonano przeglądu działań 
antykryzysowych Europejskiego Banku Centralnego w celu identyfikacji tych, które stanowiły 
przejaw realizacji funkcji pożyczkodawcy ostatniej instancji. Zaprezentowano również 
wyniki badania pozwalającego ocenić skuteczność wybranych inicjatyw z zakresu omawianej 
funkcji banku centralnego ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na przebieg kryzysu 
w strefie euro.

Publikacja jest jednym z pierwszych w Polsce opracowań naukowych dotyczących funkcji 
pożyczkodawcy ostatniej instancji, a także kwestii odpowiedzialności za zapewnienie stabilności 
finansowej we wspólnym obszarze walutowym. Może stanowić ciekawą lekturę dla osób 
zainteresowanych bankowością centralną oraz mechanizmami funkcjonowania strefy euro.

Małgorzata Striker

Absencja chorobowa pracowników. Uwarunkowania 
– kształtowanie – pomiar

Łódź 2016 • 232 s. • ISBN 978-83-8088-578-3 • 49,90 zł

Dlaczego w zaciszu gabinetu lekarskiego, przy podejmowaniu decyzji o skorzystaniu 
ze zwolnienia, oprócz pacjenta i lekarza uwzględniany jest jeszcze pracodawca? Czy 
dla pracodawcy najkorzystniejszy poziom absencji to jej brak? Dlaczego pracownicy 
korzystają ze zwolnień w okolicznościach medycznie nieuzasadnionych? Te i wiele 
innych pytań dotyczących zachowań absencyjnych pracowników i działań zarządczych 
podejmowanych przez pracodawców stały się inspiracją do podjęcia badań, których wyniki 
zostały zaprezentowane w niniejszej publikacji. Omówiono w niej m.in. różnorodność 
czynników determinujących poziom absencji pracowniczej, metody mierzenia i badania 
zachowań absencyjnych pracowników oraz sposoby ich kształtowania przez pracodawców. 
W książce podjęto rzadko poruszaną w polskich pracach badawczych tematykę zarządzania 
absencją pracowniczą w organizacji i próbę zdiagnozowania możliwych w tej sferze 
dysfunkcji, na które składają się dwa skrajnie różne zachowania pracownicze: nieuzasadnione, 
nadmierne korzystanie ze zwolnień lekarskich oraz przychodzenie do pracy pomimo choroby 
lub wykorzystywanie urlopu wypoczynkowego zamiast zwolnienia lekarskiego.

Marzena Syper-Jędrzejak

Corporate wellness w organizacji. Uwarunkowania – model 
wymiarów działań – możliwości rozwoju

Łódź 2019 • 262 s. • ISBN 978-83-8142-479-0 • 44,90 zł

Corporate wellness to zarówno filozofia zarządzania, jak i zbiór konkretnych instrumentów 
wspierających dobrostan pracowników w przedsiębiorstwie. Podejście to zyskuje w ostatnich 
latach na popularności, zwłaszcza w kontekście warunków rynku pracownika oraz 
konieczności zabiegania o pozyskanie i zatrzymanie wykwalifikowanych zasobów ludzkich 
w firmie. Dotyczy ono nie tylko korporacji komercyjnych, lecz także instytucji publicznych.

Monografia powstała na podstawie studiów literaturowych i badań przeprowadzonych przez 
autorkę w wybranym uniwersytecie publicznym. Jest próbą odpowiedzi na pytanie, z jakich 
elementów powinny składać się działania corporate wellness, aby kompleksowo odpowiadać 
na potrzeby pracowników oraz jak je wprowadzać i integrować ze sobą w spójny program. 
Omówiono funkcjonowanie modelu wymiarów wellness w badanej organizacji, a także 
sposób, w jaki poszczególne elementy oferty wellness są wykorzystywane i oceniane przez 
pracowników. W publikacji zaprezentowano ponadto interesujące rozwiązania z zakresu 
corporate wellness, które mogą być stosowane w przedsiębiorstwach różnego typu.
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Natalia Szubska-Włodarczyk

Rynek biomasy rolnej jako surowca energetycznego. 
Ujęcie modelowe i praktyczne

Łódź 2018 • 168 s. • ISBN 978-83-8088-975-0 • 39,90 zł

Różnorodność argumentów na rzecz rozwoju energetyki odnawialnej znajduje 
odzwierciedlenie w wielu obszarach polityki społecznej, gospodarczej, ochrony 
środowiska, a także w badaniach naukowych. Jeden z celów polityki energetycznej 
stanowi maksymalizacja wykorzystania obszarów rolniczych do generowania 
odnawialnych źródeł energii. W monografii omówiono zastosowanie biomasy rolnej do 
produkcji energii.

Publikacja jest adresowana do studentów kierunków ekonomicznych i rolniczych, praktyków 
życia gospodarczego oraz pracowników administracji rządowej i samorządowej.

Anna Szychta, Justyna Dobroszek, Przemysław Kabalski

Rachunkowość zarządcza. Zadania i testy
Łódź 2016 • 408 s. • ISBN 978-83-8088-071-9 • 34,90 zł

Publikacja stanowi cenną pomoc w poszerzeniu wiedzy i umiejętności przez osoby 
zainteresowane problematyką rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej 
/controllingu oraz w kształtowaniu postaw zawodowych i społecznych ubiegającym się 
o zatrudnienie w różnych podmiotach gospodarczych. W 19 rozdziałach książki autorzy 
zamieścili 22 przykłady objaśniające wybrane zagadnienia z zakresu operacyjnej  
i strategicznej rachunkowości zarządczej, a także ponad 240 zadań 
problemowych i pytań testowych umożliwiających zarówno uzupełnienie, utrwalenie, 
jak i sprawdzenie posiadanej wiedzy.

Prezentowany zbiór zadań będzie szczególnie przydatny dla studentów przygotowujących 
się do egzaminów i prac zaliczeniowych na kierunkach finanse i rachunkowość, 
zarządzanie, logistyka oraz na kierunkach ekonomicznych. Sprawdzi się też jako 
narzędzie dydaktyczne dla słuchaczy studiów podyplomowych i szkoleń oraz osób 
samodzielnie doskonalących swoje umiejętności z zakresu rachunkowości zarządczej 
(operacyjnej i strategicznej).

Anna Szymańska

Statystyczna analiza systemów „bonus-malus” 
w ubezpieczeniach komunikacyjnych

Łódź 2016 • 292 s. • ISBN 978-83-7969-266-8 • 42,00 zł

Monografia porusza tematy istotne z punktu widzenia praktyki ubezpieczeniowej 
i, z drugiej strony, wypełnia lukę w publikacjach poświęconych tematyce wykorzystania 
metod statystycznych i aktuarialnych w modelowaniu systemów „bonus-malus” 
stosowanych w ubezpieczeniach komunikacyjnych.

„Dużą zaletą pracy […] jest zaadresowanie jej do szerokiego grona odbiorców. Wiele 
ciekawych informacji i analiz znajdzie w niej praktyk ubezpieczeniowy odpowiedzialny 
za rozwój działalności zakładu ubezpieczeń w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych, 
wprowadzania nowych produktów i śledzenia ich efektywności. Podobnie osoba 
interesująca się zastosowaniem metod statystycznych i aktuarialnych będzie mogła 
poznać i przeanalizować wiele – podanych przez autorkę w sposób uporządkowany – podejść, 
metod i modeli wykorzystywanych w analizie i przy konstruowaniu systemów »bonus-malus« 
w ubezpieczeniach komunikacyjnych”.

Z recenzji dr. hab. prof. SGH Wojciecha Bijaka 
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Ewa Śnieżek

Raportowanie informacji o społecznej odpowiedzialności 
biznesu. Studium przypadku Lasów Państwowych

Łódź 2017 • 230 s. • ISBN 978-83-8088-561-5 • 44,90 zł

Książka zawiera wieloaspektowe przedstawienie problematyki społecznej odpowiedzialności 
biznesu i jej raportowania oraz propozycję struktury modelu raportu środowiskowo- 
-społecznego, osadzonego w nurcie nowoczesnych trendów raportowania biznesowego, dla 
specyficznego podmiotu gospodarczego, jakim jest Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy 
Państwowe. Podmiot ten posłużył jako doskonałe studium przypadku w zakresie możliwości 
i konieczności raportowania społeczeństwu działań środowiskowo-społecznych, za które Lasy 
Państwowe odpowiadają przed obecnym pokoleniem i przyszłymi. Warto dodać, że jest to 
pierwsze tego typu opracowanie w polskiej literaturze przedmiotu.

Iwona Świeczewska

Dyfuzja wiedzy w polskiej gospodarce. Ujęcie sektorowe
Łódź 2018 • 254 s. • ISBN 978-83-8088-857-9 • 44,90 zł

Głównym celem monografii jest określenie wpływu zasobów wiedzy na wzrost efektywności 
polskiej gospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem korzyści wynikających z procesów 
dyfuzji wiedzy. Analizowane procesy dyfuzji wiedzy obejmują zarówno procesy zachodzące 
wewnątrz gospodarki, jak i absorpcję wiedzy ze źródeł zewnętrznych.

W publikacji zaprezentowano badania nad źródłami wzrostu efektywności polskiej 
gospodarki. Zastosowane na szeroką skalę metody input-output pozwoliły na skonstruowanie 
narzędzia, za pomocą którego stało się możliwe określenie ścieżek dyfuzji krajowych zasobów 
wiedzy w polskiej gospodarce, przy założeniu, że proces ten odbywa się poprzez przepływy 
surowców i materiałów pochodzenia krajowego. Dzięki temu badaniu wskazano gałęzie 
gospodarki, które są głównymi dostarczycielami innowacji dla pozostałych gałęzi, a także te, 
które są głównymi beneficjentami tego procesu. Uwzględnienie krajowych i zagranicznych 
zasobów wiedzy w modelach objaśniających poziom i dynamikę łącznej produktywności 
czynników produkcji dla poszczególnych gałęzi polskiej gospodarki umożliwiło identyfikację 
źródeł wzrostu jej efektywności zarówno w długim, jak i krótkim okresie.

Justyna Trippner-Hrabi

Organizacja zespołów wiedzy. Charakterystyka, 
funkcjonowanie, rozwój

Łódź 2019 • ISBN 978-83-8142-411-0• 44,90 zł

Przedmiotem rozważań jest problematyka dotycząca funkcjonowania i rozwoju organizacji 
zespołów wiedzy. Monografia ma na celu zdefiniowanie i opracowanie kluczowych 
kwestii wpływających na tok zarządzania takimi podmiotami. Zagadnienia te nie zostały 
do tej pory omówione zbyt szeroko ani w literaturze polskiej, ani międzynarodowej. Ze 
względu na istotność tematu i małą jego eksplorację praca może stać się przyczynkiem do 
przeprowadzenia poszerzonych badań, które umożliwią wyjaśnienie podnoszonych kwestii. 

Zarządzający winni uświadamiać sobie, że powodzenie organizacji nie jest zależne tylko 
od indywidualnych wysiłków, ale też zaangażowania zespołów, w których dokonuje się 
proces kodyfikacji wiedzy. Intencją autora jest zaproponowanie podejścia dotyczącego 
budowania i przewodzenia organizacjami, w których angażuje się grupy osób o wysokich 
kwalifikacjach i kompetencjach. Potrzeba świadomego kierowania zespołami wiedzy przejawia 
się w różnych gałęziach gospodarki. Powyższe standardy kształtują potrzebę posiadania 
nowych umiejętności, zmiany mentalności oraz wprowadzania ulepszonych systemów 
zarządzania. Te ostatnie winny bazować m.in. na tworzeniu w organizacjach zespołów wiedzy, 
które ze względu na posiadane kompetencje najwłaściwiej dopasują się do potrzeb i sygnałów 
płynących z rynków zewnętrznych i wewnętrznych. 

  
ZAPOWIEDŹ
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Dariusz Urban

Państwowe fundusze majątkowe. Pomiędzy krajową 
gospodarką a globalnymi rynkami finansowymi

Łódź 2017 • 212 s. • ISBN 978-83-8088-908-8 • 49,90 zł

Jedna z największych zmian, jakie zaszły w postrzeganiu roli państwa w gospodarce 
na początku XXI w., była wynikiem akumulacji kapitału w rękach państwa 
i w konsekwencji pojawienia się nowej kategorii inwestorów instytucjonalnych, jakimi są 
państwowe fundusze majątkowe. Ich działalność na przestrzeni ostatnich lat może być 
uznana za dowód wyraźnego ścierania się ze sobą dwóch przeciwstawnych koncepcji – 
kapitalizmu państwowego i kapitalizmu rynkowego.

W monografii zaprezentowano państwowe fundusze majątkowe w kontekście ekonomicznym 
i finansowym, łącząc ze sobą dwie perspektywy – pojedynczej gospodarki oraz globalnych 
rynków finansowych. Jest to uzasadnione przenikaniem się obu wymiarów i ich wzajemnym 
oddziaływaniem, państwowe fundusze majątkowe są bowiem nie tylko nierozerwalnie 
związane z gospodarką danego kraju i od niej bezpośrednio zależne, lecz także ich 
funkcjonowanie jest uwarunkowane dostępem do międzynarodowych rynków finansowych, 
na których prowadzą one działalność inwestycyjną.

Wojciech Ulrych

Praktyki performance management w kontekście wymogów 
koncepcji lean w środowisku usług

Łódź 2018 • 258 s. • ISBN 978-83-8142-215-4 • 39,90 zł

Koncepcja szczupłego zarządzania (lean management) prowadzi do ograniczania 
marnotrawstwa i tworzenia wartości dla klienta. Sprawdziła się ona w produkcji, ale czy taki 
sam sukces może odnieść w środowisku usług? Cechy usług wskazują bowiem na trudności 
w ich standaryzacji oraz na wymóg jednoczesnego świadczenia usług i ich konsumpcji przez 
klienta. Tymczasem lean podkreśla wagę zespołowego działania i postuluje ograniczanie 
istotnych indywidualnych praktyk zarządzania efektywnością pracownika (performance 
management), takich jak opis stanowiska pracy, wynagradzanie indywidualnej efektywności, 
zrezygnowanie z oceny okresowej. Czy zatem w świecie zespołowego, szczupłego zarządzania 
nadal jest miejsce dla systemowego zarządzania indywidualną efektywnością pracy?

W publikacji omówiono wpływ praktyk performance management na realizację wymogów 
lean w środowisku usług (lean service). Wynikiem powiązania obydwu koncepcji było 
opracowanie globalnego modelu PM-LS. Wskazuje on, że istnieje zestaw praktyk 
performance management, który ogranicza bariery wdrażania lean w usługach i wpływa na 
ograniczanie marnotrawstwa w badanych działach funkcjonujących w środowisku usług.

Ewa Walińska, Bogusława Bek-Gaik, Jacek Gad

Sprawozdawczość finansowa i niefinansowa 
przedsiębiorstwa – w kierunku integracji

Łódź 2016 • 198 s. • ISBN 978-83-8088-559-2 • 39,90 zł

Książka stanowi głos w dyskusji toczącej się wśród reprezentantów nauk o zarządzaniu, 
finansach i rachunkowości na temat możliwych kierunków ewolucji współczesnej 
sprawozdawczości finansowej i niefinansowej przedsiębiorstw. Jest rezultatem kolejnego 
etapu badań prowadzonych przez pracowników Wydziału Zarządzania Uniwersytetu 
Łódzkiego oraz Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Autorzy podjęli bardzo aktualne 
zagadnienie dotyczące raportowania korporacyjnego, w którym zachodzą dynamiczne 
zmiany spowodowane zapotrzebowaniem na informacje o działalności firm. Dokonali analizy 
sprawozdawczości finansowej i niefinansowej jako narzędzia komunikacji przedsiębiorstw 
z otoczeniem, a także wskazali trudności związane z jej dopasowaniem do zróżnicowanych 
potrzeb informacyjnych użytkowników.
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Ewa Walińska, Anna Rzetelska, Anna Jurewicz

Kapitał własny spółek kapitałowych jako kategoria prawna 
i ekonomiczna sprawozdania finansowego

Łódź 2017 • 174 s. • ISBN 978-83-8088-611-7 • 39,90 zł

W literaturze często stwierdza się, że „kapitał” jest pojęciem wieloznacznym. Można 
spotkać takie określenia jak: „kapitał trwały”, „kapitał społeczny”, „kapitał ludzki”, „kapitał 
intelektualny”. Uzasadnia to podjęcie pogłębionej analizy, czym jest kapitał własny jako 
kategoria ekonomiczna, z uwzględnieniem tego, jakie czynniki go kształtują, według 
jakich kryteriów może być odnoszony do kategorii normatywnych kapitału zakładowego, 
zapasowego i rezerwowego oraz zysku na gruncie prawa spółek. Cel monografii stanowi 
wskazanie prawnej i ekonomicznej istoty kapitału własnego, a także zasad 
jego prezentacji w sprawozdaniu finansowym spółek kapitałowych. Przedstawiono różnice 
pomiędzy prawnym i ekonomicznym aspektem kapitału własnego oraz będące następstwem 
tych rozbieżności zagrożenia dla rzetelności i przejrzystości sprawozdań finansowych 
składanych wspólnikom tych spółek. Rachunkowość – poprzez prawo bilansowe – ustanawia 
nowe kategorie kapitału własnego, które nie są rozpoznawane przez prawo handlowe. 
Wspólnicy spółek kapitałowych mogą żądać zatrzymania tego procesu, jeśli sfera ich prawnie 
chronionych interesów na gruncie prawa spółek nie będzie prawidłowo realizowana.

Halina Waniak-Michalak

Współpraca przedsiębiorstw i organizacji pozarządowych 
przy realizacji działań społecznie odpowiedzialnych. 
Aspekty sprawozdawcze

Łódź 2018 • 244 s. • ISBN 978-83-8088-958-3 • 44,90 zł

Opracowanie stanowi nowatorskie ujęcie problemu społecznej odpowiedzialności 
przedsiębiorstw (CSR). Podjęto w nim próbę kompleksowego spojrzenia na działalność 
organizacji społecznych, a w szczególności współpracę korporacji i organizacji pozarządowych 
służącą realizacji działań społecznie odpowiedzialnych w okresie międzywojennym, po 
II wojnie światowej i w XXI w. Cel książki to analiza zjawiska społecznej odpowiedzialności 
organizacji, a w szczególności wskazanie motywów podejmowania przez korporacje działań 
filantropijnych. Osobną kwestią jest znaczenie i zakres ujawniania informacji dotyczących 
współpracy przedsiębiorstw i organizacji pozarządowych. Badano raporty CSR, raporty 
zintegrowane, a także sprawozdania organizacji pozarządowych. Zastosowano analizę 
literatury, kwerendy, analizę treści i przypadków oraz analizę statystyczną. W ramach badań 
historycznych przyjęto metodę indukcyjną, opierając się na danych źródłowych pozyskanych 
w Archiwum Państwowym w Łodzi.

Agnieszka Wencel, Tomasz Koniarski

Podatek dochodowy odroczony w procesie rewizji 
sprawozdania finansowego

Łódź 2016 • 152 s. • ISBN 978-83-8088-609-4 • 44,90 zł

Monografia dotyczy zagadnienia z obszaru zaawansowanej rachunkowości finansowej 
– podatku dochodowego odroczonego. Jej autorami są pracownik naukowo-dydaktyczny 
Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego oraz absolwent tego wydziału – praktyk 
księgowy. Ich współpraca zaowocowała publikacją posiadającą walory zarówno naukowe, 
jak i empiryczne. Autorzy zaprezentowali w niej cele i funkcje rewizji finansowej oraz 
poszczególne etapy badania sprawozdania finansowego. Scharakteryzowali rozbieżności 
w pomiarze wyniku finansowego i dochodu podatkowego jako przyczyny identyfikacji różnic 
podejściowych, stanowiących podstawę rozpoznawania podatku dochodowego odroczonego. 
Objaśnili ponadto istotę ekonomiczną aktywów i rezerw na odroczony podatek dochodowy, 
z uwzględnieniem ich aspektu pieniężnego i memoriałowego.
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Agata Wieczorek

Polityka wynagradzania osób zarządzających w bankach
Łódź 2016 • 210 s. • ISBN 978-83-8088-308-6 • 49,90 zł

Nieefektywna polityka wynagradzania naczelnej kadry kierowniczej w instytucjach sektora 
usług finansowych uznana została za jedną z przyczyn ostatniego kryzysu finansowego. 
Polityka wynagrodzeń stosowana przez czołowe korporacje finansowe zachęcała 
do podejmowania ryzykownych decyzji nastawionych na wyniki krótkookresowe, które 
gwarantowały wysokie premie kadrze zarządzającej. Nie były przy tym uwzględniane 
perspektywy długookresowe, co często negatywnie wpływało na wartość spółki w dłuższym 
okresie. Takie m.in. działania w sektorze usług finansowych doprowadziły do spadku 
zaufania inwestorów oraz destabilizacji rynków finansowych zarówno w wysokorozwiniętych 
gospodarkach, jak i w tych rozwijających się.

Justyna Wiktorowicz

Międzypokoleniowy transfer wiedzy a wydłużanie okresu 
aktywności zawodowej

Łódź 2016 • 354 s. • ISBN 978-83-8088-183-9 • 44,90 zł

Obecnie coraz częściej podkreśla się szanse, jakie niosą ze sobą zjawiska towarzyszące 
procesowi starzenia się społeczeństw. Stawiana w centrum zainteresowania koncepcja 
aktywnego starzenia się koncentruje się na optymalizacji szans związanych ze zdrowiem, 
uczestnictwem i bezpieczeństwem osób starszych, tak aby w miarę postępującego procesu 
starzenia pozostali produktywni – dla społeczeństwa i gospodarki.

Książka wpisuje się w nurt badań nad aktywnym starzeniem się, wnosząc szersze spojrzenie 
na problematykę wydłużania okresu aktywności zawodowej osób w wieku 50+. Przedstawiono 
w niej uwarunkowania decyzji o kontynuowaniu zatrudnienia przez osoby po 50. roku życia 
– zarówno te indywidualne, jak i leżące po stronie pracodawców. W szczególności zwrócono 
uwagę na znaczenie międzypokoleniowego transferu wiedzy w tym zakresie. Wartością 
dodaną publikacji jest diagnoza potencjału funkcjonujących w miejscu pracy pokoleń, 
zwłaszcza w kontekście szerszego wdrożenia międzypokoleniowego transferu wiedzy, 
a w odniesieniu do pokolenia wyżu demograficznego – także opóźnienia decyzji o przejściu na 
emeryturę. Wśród istotnych zagadnień poruszanych w książce znalazły się tym samym kapitał 
ludzki i społeczny.

Alicja Winnicka-Popczyk

Finansowanie innowacji w polskich firmach rodzinnych
Łódź 2016 • 276 s. • ISBN 978-83-8088-556-1 • 44,90 zł

We współczesnej globalnej gospodarce rynkowej, w coraz większym stopniu opartej 
na wiedzy, przyjęcie innowacyjnego modelu biznesu najczęściej okazuje się głównym 
warunkiem przetrwania i rozwoju efektywnie funkcjonującego przedsiębiorstwa.

Monografia stanowi pierwszą w Polsce próbę pogłębionego zbadania uwarunkowań 
finansowania innowacji w firmach rodzinnych. W części teoretycznej autorka prezentuje 
znaczenie przedsiębiorstw rodzinnych, kluczowe czynniki ich rozwoju oraz źródła 
przewagi konkurencyjnej, istotę aktywności innowacyjnej w warunkach gospodarki opartej 
na wiedzy, specyfikę finansów form rodzinnych, determinanty finansowania rozwoju 
oraz wykorzystywane źródła kapitału. W części empirycznej przedstawia wyniki badań 
statystycznych dotyczących różnych aspektów finansowania innowacji, przeprowadzonych 
wśród 115 przedsiębiorstw rodzinnych z listy Diamentów Forbesa 2016, a także wnioski 
płynące ze studiów przypadku nad czterema giełdowymi firmami rodzinnymi z sektora 
informatycznego. 
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Dorota Witkowska

Zmiana warunków funkcjonowania a efektywność 
inwestycyjna otwartych funduszy emerytalnych

Łódź 2016 • 244 s. • ISBN 978-83-8088-394-9 • 44,90 zł

W monografii zaprezentowano wyniki analiz wpływu zmian warunków funkcjonowania 
otwartych funduszy emerytalnych (OFE), wprowadzonych w latach 2011–2014, na ich 
efektywność inwestycyjną. Przedstawione badania obejmują lata 2007–2015. Wykorzystując 
metody ilościowe, dowiedziono, że wszystkie rozpatrywane zmiany skutkowały zwiększeniem 
ryzyka portfeli inwestycyjnych OFE, co nie miało przełożenia na wzrost stóp zwrotu 
z tych portfeli. Zastosowane mierniki efektywności pozwoliły wykazać, iż do 2014 r. 
inwestycje podejmowane przez fundusze emerytalne były efektywne, jednak uległo to 
zmianie z powodu wprowadzonych modyfikacji systemu emerytalnego. Portfele inwestycyjne 
OFE miały podobne charakterystyki inwestycyjne, co wynikało z obowiązującego sposobu ich 
oceny według tzw. benchmarku wewnętrznego.

Anna Wronka

Certyfikaty produktowe i systemowe na rynku B2B
Łódź 2016 • 264 s. • ISBN 978-83-8088-574-5 • 54,90 zł

Złożoność i zmienność mikro- i makrootoczenia to kluczowe czynniki, które coraz częściej 
wymuszają stosowanie innych niż typowe nośników informacji w komunikacji na rynku 
B2B. W praktyce gospodarczej zarówno produktowe, jak i systemowe certyfikaty w sposób 
wiarygodny stanowią o jakości oferty, a także coraz częściej są integralnym elementem 
strategii rozwoju współczesnych podmiotów przemysłowych. Prezentowana monografia 
jest kompleksowym studium literaturowo-badawczym, w którym na podstawie pogłębionej 
analizy światowej literatury przedmiotu oraz wyników badań empirycznych wykazano 
istotną rolę certyfikatów w kontekście zachodzących dwustronnych procesów przepływu 
szeroko rozumianej informacji i w ramach budowania relacji w łańcuchach dostaw. Ponadto 
w książce poddano analizie aktualne dane z zakresu globalnej certyfikacji oraz wyznaczono 
kierunki jej dalszego rozwoju.

Joanna Wyszkowska-Kuna

Usługi biznesowe oparte na wiedzy. Wpływ na 
konkurencyjność gospodarki na przykładzie wybranych 
krajów Unii Europejskiej

Łódź 2016 • 294 s. • ISBN 978-83-7969-797-7 • 48,90 zł

Postęp techniczny sprawił, że współczesne gospodarki zaczęły przekształcać się 
w gospodarki oparte na wiedzy, innowacjach i nowych technologiach, a towarzyszył 
temu wzrost zapotrzebowania na usługi wspierające procesy produkcyjne, w szczególności te 
charakteryzujące się wysokim stopniem powiązania z technologią i wiedzą. Efektem tego 
procesu był dynamiczny rozwój grupy usług określanej jako usługi biznesowe oparte na 
wiedzy (knowledge-intensive business services – KIBS) i towarzyszące temu przeobrażenia 
strukturalne w kierunku nowego modelu gospodarki usługowej, nazywanego „gospodarką 
usług”, w którym kluczową rolę odgrywają KIBS.

W książce zbadano w sposób kompleksowy wpływ KIBS na konkurencyjność 
działów wykorzystujących te usługi oraz na konkurencyjność całej gospodarki. 
Uwzględniono dwa główne kanały podnoszenia konkurencyjności: wzrost produktywności 
oraz poziom innowacyjności. Ponadto przedmiotem badania uczyniono wpływ intensywności 
wykorzystania KIBS w gospodarce na konkurencyjność międzynarodową działów 
świadczących KIBS. Odniesiono się też do gospodarki Polski, a także porównano znaczenie 
KIBS i ich wpływ na konkurencyjność w wybranych krajach „starej” UE oraz w grupie 
krajów przyjętych do Unii w roku 2004, które przeszły podobną ścieżkę transformacji 
i integracji z UE.
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Magdalena Zalewska-Turzyńska

Organizacja jako system sieci zintegrowanych relacji 
komunikowania

Łódź 2018 • 362 s. • ISBN 978-83-8142-441-7 • 49,90 zł

Publikacja poświęcona jest podnoszeniu sprawności organizacji przez komunikowanie 
wewnętrzne. Autorka uznaje bowiem niewłaściwą komunikację wewnątrzorganizacyjną za 
główną przyczynę nieprawidłowego funkcjonowania organizacji.

Zaprezentowany w monografii autorski model organizacji jako systemu sieci zintegrowanych 
relacji komunikowania stanowi propozycję opisu i analizy organizacji przez pryzmat 
komunikowania. Komunikacja odgrywa w nim rolę służebną wobec koordynacji, im lepsze jest 
narzędzie – komunikacja, tym lepszy efekt koordynacyjny. Model koordynacji organizacyjnej 
wraz z grupami wskaźników pozwala natomiast określić poziom sprawności organizacji 
oraz wskazuje obszary, w których wymaga ona poprawy. Oba modele zastosowane łącznie 
pozwalają na oznaczenie dynamiki zmian sprawności organizacji w czasie.

Ewelina Zarzycka

Koncepcje i tendencje rozwoju zawodu specjalisty 
rachunkowości zarządczej. Wymiar krajowy 
i międzynarodowy

Łódź 2016 • 366 s. • ISBN 978-83-8088-552-3 • 59,90 zł

W warunkach globalnej gospodarki rachunkowość zarządcza, generująca 
informacje niezbędne do podejmowania decyzji strategicznych oraz operacyjnego 
zarządzania przedsiębiorstwem, nabiera coraz większego znaczenia. Publikacja 
jest pierwszą w polskim piśmiennictwie pozycją, w której zaprezentowano 
tendencje rozwoju i funkcjonowania zawodu specjalisty rachunkowości zarządczej/
controllingu w przedsiębiorstwach w Polsce na tle rozwiązań międzynarodowych. Krytyczna 
analiza wzbogacająca dotychczasowy stan wiedzy naukowej na ten temat umożliwia 
sformułowanie odpowiedzi na następujące pytania: Jak bardzo zróżnicowaną grupą 
zawodową są badani specjaliści w Polsce i jak mocno odbiegają oni od profilu zawodowego ich 
odpowiedników w krajach rozwiniętych? Jakie zadania realizują oni aktualnie i jakie narzędzia 
do tego wykorzystują? Jakie wymagania dotyczące umiejętności, wiedzy i cech charakteru są 
niezbędne do wykonywania tego zawodu?

Małgorzata Żak-Skwierczyńska 

Bariery we współpracy jednostek samorządu terytorialnego 
miejskich obszarów funkcjonalnych. Przykład województwa 
łódzkiego

Łódź 2019 • 288 s. • ISBN 978-83-8142-522-3• 44,90 zł

Autorka zaprezentowała podstawy terytorialno-funkcjonalnego podejścia do rozwoju, 
omawiając wybrane koncepcje, koncentrując się na terytorialnym wymiarze polityki rozwoju, 
kapitale terytorialnym oraz prezentując zagadnienie obszarów funkcjonalnych i ich delimitacji, 
a także teoretyczne aspekty związane ze współpracą jednostek samorządu terytorialnego. 

W rozważaniach autorka wychodzi od tematyki zintegrowanego zarządzania rozwojem 
oraz genezy współpracy w administracji publicznej. Dokonuje prezentacji najistotniejszych 
z punktu widzenia współpracy teorii, charakterystyki form współpracy polskich samorządów 
oraz głównych interesariuszy.  
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prawo 
i administracja
jurysprudencja
Celem serii wydawniczej Jurysprudencja jest publikowanie monografii 
z zakresu teorii i filozofii prawa, a także dyscyplin prawniczych 
podejmujących problematykę teoretyczno- i filozoficzno-prawną w ramach 
własnych badań przedmiotowych. Inicjatywa powołania tego rodzaju 
serii wydawniczej spotkała się z dużym zainteresowaniem wszystkich 
ośrodków naukowych zajmujących się wskazaną problematyką, a także 
znanych naukowców z ośrodków zagranicznych.

JURYSPRUDENCJA 7/2016

Anna Tomza, Spór o poprawną interpretację Konstytucji 
Stanów Zjednoczonych. Od pasywizmu do aktywizmu 
sądowego

Łódź 2016 • 138 s. • ISBN 978-83-8088-006-1 • 44,90 zł

W książce przedstawiono najbardziej znaczące i powszechnie akceptowane poglądy 
teoretyków i praktyków amerykańskiej jurysprudencji, których przegląd prowadzi 
Czytelników „od pasywizmu do aktywizmu sądowego”. Uwzględniono szczególnie tekstualizm 
wywodzący się z koncepcji powszechnego znaczenia (plain meaning) sformułowanej przez 
Oliviera W. Holmesa oraz oryginalizm, który skupia się – jak podkreśla Antoni G. Scalia 
– na poszukiwaniu koncepcji znaczenia ,,znaczenia” (meaning of meaning), a w szczególności 
oryginalnego znaczenia (original meaning). Specjalne miejsce zajmuje trójelementowa 
teoria interpretacji Konstytucji, zwana oryginalizmem semantycznym, promowana przez 
Lawrence’a Soluma. Licznych zwolenników ma także intencjonalizm, zbudowany na kanwie 
tez Stanleya Fisha, w myśl których idealnym rozstrzygnięciem sporu o interpretację jest 
koncepcja znaczenia intencyjnego (intention meaning). Całość zamykają ustalenia pojęciowe 
związane z enigmatycznym terminem, jakim jest aktywizm sądowy ( judicial activism), 
stanowiące po części odpowiedź na pytanie o jego właściwą charakterystykę.

JURYSPRUDENCJA 9/2017

Wojciech Lamentowicz, Status prawny i dynamika porządku 
prawnego

Łódź 2017 • 196 s. • ISBN 978-83-8088-677-3 • 49,90 zł

Celem tego studium jest odnowienie zainteresowania statusami prawnymi osób, czyli 
równoczesnego myślenia o uprawnieniach i obowiązkach, które są normatywnym 
składnikiem statusu. Jego składnik społeczny to faktyczne uznanie takiego układu uprawnień 
i obowiązków przez inne podmioty. Taka interferencja faktów i norm to wariant splotu 
faktyczno-normatywnego.
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Rafał Mańko

Jurysprudencja 10. W stronę krytycznej filozofii orzekania. 
Polityczność – etyka – legitymizacja

Łódź 2018 • 296 s. • ISBN 978-83-8142-090-7 • 44,90 zł

Prezentowana publikacja jest pierwszą w polskiej nauce próbą spojrzenia na 
zjawisko orzekania – sądowego stosowania prawa, w tym jego operatywnej wykładni 
– w perspektywie krytycznej filozofii prawa. Nawiązując do czołowych przedstawicieli 
tego nurtu w jurysprudencji anglosaskiej (takich jak Duncan Kennedy, Costas Douzinas, 
Adam Gearey), autor konstruuje własny model filozoficzno-prawny, który określa mianem 
krytycznej filozofii orzekania. Wychodząc od założeń ontologicznych, epistemologicznych 
i metodologicznych teorii krytycznej, za kluczowy punkt wyjścia uznaje uwzględnienie 
w teorii orzekania problematyki polityczności (the political), rozumianej – za Chantal Mouffe 
– jako fundamentalny i nieusuwalny antagonizm społeczny, a także ideologii rozumianej 
w nawiązaniu w szczególności do koncepcji Slavoja Žižka. Ponadto nawiązuje krytycznie 
do juryscentrycznego projektu Artura Kozaka, prowadząc m.in. rozważania nad granicami 
prawniczej władzy dyskrecjonalnej.

Odsłonięcie politycznych i ideologicznych uwikłań orzekania skłania do przemyślenia na nowo 
etyki sędziowskiej, która – zdaniem autora – powinna być oparta na imperatywie dążenia do 
sprawiedliwości, rozumianej nie jako dająca się skodyfikować formuła, lecz przede wszystkim 
jako usuwanie przejawów niesprawiedliwości (adikia) i aktywne dążenie do emancypacji. Tak 
rozumiana polityczna etyka orzekania jest propozycją krytycznego przemyślenia społecznej 
odpowiedzialności sędziego i jego związków z prawem, a zarazem punktem wyjścia do 
rozważań o legitymizacji władzy sądowniczej. Skoro nie może ona znaleźć oparcia w tekście 
prawa i nie powinna jej szukać w innych subświatach, rozwiązaniem wydaje się oparcie jej na 
demokratycznej partycypacji i rzeczywistym dążeniu do realizacji ideału sprawiedliwości.

Sergiy Glibko, Bartosz Wojciechowski, Tomasz Bekrycht (eds.)

Jurysprudencja 11. Mind the Gaps. Economical Aspects 
in the Legal Thinking

Łódź 2018 • 244 s. • ISBN 978-83-8142-066-2 • 49,90 zł

We are presenting to Readers the work which is a result of co-operation between Polish and 
Ukrainian specialists in jurisprudence. The texts which are presented in this monography 
are an example of pursuing a postulate of external and internal integration of jurisprudence. 
In our opinion, the theses presented in it have a chance of becoming an important voice in 
discussions on various forms of law violation and use of loopholes in law (law avoidance, 
abuse of law, tax avoidance etc.). Undoubtedly, the theses also constitute an interesting 
view from the perspective of an analysis of the legal transformation process in the countries 
of Central and Eastern Europe (especially Poland and Ukraine).

Maciej Pichlak

Jurysprudencja 12. Refleksyjność prawa. Od teorii 
społecznej do strategii regulacji i z powrotem

Łódź 2019 • ISBN 978-83-8142-477-6 • 59,90 zł

Młyny sprawiedliwości mielą powoli. Prawdopodobnie każdy zna to powiedzenie dotyczące 
sposobu działania prawa. Szczególnie ciekawe jednak jest w nim nie to, co przysłowie to 
wprost stwierdza, ale co milcząco zakłada. A przyjmuje ono, że sprawiedliwość może być 
porównana do młyna – że zatem przedstawia się jako kołowy, powracający do samego siebie 
ruch. Wskutek tego, zdałoby się jałowego, ruchu powstaje jednak treść nowa jak mąka 
sypiąca się spod młyńskich żaren: rozstrzygnięcie prawnego zagadnienia.

Książka jest próbą uchwycenia tego, jak ten kołowy ruch prawa może być rozumiany. Jej 
przedmiotem jest pojęcie refleksyjności prawa, a obszarem poszukiwań – teoria społeczna. 
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Badając kolejne koncepcje z tej dziedziny, praca odsłania jednocześnie, na czym polegają 
wzajemne związki między teorią a praktyką prawną – związki, które same okazują się mieć 
charakter refleksyjny.

Magdalena Budziarek

Charakter prawny i funkcja poboru podatku przez płatnika. 
W szczególności w świetle art. 84 i 31 ust. 3 Konstytucji

Łódź 2019 • ISBN 978-83-8142-306-9 • 54,90 zł

Prezentowana monografia stanowi nowatorskie opracowanie o charakterze teoretyczno- 
-prawnym na temat istoty i charakteru prawnego obowiązków płatniczych. Mimo iż 
instytucji płatnika poświęcono w doktrynie wiele uwagi, poza zakresem zainteresowania 
nauki prawa podatkowego pozostała kwestia swobody, a wręcz dowolności ustawodawcy 
w nakładaniu obowiązków płatniczych na kolejne kategorie podmiotów, czy też kwestie 
uciążliwości obowiązków płatnika oraz „stopnia” dolegliwości jego odpowiedzialności. 
Nie dostrzegano również, że obecnie pozycja płatnika jest w istocie zrównana z pozycją 
podatnika, choć zarówno ich obowiązki na gruncie art. 84 Konstytucji, jak i przedmiot 
odpowiedzialności są inne. Doniosłość powyższych kwestii – w powiązaniu z powszechnością 
i powtarzalnością powstawania obowiązków płatnika – uzasadniały podjęcie nowych badań 
w przedmiocie instytucji płatnika.

Rozważania zawarte w pracy mogą być pomocne nie tylko dla podmiotów pełniących funkcje 
płatnika, a więc dla pracodawców i innych podmiotów wypłacających należności podlegające 
opodatkowaniu pit i cit, notariuszy, organów egzekucyjnych, czy też komorników sądowych, 
ale również dla doradców podatkowych, adwokatów i radców prawnych prowadzących sprawy 
związane z wykonywaniem obowiązków płatniczych. 

Izabela Florczak

Status prawny osób świadczących pracę w ramach 
umownego zatrudnienia nietypowego

Łódź 2017 • 318 s. • ISBN 978-83-8088-657-5 • 54,90 zł

Pojęcie „zatrudnienie nietypowe” nie jest prawnie zdefiniowane. To termin języka prawniczego 
definiowany w piśmiennictwie a contrario do „zatrudnienia typowego”.

W książce zanalizowano prawne zróżnicowanie stosunków zatrudnienia, prowadzące do 
odmienności w sytuacji prawnej osób świadczących pracę na podstawie nietypowych 
stosunków umownych. Autorka opisuje poszczególne rodzaje umów nietypowych, wskazuje 
różnice między nimi oraz porównuje je z umową o pracę.

Dariusz Górecki (red.)

Instytucja prezydenta w polskim i litewskim prawie 
konstytucyjnym

Łódź 2017 • 220 s. • ISBN 978-83-8088-622-3 • 54,90 zł

Zbiór stanowi nie tylko dowód aktywności badawczej autorów, lecz także jest ważną 
i wartościową pozycją adresowaną do interesujących się problematyką instytucji prezydenta 
prawników teoretyków i praktyków, politologów oraz studentów. Należy podkreślić, że we 
współczesnej polskiej literaturze naukowej prace poświęcone pogłębionej refleksji prawno- 
-porównawczej nad pozycją ustrojową i kompetencjami głowy państwa nie są liczne. Książka 
pod redakcją prof. Dariusza Góreckiego stanowi w tym zakresie istotne uzupełnienie.

Prof. zw. dr hab. dr h.c. multi Bogusław Banaszak 
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Dariusz Górecki (red.)

Wokół rządu w polskim i litewskim prawie konstytucyjnym
Łódź 2019 • ISBN 978-83-8142-445-5 • 54,90 zł

Publikacja to owoc współpracy nawiązanej przez pracowników Katedry Prawa 
Konstytucyjnego Uniwersytetu Łódzkiego z pracownikami Katedry Prawa Publicznego 
Uniwersytetu Wileńskiego. W wyniku tego współdziałania ukazały się już trzy monografie: 
Aktualne problemy polskiego i litewskiego prawa konstytucyjnego, Łódź 2015, Lietuvos is 
Lenkijos konstitucinės teisės aktualijos: Parlamentas (Aktualia litewskiego i polskiego prawa 
konstytucyjnego: parlament), Vilnius 2016 oraz Instytucja prezydenta w polskim i litewskim 
prawie konstytucyjnym, Łódź 2017.

Prezentowana książka poświęcona jest tematyce rządowej w Polsce i na Litwie. We 
współczesnej polskiej literaturze prawnokonstytucyjnej badania porównawcze dotyczące tej 
problematyki w obu państwach poruszane są sporadycznie. 

Olgierd Górecki (red.)

Wolność człowieka i jej granice.  
Antologia pojęcia w doktrynach polityczno-prawnych.  
Od Starożytności do Monteskiusza

Łódź 2019 • ISBN 978-83-8142-180-5 • 59,90 zł

Wolność człowieka i jej granice.  
Antologia pojęcia w doktrynach polityczno-prawnych.  
Od Cato’s Letters do klasyków anarchizmu

Łódź 2019 • ISBN 978-83-8142-186-7 • 59,90 zł

Wolność człowieka i jej granice.  
Antologia pojęcia w doktrynach polityczno-prawnych.  
Od Nietzschego do współczesności

Łódź 2019 • ISBN 978-83-8142-188-1 • 59,90 zł

Trójtomowa monografia stanowi kompleksowe opracowanie kategorii wolności, jaką 
posługiwali się w doktrynach polityczno-prawnych przedstawiciele zachodniego kręgu 
cywilizacyjnego, od czasów starożytnych aż po dzień dzisiejszy. 

Tom I składa się z 17 rozdziałów, których układ ma charakter chronologiczny w stosunku 
do prezentowanego zagadnienia. Wprowadzenie do książki zawiera skrupulatną analizę 
aktualnego stanu badań nad ideą wolności w polskiej literaturze przedmiotu oraz 
w najważniejszych publikacjach anglojęzycznych. Treść następnych artykułów prezentuje 
się następująco: jako pierwsze zamieszczone zostały teksty dotyczące myśli starożytnej, 
poświęcone koncepcjom antycznych Greków i Rzymian (m.in. Platona, Arystotelesa, stoików, 
Cycerona, św. Augustyna). Następne obejmują analizę założeń chrześcijańskich filozofów 
średniowiecza (św. Tomasza, Williama z Ockham), zaś kolejne prezentują najwybitniejsze 
teorie epoki renesansu (Machiavellego, utopii renesansowych, reformacji, szkoły z Salamanki). 
Warto podkreślić, że w monografii znajdują się także teksty poświęcone polskiej myśli 
politycznej. Renesansowa myśl polityczna, przynosząca odrodzenie antycznej tradycji, 
znalazła swój wyraz zarówno w traktatach z zakresu polskiego dyskursu republikańskiego 
XVI w., jak i w rozwiniętej formie – w postaci myśli Andrzeja Maksymiliana Fredry. Ponadto 
w tomie I znajdują się interpretacje założeń Tomasza Hobbesa, Algernona Sidneya oraz 
Johna Locke’a. Ostatni artykuł, stanowiący studium myśli Monteskiusza, zawiera także 
przegląd stanowisk z zakresu teorii podziału władzy, a w szczególności trójpodziału władzy 
z perspektywy konstytucjonalizmu.

Przekrój zaprezentowanych stanowisk pozwala dostrzec skalę rozbieżności występujących 
pomiędzy postrzeganiem pojęcia wolności nie tylko w różnych epokach, ale także pomiędzy 
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reprezentantami głównych nurtów doktryn politycznych. Bogactwo przywołanych koncepcji 
wskazuje jednoznacznie na interdyscyplinarną specyfikę badania tej kategorii. Dlatego 
ukazanie spektrum ich różnorodności przez pryzmat analizy naukowej wydaje się niezbędnym 
fundamentem pozwalającym na kompleksowe i wielopoziomowe zrozumienie tego, co kryje 
się pod ideą wolności.

Witold Grygorowicz

Prawne instrumenty zachowania równowagi finansowej 
państwa i ich skuteczność

Łódź 2016 • 176 s. • ISBN 978-83-8088-195-2 • 44,90 zł

W publikacji zostały poruszone tematy kluczowe dla prawidłowego funkcjonowania finansów 
publicznych. Przedstawiono proces normatywizacji instrumentów zarządzania państwem, 
mających na celu zachowanie równowagi finansowej. Autor wykazuje, że za pomocą reguł 
fiskalnych zawartych w ustawach zwykłych nie można stworzyć gwarancji prawnych 
przestrzegania norm konstytucyjnych dla zapewnienia równowagi finansów publicznych. 
Określa jednocześnie, jakie warunki muszą zajść, aby wspomnianą równowagę osiągnąć.

Zbigniew Hajn, Dagmara Skupień (red.)

Problemy odpowiedzialności cywilnej we Francji i w Polsce
Łódź 2016 • 222 s. • ISBN 978-83-8088-055-9 • 39,90 zł

W książce – zbiorowym dziele specjalistów polskich i francuskich – ukazano różnorodne 
problemy odpowiedzialności cywilnej w szerokim obszarze stosunków stricte cywilno- 
-prawnych, stosunków prawa gospodarczego i handlowego oraz prawa pracy. Czytelnik 
znajdzie w niej ogólne zagadnienia reformy prawa cywilnego i bardziej szczegółowe, lecz 
węzłowe, kwestie winy nieubezpieczalnej we francuskim i w polskim prawie ubezpieczeń 
gospodarczych, odpowiedzialności spółek kapitałowych, w tym odpowiedzialności spółki 
dominującej za spółkę zależną, odpowiedzialności spółki akcyjnej wobec akcjonariuszy 
mniejszościowych czy też wpływu prawa francuskiego na polską regulację odpowiedzialności 
cywilnej wspólników spółek handlowych. W monografii zostały też poruszone 
problemy polskiego i francuskiego prawa pracy, takie jak odpowiedzialność za szkodę 
wyrządzoną przez pracownika osobie trzeciej, cywilna odpowiedzialność uzupełniająca 
pracodawcy za szkodę wyrządzoną wskutek wypadku przy pracy czy też odpowiedzialność 
cywilna pracodawcy za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę. Dobór autorów 
i przedstawionych w książce zagadnień stwarza przedstawicielom nauki i praktyki prawa 
szczególną okazję do lepszego zrozumienia i porównania najnowszych tendencji w zakresie 
odpowiedzialności cywilnej w Polsce i we Francji.

Barbara Jaworska-Dębska, Zofia Duniewska, Michał Kasiński, 
Ewa Olejniczak-Szałowska, Ryszarda Michalska-Badziak, 
Piotr Korzeniowski (red.)

O prawie administracyjnym i administracji. Refleksje. 
Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Małgorzacie 
Stahl

Łódź 2017 • 728 s. • ISBN 978-83-8088-377-2 • 69,90 zł

Do rąk Czytelników oddajemy opracowanie wyjątkowe pod każdym względem. Publikacja ta, 
wydana w charakterze księgi jubileuszowej dedykowanej Profesor Małgorzacie Stahl, zawiera 
bez mała pięćdziesiąt opracowań naukowych przygotowanych przez administratywistów 
reprezentujących niemal wszystkie ośrodki naukowe w Polsce. Oddaje to skalę popularności 
Jubilatki i zasięg oddziaływań jej prac naukowych. Rozległe zainteresowania naukowe Profesor 
Małgorzaty Stahl znajdują też istotne odzwierciedlenie w tematyce tekstów zawartych 
w księdze, dotyczących aktualnych zagadnień części ogólnej nauki prawa administracyjnego, 
ustroju administracji publicznej (ze szczególnym uwzględnieniem samorządu 
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terytorialnego), problematyki prawa procesowego (postępowania administracyjnego 
i sądowoadministracyjnego) oraz materialnego prawa administracyjnego.

Wyrażamy nadzieję, że publikacja spotka się z zainteresowaniem szerokiego kręgu 
Czytelników – nie tylko teoretyków prawa administracyjnego, lecz także przedstawicieli 
innych gałęzi prawa, praktyków oraz studentów kierunków prawa i administracji.

Barbara Jaworska-Dębska, Ewa Olejniczak-Szałowska, 
Rafał Budzisz (red.)

Decentralizacja i centralizacja administracji publicznej. 
Współczesny wymiar w teorii i praktyce

Warszawa–Łódź 2019 • 609 s. • ISBN 978-83-8160-228-0; 978-83-8142-301-4 • 149 zł

W monografii omówiono problematykę decentralizacji i centralizacji administracji publicznej 
zarówno w wymiarze normatywnym, jak i teoretyczno-prawnym. Wyeksponowano pozycję 
samorządu terytorialnego jako podstawowej formy tych instytucji. Wiele uwagi poświęcono 
także zjawiskom decentralizacji i centralizacji w materialnym i proceduralnym prawie 
administracyjnym. W polu widzenia znalazły się również inne aspekty tej problematyki 
w powiązaniu z dekoncentracją oraz koncentracją.

Książka dostępna na stronie: https://www.profinfo.pl.

Łukasz Kamiński

Administracyjnoprawne ograniczenia prawa własności 
nieruchomości

Łódź 2018 • 210 s. • ISBN 978-83-8088-928-6 • 49,90 zł

Prywatna własność nieruchomości to jeden z fundamentów ustroju społeczno-gospodarczego 
Rzeczypospolitej Polskiej. Nieograniczona własność prowadziłaby jednak do samowoli i anarchii, 
dlatego prawo własności nieruchomości podlega licznym ograniczeniom administracyjnoprawnym 
ustanawianym w celu zabezpieczenia interesu publicznego. Prezentowana monografia stanowi 
próbę przekrojowego ujęcia zagadnienia administracyjnoprawnych ograniczeń prawa własności 
nieruchomości z uwzględnieniem podejścia interdyscyplinarnego.

Książka jest skierowana zarówno do osób zajmujących się naukami prawnymi, zwłaszcza 
prawem administracyjnym, cywilnym i konstytucyjnym, jak i do pracowników organów 
administracji publicznej, przedstawicieli zawodów prawniczych oraz wszystkich 
zainteresowanych kwestią administracyjnoprawnej sytuacji właściciela nieruchomości 
w Rzeczypospolitej Polskiej.

Łukasz Jan Korporowicz

Prawo rzymskie w Anglii w XVIII wieku. Nauczanie – studia 
– nauka

Łódź 2019 • 238 s. • ISBN 978-83-8142-323-6 • 39,90 zł

Obecność prawa rzymskiego w dziejach prawa angielskiego nie cieszyła się do niedawna 
szerszym zainteresowaniem nauki. W dotychczasowych badaniach odnoszono się do 
oderwanych od siebie zagadnień i okresów historycznych. Najbardziej wyrazistą luką 
badawczą pozostawało osiemnaste stulecie. Autor publikacji, podejmując wnikliwą analizę 
prawa rzymskiego, przedstawił losy zarówno królewskich katedr prawa rzymskiego 
w Oksfordzie i Cambridge, jak i próby nauczania prawa starożytnych przez cywilistów 
– specjalistów zajmujących się prawem rzymskim, niezwiązanych z katedrami. Omówił 
zachowane do czasów współczesnych materiały wykładowe. Szczegółowo przeanalizował 
prawodawstwo uniwersyteckie związane z nadawaniem stopni bakałarza i doktora prawa 
w dwóch angielskich uczelniach, a także skupił się na społecznym oddziaływaniu cywilistów. 
Wiele miejsca poświęcił też romanistycznej literaturze angielskiej osiemnastego stulecia. 
Lektura książki pozwoli spojrzeć na cywilistów jak na ważny człon intelektualnej elity Anglii.
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Łukasz Jan Korporowicz

Prawo rzymskie w orzecznictwie Izby Lordów w latach 
1876–2009

Łódź 2016 • 336 s. • ISBN 978-83-8088-237-9 • 39,90 zł

Obecność prawa rzymskiego w Wielkiej Brytanii i jego wpływ na tamtejsze systemy 
prawne od dawna budzi zainteresowanie naukowców. Zważywszy na fakt, iż rozwój prawa 
angielskiego w znacznym stopniu uzależniony jest od doktryny precedensu, wszelkie próby 
badania zjawiska recepcji bądź wpływu obcych rozwiązań prawnych muszą być dokonywane 
przez pryzmat orzecznictwa angielskich sądów.

Zgodnie z tym założeniem w oddawanej do rąk Czytelników książce dokonuje się próby 
określenia zakresu wykorzystania prawa rzymskiego w orzecznictwie Izby Lordów w latach 
1876−2009. Analiza orzeczeń ma za zadanie pomóc w udzieleniu odpowiedzi na następujące 
pytania: kto przywoływał ius Romanum najczęściej, jakie źródła prawa zostały w tym celu 
wykorzystane oraz prace których autorów były najchętniej cytowane – i wreszcie: czy 
dokonanie stosownych odwołań wpływało na ostateczny kształt ferowanych w sprawach 
wyroków.

Damian Krakowiak

Sprawca niepoczytalny w procesie karnym
Łódź 2018 • 230 s. • ISBN 978-83-8142-000-6 • 49,90 zł

Monografia stanowi kompleksowe ujęcie zagadnień związanych z niepoczytalnością sprawcy. 
Przedstawiono w niej kwestie zarówno karnomaterialne, jak i procesowe. Przyjęto, że 
niepoczytalność jest okolicznością dekompletującą stronę podmiotową czynu, a niekiedy 
winę. Główny nurt rozważań karnoprocesowych dotyczył charakteru wniosku prokuratora 
o umorzenie postępowania i zastosowanie środków zabezpieczających oraz samego 
postępowania nim zainicjowanego. Szczególną uwagę poświęcono zagadnieniu niezdolności 
sprawcy do udziału w postępowaniu karnym lub do prowadzenia samodzielnej, rozsądnej 
obrony. Rozważania z zakresu standardu opiniowania sądowo-psychiatrycznego zostały 
zilustrowane przypadkami z praktyki sądowej.

Ryszard Paweł Krawczyk, Andrzej Borowicz (red.)

Aktualne problemy samorządu terytorialnego po 25 latach 
jego istnienia

Łódź 2016 • 424 s. • ISBN 978-83-8088-114-3 • 42,90 zł

W książce szeroko opisano tematykę funkcjonowania samorządu terytorialnego – od spraw 
ustrojowych, finansowych, podatkowych, zamówień publicznych, po problematykę wyborczą 
w samorządzie. Połączenie wątków teoretycznych ze sferą praktyki pozwala w sposób 
drobiazgowy zwrócić uwagę na niedoskonałości prawa samorządowego. Normatywny 
kształt obecnego systemu finansowego budzi wiele wątpliwości, co jest najbardziej widoczne 
w odniesieniu do fundamentalnej zasady ustrojowej, czyli samodzielności jednostek 
samorządu terytorialnego w zakresie finansowym. Samodzielność samorządu terytorialnego 
w tym aspekcie jego funkcjonowania jest wysoce ograniczona. Odrębne zagadnienie to jakość 
prawa samorządowego stanowionego przez parlament. Uwagi krytyczne pod tym względem 
dotyczą wielu ustaw wpływających na funkcjonowanie samorządu. Braki legislacyjne, 
wynikające z pośpiechu, braku wizji, „zamętu” terminologicznego, niepotrzebnie angażują 
organy nadzoru oraz sądy administracyjne, zwiększając tym samym koszty funkcjonowania 
państwa i samorządu.

Autorzy dokonali analizy funkcjonowania samorządu w różnych aspektach jego działalności. 
Poruszona problematyka i pojawiające się kontrowersje prawno-ekonomiczne wymagały 
przedstawienia kierunku zmian legislacyjnych, mających na celu umacnianie idei 
samorządności w Polsce. Monografia skłoni zapewne przedstawicieli doktryny oraz praktyków 
do dalszych badań i przemyśleń.
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Bartosz Kucharski

Świadczenie ubezpieczyciela w umowie ubezpieczenia 
mienia

Warszawa–Łódź 2019 • 609 s. • ISBN 978-83-8142-327-4; 978-83-8160-342-3 • 129 zł

Ubezpieczenia mienia stanowią jądro działalności ubezpieczeniowej, dlatego prawie wszystkie 
najbardziej kontrowersyjne i najgoręcej dyskutowane zagadnienia prawa ubezpieczeniowego 
są z nimi związane. Z ubezpieczeniami mienia styka się niemal każdy dorosły człowiek, 
któremu służy jakiekolwiek mienie.

Z książki dowiesz się m.in.:
Jakich świadczeń od zakładu ubezpieczeń może się spodziewać ubezpieczony?
Jakie są przesłanki, terminy i zakres tych świadczeń?
W jaki sposób zakłady ubezpieczeń mogą wyłączać i ograniczać swoją odpowiedzialność?

Książka dostępna na stronie: https://www.profinfo.pl.

Jan Kulesza

Problemy teorii kryminalizacji. Studium z zakresu prawa 
karnego i konstytucyjnego

Łódź 2017 • 324 s. • ISBN 978-83-8088-743-5 • 64,90 zł

Książka zawiera pierwsze w polskiej doktrynie opracowanie monograficzne poświęcone 
teorii kryminalizacji, uwzględniającej całościowo element uzgadniania kontekstu konstytucyjnego 
stanowienia norm prawnokarnych. W pracy wykazano, że kryminalizacja stanowi ingerencję 
w sferę konstytucyjnie chronionych praw i wolności jednostki, a w związku z tym podlega 
rygorom klauzuli limitacyjnej art. 31 ust. 3 Konstytucji RP. Teoria kryminalizacji musi zatem 
uwzględniać przede wszystkim wymogi zasady proporcjonalności sensu largo oraz innych 
składowych wspomnianej klauzuli, w szczególności ograniczenia wynikające z zasady państwa 
demokratycznego. W związku z koniecznością uzgadniania kontekstu konstytucyjnego 
odniesiono funkcjonujące w doktrynie karnistycznej zasady i pojęcia związane z pojęciem 
przestępstwa i procesem kryminalizacji do elementów warunkujących ten proces, które 
wynikają z Konstytucji RP. Rozważania zostały przeprowadzone na gruncie polskiego prawa 
karnego i konstytucyjnego oraz uzupełnione o punkt widzenia doktryn niemieckiej, szwajcarskiej 
i austriackiej w zakresie wpływu zasady proporcjonalności sensu largo na proces kryminalizacji. 
Odwołano się także do orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego oraz Bundesverfassungsgerichtu.

Tomasz Lachowski

Perspektywa praw ofiar w prawie międzynarodowym. 
Sprawiedliwość okresu przejściowego (transitional justice)

Łódź 2018 • 378 s. • ISBN 978-83-8088-964-4 • 59,90 zł

Monografia dotyczy tematyki związanej z pojęciem sprawiedliwości okresu przejściowego 
(transitional justice) w prawie międzynarodowym – niezwykle dynamicznie rozwijającej 
się dyscypliny wiedzy, ale przede wszystkim działań praktycznych, czerpiących wprost 
z nauk prawnych oraz z bogactwa nauk historycznych, politycznych, społecznych, 
a nawet psychologicznych. To przestrzeń, w której można znaleźć rozwiązania problemów 
społeczeństw postautorytarnych lub postkonfliktowych, znajdujących się pomiędzy rządami 
władzy opresyjnej a demokracją lub pomiędzy wojną a pokojem, chcących jednocześnie 
rozliczyć trudną przeszłość.

Autor pochyla się w szczególności nad sytuacją prawną ofiar poważnych naruszeń praw 
człowieka lub prawa humanitarnego w czasie gwałtownych zmian polityczno-społecznych. 
W uzupełnieniu metodologii charakterystycznej dla nauk prawnych odwołuje się także do 
swoich badań terenowych przeprowadzonych w państwach zmagających się z niełatwą 
przeszłością, takich jak: Bangladesz, Bośnia i Hercegowina, Mozambik oraz Ukraina.

Książka otrzymała Nagrodę Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych „Gaudeamus”.
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Dariusz Makowski

Inspekcja pracy jako instytucja państwowego nadzoru 
nad przestrzeganiem prawa pracy. Stan prawny na dzień 1 
września 2017 r.

Łódź 2017 • 430 s. • ISBN 978-83-8088-430-4 • 69,90 zł

Książka poświęcona została jednej z podstawowych instytucji prawnych z dziedziny ochrony 
pracy. Rozważania autora koncentrują się wokół przyjętego założenia badawczego, zgodnie 
z którym treść regulacji dotyczących inspekcji pracy jest determinowana przez zmieniające 
się uwarunkowania natury społecznej, ekonomicznej i politycznej. Monografia ma przede 
wszystkim charakter dogmatycznoprawny, uwzględnia w szerokim zakresie źródła prawa 
międzynarodowego, europejskiego i obcego. Na gruncie prawa polskiego wywód został 
dodatkowo osadzony w kontekście historycznym i ewolucyjnym. Tak zróżnicowany dobór 
źródeł normatywnych pozwolił przedstawić tytułową instytucję w ujęciu modelowym. 
W publikacji wyeksponowano znaczenie sfery kompetencyjnej inspekcji pracy, w ramach 
której kluczową rolę odgrywają funkcje tej inspekcji.

Aldona Nawój-Śleszyński, Aleksandra Leszczyńska (red.)

Współczesne problemy i perspektywy więziennictwa. 
Księga jubileuszowa z okazji X lat Studenckiego Naukowego 
Koła Penitencjarnego przy Zakładzie Prawa Karnego 
Wykonawczego na Wydziale Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Łódzkiego

Łódź 2019 • ISBN 978-83-8142-449-3 • 54,90 zł

Monografia składa się z sześciu części. W pierwszej przedstawione zostały opracowania odnoszące 
się do wybranych problemów modernizacji i modyfikacji systemu więziennego w Polsce. 
W części drugiej przybliżono problemy oddziaływań penitencjarnych stosowanych wobec osób 
pozbawionych wolności, w trzeciej problemy postępowania z niektórymi grupami więźniów. 
Część czwarta została poświęcona niektórym prawom więźniów, w szczególności prawu do 
ochrony zdrowia. Przedostatnia część przedstawia rolę instytucji probacyjnych w kształtowaniu 
rozmiarów populacji więziennej. Nowoczesne więzienie to więzienie nieprzeludnione, 
a sposobów przeciwdziałania temu zjawisku jest wiele. Ostatnia partia książki wiąże się 
z problematyką penitencjarną, wykonywaniem kary pozbawienia wolności.

Aldona Nawój-Śleszyński, Joanna Łuczak (red.)

Wybrane problemy indywidualizacji wykonywania kary 
pozbawienia wolności i środków probacyjnych

Łódź 2017 • 306 s. • ISBN 978-83-8088-454-0 • 49,90 zł

Książka dotyczy realizacji w praktyce zasady indywidualizacji w wykonywaniu kar 
kryminalnych, w szczególności kary pozbawienia wolności i niektórych środków probacyjnych. 
Ma charakter interdyscyplinarny i została napisana przez specjalistów z zakresu prawa 
karnego, prawa karnego wykonawczego, psychologii oraz pedagogiki resocjalizacyjnej. 
W części pierwszej autorzy przybliżają rolę diagnozy penitencjarnej, specyfikę 
postępowania wobec niektórych grup skazanych na karę pozbawienia wolności (m.in. 
uzależnionych od alkoholu, sprawców przestępstw popełnionych w związku z zaburzeniami 
preferencji seksualnych, niepełnosprawnych fizycznie, wymagających szczególnej 
ochrony w warunkach zwiększonej izolacji i zabezpieczeń, odbywających karę pozbawienia 
wolności w systemie dozoru elektronicznego) oraz problematykę niekonwencjonalnych 
środków oddziaływania wobec określonych grup skazanych i ochronę ich praw podmiotowych 
w warunkach więziennych. W części drugiej omówiono wykonywanie niektórych środków 
probacyjnych, oddziaływania resocjalizacyjne, postawy skazanych objętych tymi środkami 
oraz zadania kuratorów sądowych. Ponadto w książce znalazły się dwa artykuły przygotowane 
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z okazji jubileuszu 20-lecia Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Łodzi, 
współpracującego z Zakładem Prawa Karnego Wykonawczego Wydziału Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Łódzkiego.

Monika Nowak

Urlop wypoczynkowy jako instrument realizacji prawa 
pracownika do odpoczynku

Łódź 2018 • 386 s. • ISBN 978-83-8088-932-3 • 69,90 zł

Publikacja dotyczy problematyki urlopów wypoczynkowych w kontekście jednego 
z podstawowych praw pracowniczych – prawa do odpoczynku. Autorka wyjaśnia pojęcie 
i znaczenie tego prawa, przedstawia jego uzasadnienie, a także wskazuje na podstawowe 
instrumenty jego realizacji, wśród których główną rolę odgrywa urlop wypoczynkowy, ze 
szczególnym uwzględnieniem ewolucji rozwiązań prawnych. Dokonuje też analizy i oceny 
poszczególnych elementów konstrukcyjnych prawa do urlopu wypoczynkowego oraz zasad 
jego udzielania z punktu widzenia podstawowej funkcji tego urlopu, jaką jest wypoczynek. 
W odróżnieniu od innych opracowań z tego zakresu, zawarte w prezentowanej monografii 
rozważania nie stanowią jedynie opisu instytucji urlopów wypoczynkowych, ale są też próbą 
oceny stopnia, w jakim instytucja ta urzeczywistnia konstytucyjną i kodeksową zasadę prawa 
pracy – prawa do odpoczynku. Autorka koncentruje się na odpowiednich unormowaniach 
kodeksowych, odwołuje się jednak również do szeregu ustaw szczególnych w zakresie 
prawa urlopowego, dotyczących wybranych grup pracowniczych – zwłaszcza nauczycieli 
i pracowników tymczasowych. Odnosi się ponadto do międzynarodowych i europejskich 
rozwiązań prawnych.

Aneta Nowak-Piechota

Podatek od wyjścia
Łódź 2018 • 272 s. • ISBN 978-83-8142-235-2 • 49,90 zł

Monografia dotyczy szczególnego rodzaju uregulowania – podatku od wyjścia (ang. exit tax). 
Podatkiem tym są obciążani podatnicy w przypadku emigracji lub przeniesienia określonych 
składników majątku za granicę.

W publikacji zaprezentowano istotę podatku od wyjścia i regulacje go dotyczące w wybranych 
państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz omówiono problematykę tego 
rodzaju podatku w świetle prawa Unii Europejskiej, prawa międzynarodowego i Konstytucji 
RP. Celem głównym monografii jest zaproponowanie ram regulacji dotyczącej podatku 
od wyjścia, podlegającej wprowadzeniu do prawa polskiego, która realizowałaby zadania 
i założenia tego unormowania, a także byłaby zgodna z prawem Unii Europejskiej oraz 
Konstytucją RP.

Książka stanowi zaktualizowaną wersję rozprawy doktorskiej – obronionej na Wydziale 
Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w 2017 r. i wyróżnionej Nagrodą Prezesa Rady 
Ministrów w 2018 r.

Anna Pikulska-Radomska, Konrad Tadajczyk (red.)

Frontinus. O akweduktach miasta Rzymu. Traktaty 
miernicze

Łódź 2017 • 150 s. • ISBN 978-83-8088-717-6 • 39,90 zł

Teksty prezentowane w tym tomie wyszły spod pióra Sekstusa Iuliusa Frontinusa, słusznie 
uchodzącego za jedną z najwybitniejszych postaci swoich czasów. Karierę polityczną zaczął 
za Nerona, kontynuował za Flawiuszy, by zakończyć ją za panowania Nerwy jako jeden z jego 
najbliższych doradców. Sprawował najwyższe urzędy, był zdolnym dowódcą. Rozległe 
wykształcenie, jakie z pewnością zdobył w młodości, poparte późniejszą bogatą praktyką, 
uczyniły zeń wybitnego znawcę strategii, inżynierii wojskowej i wodnej oraz miernictwa. 
Zdobył również autorytet jako pisarz.
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„Opatrzony wstępem i komentarzem przekład De aquaeductu urbis Romae autorstwa 
prof. Cezarego Kunderewicza ukazał się w formie druku powielaczowego w 1961 r. Mamy 
nadzieję, że reedycja tego praktycznie niedostępnego dziś tłumaczenia, poszerzona 
o przekłady zachowanych traktatów mierniczych Frontinusa – De agrorum qualitate, De arte 
mensoria, De controversiis i De limitibus – będzie ważna dla poznania kultury technicznej 
Rzymu z okresu pryncypatu oraz spotka się z dobrym przyjęciem nie tylko historyków 
urbanizacji, geodezji i wojskowości, lecz także filologów, prawników i wszystkich 
miłośników kultury antycznej”.

Ze Wstępu

Anna Piszczek

Odrębności podporządkowania pracownika w nietypowych 
umownych stosunkach pracy

Łódź 2016 • 328 s. • ISBN 978-83-8088-069-6 • 47,90 zł

W książce przedstawiono problematykę podporządkowania pracownika. Cecha ta 
ewoluuje i coraz bardziej oddala się od tradycyjnie rozumianej podległości podmiotowi 
zatrudniającemu. Najdalej idące odmienności podporządkowania pracownika kierownictwu 
pracodawcy obserwuje się w nietypowych formach zatrudnienia.

Autorka analizuje problematykę podporządkowania pracowników tymczasowych, 
telepracowników, kadry kierowniczej najwyższego szczebla, pracowników wykonujących 
wolne zawody oraz pracowników twórców. To pierwsze na polskim rynku wydawniczym 
opracowanie o charakterze monograficznym poświęcone tej tematyce.

Publikacja uwzględnia najnowsze zmiany legislacyjne, w tym nowelizację kodeksu pracy 
z 25 czerwca 2015 r. dotyczącą terminowych umów o pracę, która weszła w życie 22 lutego 
2016 r. Książka adresowana jest do teoretyków prawa oraz stanowi użyteczną pozycję dla 
wszystkich, którzy w praktyce zawodowej zajmują się stosowaniem przepisów prawa pracy. 
Może być również przydatna w procesie dydaktycznym.

Wojciech Robaczyński (red.)

Czynić postęp w prawie. Księga jubileuszowa dedykowana 
Profesor Birucie Lewaszkiewicz-Petrykowskiej

Łódź 2017 • 592 s. • ISBN 978-83-8088-873-9 • 69,90 zł

Założeniem merytorycznym księgi jubileuszowej dedykowanej Pani Profesor Birucie 
Lewaszkiewicz-Petrykowskiej było ujęcie w formie opracowań naukowych zasadniczych 
kierunków przemian charakterystycznych dla prawa cywilnego na początku XXI w. Podjęta 
tematyka, zgrupowana w trzech częściach, nawiązuje do najważniejszych zagadnień 
prawa cywilnego i odzwierciedla główne obszary zainteresowań badawczych oraz 
aktywności prawniczej Jubilatki. Część pierwsza publikacji poświęcona jest problematyce 
czynności prawnych, w drugiej omawiane są różne aspekty odpowiedzialności cywilnej, 
zaś trzecia obejmuje tematykę interdyscyplinarną, obrazującą powiązania prawa cywilnego 
z innymi gałęziami prawa, w tym z prawem konstytucyjnym, bliskim Pani Profesor ze względu 
na okres Jej służby sędziowskiej w Trybunale Konstytucyjnym.

W każdej dziedzinie, która stała się przedmiotem zainteresowań naukowych Pani Profesor 
Biruty Lewaszkiewicz-Petrykowskiej, dba Ona o harmonijny rozwój myśli teoretycznej 
i orzeczniczej. Jeśli zaś przywołamy jeszcze olbrzymie zasługi Jubilatki na polu akademickiej 
dydaktyki prawniczej, możemy powiedzieć, że z pewnością jest osobą, która „czyni postęp 
w prawie” – co odzwierciedla tytuł publikacji.

Wojciech Robaczyński, redaktor tomu 
 
 



201

Pr
aw

o 
i a

dm
in

is
tr

ac
ja

 |
 N

au
ki

 sp
oł

ec
zn

e

2

Katarzyna Rydz-Sybilak
Zbieg odpowiedzialności za naruszenie przepisów ustawy 
Prawo zamówień publicznych. Odpowiedzialność karna i inne 
rodzaje odpowiedzialności

Łódź 2018 • 98 s. • ISBN 978-83-8088-787-9 • 39,90 zł

Ustawa Prawo zamówień publicznych podlega ostatnio ciągłym nowelizacjom. Zmiany nie 
tylko dotyczą podmiotu zamawiającego, lecz także wskazują nowe reguły prowadzenia 
samego postępowania czy też eliminują z obowiązujących dotychczas przesłanek unieważnienia 
postępowania te, które dotyczą podmiotu realizującego przedmiot zamówienia.

Obowiązujące przepisy, które z założenia mają chronić interesy finansowe Skarbu 
Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego, winny tworzyć system wzajemnie się 
uzupełniający. Podstawy prawne różnych form odpowiedzialności nie w każdym jednak 
przypadku wyłączają jednoczesne stosowanie innych przepisów i wskazanych tam form 
odpowiedzialności, dlatego możemy się spotkać z ich kumulacją.

Prezentowana publikacja zawiera krótkie omówienie najważniejszych zbiegów odpowiedzialności 
za naruszenie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności w nawiązaniu do 
prawa karnego, szeroko rozumianego prawa finansowego oraz prawa cywilnego.

Magdalena Sieniuć
Jednostka w postępowaniach w sprawach nadania stopnia 
i tytułu naukowego. Studium z prawa administracyjnego 
procesowego

Łódź 2019 • 266 s. • ISBN 978-83-8142-340-3 • 49,90 zł

W monografii została zaprezentowana analiza pozycji jednostki w postępowaniach w sprawach 
nadania stopnia i tytułu naukowego. Jej głównym celem stała się próba określenia pozycji 
jednostki w tych postępowaniach, porównanie jej ze standardami wyznaczającymi 
pozycję jednostki w ogólnym postępowaniu administracyjnym i zarazem próba odpowiedzi 
na pytanie, jakie ważne względy zdecydowały o tak szczególnym ukształtowaniu owej pozycji 
procesowej jednostki w postępowaniach o nadanie stopnia i tytułu naukowego. Ustawodawca, 
kształtując tę pozycję, posłużył się bowiem formułą odpowiedniego stosowania przepisów 
Kodeksu postępowania administracyjnego w powyższych postępowaniach, dopuszczając tym 
samym możliwość obniżenia standardu pozycji procesowej jednostki w tych postępowaniach. 
Rozprawa jest pierwszym w polskiej literaturze opracowaniem monograficznym na ten temat.

Książka zawiera wyniki badań naukowych przeprowadzonych w obszarze prawa administracyjnego 
procesowego, w których uwzględniono rozwiązania przyjęte w dotychczasowej ustawie 
o stopniach i tytule naukowym z 2003 r. oraz w nowej ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym 
i nauce z 2018 r., nazywanej „Konstytucją dla Nauki” (ustawą 2.0). Jednocześnie krytyce 
zostały poddane rozwiązania skutkujące ograniczeniem uprawnień procesowych jednostki 
w przedmiotowych postępowaniach, przyjęte w przepisach przejściowych zawartych w ustawie 
z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Katarzyna Serafin
Ochrona rodziny w świetle przepisów prawa pracy

Łódź 2018 • 404 s. • ISBN 978-83-8142-016-7 • 69,90 zł

Monografia dotyczy szeroko rozumianej ochrony rodziny na gruncie przepisów prawa 
pracy. Analiza regulacji prawnych wskazuje na złożoność i wieloaspektowość tej 
problematyki. Autorka wyodrębnia trzy główne płaszczyzny funkcjonowania rodziny 
– biologiczną, społeczną i ekonomiczną, do których odnoszą się „mechanizmy ochronne” 
prawa pracy o zróżnicowanym charakterze. Koncentruje się na ustaleniu zakresu ochrony 
rodziny w przepisach prawa pracy w kontekście każdej ze wskazanych płaszczyzn, by 
udzielić odpowiedzi na pytanie – czy z całokształtu przepisów można wyprowadzić implicite 
zasadę ochrony rodziny w prawie pracy, czy też konieczne jest wprowadzenie takiej zasady do 
kodeksowego katalogu podstawowych zasad prawa pracy. 
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Publikacja w przeważającej mierze ma charakter dogmatycznoprawny. Obejmuje źródła prawa 
międzynarodowego i europejskiego oraz ustawodawstwo wybranych państw obcych. W części 
dotyczącej prawa polskiego rozważania zostały wzbogacone o wątek konstytucyjnoprawnej 
ochrony rodziny. Uzupełnieniem analizy prawnej jest zaś fragment poświęcony rodzinie 
w ujęciu socjologicznym.

Krzysztof Skotnicki, Konrad Składowski, Anna Michalak (red.)

Zagadnienia prawa konstytucyjnego. Polskie i zagraniczne 
rozwiązania ustrojowe. Księga jubileuszowa dedykowana 
Profesorowi Dariuszowi Góreckiemu

Łódź 2016 • 528 s. • ISBN 978-83-7969-841-7 • 59,90 zł

Publikacja powstała z okazji 70. rocznicy urodzin prof. zw. dr. hab. Dariusza Góreckiego, 
wieloletniego kierownika Katedry Prawa Konstytucyjnego na Wydziale Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Łódzkiego. Przedmiotem badań podjętych przez autorów są zagadnienia 
związane z historią prawa konstytucyjnego, analizą aktualnych polskich kwestii ustrojowych 
oraz problematyką konstytucyjnoprawną innych państw.

Dagmara Skrzywanek-Jaworska

Darowizna remuneratoryjna w rzymskim prawie 
pandektowym i XIX-wiecznym ustawodawstwie niemieckim

Łódź 2019 • 292 s. • ISBN 978-83-8142-387-8 • 44,90 zł

Prezentowana monografia jest poświęcona darowiźnie remuneratoryjnej (wynagradzającej, 
odwdzięczającej) rozumianej jako przysporzenie dokonane z wdzięczności za wyświadczone 
darczyńcy dobrodziejstwo lub wykonaną na jego rzecz przysługę. Prawna konstrukcja 
tej darowizny ma długą i skomplikowaną historię, której efektem jest powstałe 
w średniowieczu, obecne w procesie recepcji prawa rzymskiego oraz aktualne do dziś 
przekonanie o jej kontrowersyjnej, podwójnej – lukratywno-obciążliwej – naturze. 
Istotne znaczenie w historyczno-prawnej dyskusji na ten temat odegrała interpretacja 
źródeł prawa rzymskiego, w szczególności rozstrzygnięć Papiniana, Paulusa i Ulpiana. 
Przedmiotem publikacji jest analiza koncepcji dotyczących natury donatio remuneratoria, 
obecnych w dyskursie prowadzonym w dziewiętnastowiecznej niemieckiej nauce prawa, 
głównie wśród przedstawicieli szkoły historycznej i pandektystów. Dokonana w książce 
wykładnia historyczna § 534 BGB i art. 902 k.c. może zainteresować nie tylko romanistów 
oraz historyków prawa, lecz także dogmatyków prawa cywilnego.

Marek Tracz-Tryniecki

Republika versus monarchia. Myśl polityczna i prawna 
Andrzeja Maksymiliana Fredry

Łódź 2019 • 174 s. • ISBN 978-83-8142-350-2 • 49,90 zł

Pierwsza w literaturze przedmiotu monografia przedstawiająca całościowo myśl polityczno- 
-prawną jednego z najbardziej znaczących pisarzy politycznych siedemnastowiecznej 
Rzeczypospolitej. Praca analizuje podstawowe kategorie myśli Andrzeja Maksymiliana Fredry 
przez pryzmat ustrojowej i doktrynalnej konfrontacji republiki z monarchią, ukazując również 
przełożenie tego konfliktu na gospodarkę, kwestie militarne i postulaty sprawnego działania. 
Autor w szerokim zakresie wykorzystał pisma Fredry, przedstawiając oryginalne ujęcie tematu.

„Rozprawa Marka Tracza-Trynieckiego jest najbardziej kompleksową, najstaranniej 
usystematyzowaną, najlepiej źródłowo udokumentowaną prezentacją siedemnastowiecznej 
polskiej doktryny polityczno-prawnej w literaturze przedmiotu. Bez wątpienia stanowi długo 
oczekiwany przełom w badaniach nad rodzimą refleksją polityczną tej epoki”.

Prof. dr hab. Zbigniew Rau
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Tomasz Tulejski

Od Hookera do Benthama. Eseje z angielskiej myśli 
ustrojowej

Łódź 2018 • 298 s. • ISBN 978-83-8142-014-3 • 59,90 zł

Każdy czytelnik zainteresowany współczesnymi debatami o właściwym kształcie 
ustroju politycznego powinien zapoznać się z pracą Tomasza Tulejskiego. Autor przedstawia 
bowiem poszukiwania prowadzone w angielskiej myśli politycznej przez dwa stulecia, od 
schyłku doby Tudorów, zatem od czasów Elżbiety I, po schyłek XVIII stulecia, po wystąpienie 
Benthama i jego projekty nabudowane na tak dzisiaj wpływowej refleksji utylitarystycznej. 
Szuka nie tyle prawidłowości „mechaniki ustrojowej”, ile podstaw ustroju, a szuka, analizując 
jakże różne, do dzisiaj przywoływane podejścia, uzasadniające panowanie jednostki lub 
„ludu”, potrzebę lub brak potrzeby uwzględniania religijnych (czy szerzej: kulturowych), 
nie tylko politycznych zatem, uwarunkowań władania, legitymacje panujących znajdowane 
w Bogu, naturze ludzkiej bądź potrzebie umacniania społeczeństwa, relacje władzy i wolności 
oraz jednostki i grupy, do której ona należy, zmienności i stałości, faktyczności władzy i norm 
ją ograniczających. Niekiedy prowokując czytelnika, łamiąc jego „potoczny ogląd”, Tulejski 
zachęca do refleksji potrzebnej także, a może szczególnie, dzisiaj.

Prof. Bogdan Szlachta

Michał Igor Ulasiewicz

Administracyjnoprawne aspekty jawności działań 
administracji publicznej

Łódź 2017 • 336 s. • ISBN 978-83-8088-818-0 • 59,90 zł

Monografia poświęcona ważnej teoretycznie i doniosłej praktycznie problematyce jawności 
działań administracji. Zawiera wszechstronną i kompleksową analizę prawnych gwarancji 
jawności, aktualnych poglądów przedstawicieli doktryny oraz wykładni przepisów przyjętej 
w orzecznictwie sądów administracyjnych. Omówiono w niej m.in.: znaczenie i funkcje, jakie 
pełni jawność w demokratycznym państwie prawnym, proces kształtowania się prawnych 
gwarancji jawności, jej pozycję w międzynarodowym i polskim porządku prawnym, przepisy 
ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz inne unormowania administracyjnoprawne 
służące realizacji zasady jawności, a także jej najważniejsze ograniczenia.

Marek Jan Wasiński

Afrykańska Karta Praw Człowieka i Ludów. Studium 
podstawy normatywnej regionalnego systemu ochrony 
praw człowieka

Łódź 2017 • 396 s. • ISBN 978-83-8088-871-5 • 59,90 zł

Afrykański system ochrony praw człowieka był dotąd w sferze nauki polskiej obszarem 
intuicyjnych ocen, stereotypowych poglądów i uogólnień. Unikatowa książka dr. Marka Jana 
Wasińskiego wypełnia tę lukę. Postawione w niej tezy są oryginalne, często także na tle nauki 
europejskiej i światowej. Logiczne, przekonujące, a ponadto jasno zaprezentowane i łatwe do 
zrozumienia wnioski zostały sformułowane na podstawie solidnie przeprowadzonych badań. 
Ze względu na zakres i charakter podjętych analiz publikacja jest bezkonkurencyjna.

Na podstawie recenzji prof. dr. hab. Tadeusza Jasudowicza 
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Damian Wąsik, Brunon Hołyst, Jerzy Duży, Piotr Grzegorczyk, 
Zbigniew Wardak (red.)

Doprawdy litość to zbrodnia. Księga jubileuszowa z okazji 
70. urodzin Profesora Bogusława Sygita

Łódź 2018 • 936 s. • ISBN 978-83-8142-221-5 • 69,90 zł

Prezentowana księga jubileuszowa powstała dla uczczenia kariery naukowej 
i zawodowej Profesora Bogusława Sygita – wybitnego prawnika i wielkiej postaci polskiej 
kryminalistyki. Zaproszenie do udziału w tworzeniu publikacji przyjęło znamienite grono 
Autorów – przyjaciół, współpracowników i uczniów Jubilata. Wśród nich są przedstawiciele 
nauk penalnych oraz innych dziedzin, w szczególności prawa medycznego i medycyny. Tworzą 
oni szeroką reprezentację sędziów, prokuratorów, lekarzy, funkcjonariuszy policji i innych 
służb. Wielu z nich, tak jak Profesor, przez lata udanie łączy pasję badawczą z praktyką. 
W dobie postępującej specjalizacji, także wśród przedstawicieli dyscyplin akademickich, 
Profesor pozostał bowiem prawdziwym humanistą o niezwykle rozległych zainteresowaniach 
naukowych i zawodowych, potrafiącym dostrzegać złożone problemy naukowe i odnosić je do 
praktyki.

Księga, obejmująca ponad sześćdziesiąt artykułów, stanowi wyraz najwyższego uznania dla 
dokonań Profesora Bogusława Sygita.

Dorota Wiśniewska

Własność prefabrykancka w Łodzi w latach 1820–1866
Łódź 2019 • 328 s. • ISBN 978-83-8142-365-6 • 49,90 zł

W monografii poddano analizie zjawiska prawne występujące w rozpoczynającej 
swą karierę miejską, ale jeszcze feudalnej Łodzi oraz umożliwiające rozwój własności 
i społeczeństwa kapitalistycznego. Autorka zaprezentowała zarówno instytucje prawne 
tworzone przez struktury władzy w Królestwie Polskim, jak i te, które były wynikiem 
praktyki obrotu gospodarczego, prowadzącego do powstania i intensywnego rozwoju 
wczesnokapitalistycznego miasta przemysłowego w latach 1820–1866. Dzięki specyficznym 
stosunkom własnościowym w początkowo mniejszym od sąsiedniego Zgierza mieście 
kształtował się przemysł, wciąż osiedlali się drobni przede wszystkim wytwórcy, uruchamiano 
niewielkie warsztaty, torując w ten sposób drogę wielkim fabrykantom, zatrudniającym 
w swoich ogromnych fabrykach tysiące pracowników. Swoistym instrumentem 
tej przebudowy była rozwijająca się głównie na obszarze łódzkiego Starego Miasta 
własność podzielona, cechująca się silnymi pozostałościami feudalnymi. Ponadto na terenie 
łódzkich osad fabrycznych kreowano nowy typ własności – własność prefabrykancką, mającą 
również charakter własności podzielonej, ale już z licznymi elementami wywodzącymi się 
z nowych stosunków gospodarczych.
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matematyka
Janusz Ciuciura

Hierarchie systemów logiki parakonsystentnej
Łódź 2018 • 158 s. • ISBN 978-83-8142-190-4 • 39,90 zł

Praca […] na gruncie polskim nie ma odpowiednika. Nowe jest zarówno ujęcie przeglądu 
wątków związanych z intuicjami dotyczącymi parakonsystencji i historii rachunków z tej 
rodziny, jak też stanowiące samodzielne osiągnięcie naukowe uporządkowanie pewnych grup 
takich rachunków w postaci hierarchii wyznaczonych kilkoma kryteriami.

Z recenzji prof. dr. hab. Wojciecha Suchonia

Większość systemów logiki parakonsystentnej toleruje sprzeczność nie dlatego, że możliwe 
jest w nich współistnienie dwóch zdań, z których jedno jest zaprzeczeniem drugiego, lecz 
dlatego, iż z pary zdań α, ∼α nie wyprowadzimy dowolnego zdania β. […] Systemy logiki 
parakonsystentnej to zatem formalizmy, w których odrzuca się możliwość ich trywializacji za 
sprawą pary formuł sprzecznych.

Ze Wstępu

Andrzej Indrzejczak, Marek Nowak

Metody logiki. Dedukcja
Łódź 2016 • 144 s. • ISBN 978-83-8088-359-8 • 39,90 zł

Pierwsza publikacja z planowanego cyklu poświęconego najważniejszym metodom 
i technikom wypracowanym na gruncie nowoczesnej logiki formalnej. W dostępnych 
monografiach i podręcznikach z zakresu logiki zazwyczaj więcej uwagi poświęcano 
prezentacji materiału teoretycznego, a zamieszczano zbyt mało wskazówek pokazujących, 
w jaki sposób konstruować dowody. Niniejsza książka i cały planowany cykl mają wypełnić tę 
lukę w polskim piśmiennictwie logicznym.

Autorzy opracowania przedstawiają rozmaite sposoby konstrukcji dowodów metodą dedukcji 
naturalnej (założeniową) w logice klasycznej, arytmetyce liczb naturalnych i teorii mnogości. 
Dedukcja naturalna zaprezentowana została najpierw w sposób formalny, na przykładach 
z logiki klasycznej, a następnie zastosowana w nieformalnej postaci do dowodzenia tez 
w teoriach matematycznych. Za pomocą bogatego materiału ilustracyjnego omówiono 
różne strategie i techniki dowodzenia, takie jak: wprost, nie wprost, dowody warunkowe 
i rozgałęzione oraz dowody z wykorzystaniem indukcji matematycznej.

Stanisław Jaśkowski, wstęp i oprac. Andrzej Indrzejczak

Elementy logiki matematycznej i metodologii nauk ścisłych
Łódź 2018 • 134 s. • ISBN 978-83-8142-299-4 • 39,90 zł

Prezentowany tom stanowi reedycję skryptu wykładów z logiki matematycznej i metodologii 
nauk ścisłych autorstwa Stanisława Jaśkowskiego (1906–1965), wybitnego polskiego 
logika i matematyka, reprezentanta szkoły lwowsko-warszawskiej, twórcy m.in. systemów 
dedukcji naturalnej i logik parakonsystentnych. Skrypt został wydany w 1947 r. na potrzeby 
studentów matematyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, z którym Jaśkowski 
był zawodowo związany przez ostatnie dwadzieścia lat życia. Książka przynosi oryginalne, 
autorskie, niezwykle nowoczesne ujęcie przedmiotu, w znaczący sposób różniące się od 
innych podręczników. To pierwsza praca, w której logika prezentowana jest konsekwentnie 
w postaci systemu dedukcji naturalnej, co później stało się standardem w dydaktyce logiki. 
Biorąc pod uwagę, że Jaśkowski w latach trzydziestych XX w. skonstruował pierwsze 
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systemy tego typu, mamy do czynienia z niezwykle ważnym historycznym świadectwem ich 
pierwszego wykorzystania w nauczaniu. Wybitne walory dydaktyczne skryptu sprawiają, że 
jest interesujący dla specjalistów i może być nadal przydatny jako podręcznik logiki, pomimo 
ponad siedemdziesięciu lat, które upłynęły od jego pierwszego wydania.

 
fizyka
Wacław Tybor, Krzysztof Kowalski

Mechanika
Łódź 2016 • 366 s. • ISBN 978-83-8088-251-5 • 49,90 zł

Niniejszy podręcznik akademicki z zakresu fizyki ogólnej wykładanej na pierwszym roku 
studiów wyróżnia się starannym wyborem zagadnień z mechaniki punktu materialnego i bryły 
sztywnej oraz jasnym sposobem ich przedstawienia – z zastosowaniem dużej liczby przykładów 
i rysunków ułatwiających samodzielną naukę. Istotnym udogodnieniem dla Czytelnika są 
dodatki poświęcone matematycznej stronie poruszanych problemów, np. podstawowym 
wiadomościom dotyczącym liniowych równań różniczkowych wykorzystywanych do 
analizy drgań. Z uwagi na zakres omawianych aspektów mechaniki książka stanowi cenne 
uzupełnienie luki istniejącej pomiędzy standardowymi podręcznikami mechaniki używanymi 
w ramach licznych kursów fizyki oraz pozycjami z dziedziny mechaniki teoretycznej wykładanej 
na wyższych latach studiów. Publikacja adresowana jest przede wszystkim do studentów 
oraz nauczycieli akademickich i pracowników naukowych wydziałów uniwersyteckich 
i politechnicznych na kierunkach: fizyka, fizyka techniczna, mechanika i pokrewnych.

 
biologia
Irena Bielańska-Grajner, Jolanta Ejsmont-Karabin, Stanisław Radwan 
(red.)

Rotifers. Rotifera Monogononta. Freshwater Fauna of 
Poland. Vol. 32

Łódź 2016 • 580 s. • ISBN 978-83-7969-665-9 • 59,90 zł

The editorial series “Freshwater Fauna of Poland” has existed since 1935. Up to now 22 volumes 
(in Polish) have been published, treating both vertebrate and invertebrate animals.

Particular volumes contain rich general data concerning described taxa and detailed information 
on species, genera, families and orders. Integral parts of all volumes are identification keys. 
Thanks to such a way of presentation, monographs of particular faunistic groups are true 
compendia of the up-to-date state of theoretical and practical knowledge of these animals. 
The volumes of the series are authored by eminent specialists of the Polish fauna.
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The present volume, by Professor Irena Bielańska-Grajner (University of Silesia, Katowice), 
Professor Jolanta Ejsmont-Karabin (University of Białystok and Hydrobiological 
Station of Polish Academy of Sciences, Mikołajki) and late Professor Stanisław Radwan 
(University of Life Sciences, Lublin), concerns rotifers (Rotifera) from the order Monogononta. 
The general part includes such topics as the origin of rotifers, taxonomy and systematics, 
morphology, anatomy, biology, ecology, zoogeography, and methods of sample collection, 
preservation, storage, and processing. The systematic part comprises the keys to orders, 
families and genera, and survey of species, based on illustrations including many original 
micrographs in colour. In total, over 460 rotifer species found in Poland are presented and 
characterized, as well as over 140 species which have not yet been recorded from Poland but 
are known to occur in the neighbouring countries, so may be encountered in Poland in future.

Jan Konopacki, Tomasz Kowalczyk, Renata Bocian (red.)

Podstawy fizjologii zwierząt. Zagadnienia teoretyczne 
i ćwiczenia w wirtualnym laboratorium

Łódź 2017 • 564 s. • ISBN 978-83-8088-686-5 • 59,90 zł

Podstawy fizjologii zwierząt. Zagadnienia teoretyczne i ćwiczenia w wirtualnym laboratorium to 
przystępne źródło wiedzy z dziedziny fizjologii i jedyny na rynku podręcznik, który zakresem 
materiału i ofertą doświadczeń odpowiada wymaganiom stawianym studentom biologii, 
weterynarii, biotechnologii i analityki medycznej. Autorzy uwzględnili w nim najnowsze 
osiągnięcia wynikające z ogromnego postępu wiedzy w dziedzinie biologii doświadczalnej. 
Nowatorska jest propozycja wykorzystania dla potrzeb fizjologii zwierząt cyklu doświadczeń, 
w których wybrane zjawiska zachodzące w organizmie żywym mogą być symulowane 
przy wykorzystaniu dostępnych w kraju programów komputerowych. Dzięki rozbudowanym 
rozdziałom poświęconym fizjologii ośrodkowego układu nerwowego podręcznik adresowany 
jest również dla studentów psychologii i pedagogiki.

Katarzyna Niewiadomska, Teresa Pojmańska

Przywry Trematoda. Część systematyczna Digenea: 
Plagiorchiida

Łódź 2018 • 388 s. • ISBN 978-83-8088-881-4 • 44,90 zł

Wydawnictwo seryjne Fauna Słodkowodna Polski istnieje od 1935 r. Dotychczas opublikowano 
25 zeszytów poświęconych zarówno zwierzętom bezkręgowym (lnvertebrata), jak 
i kręgowcom (Vertebrata). Kolejne tomy Fauny Słodkowodnej Polski zawierają bogate dane 
ogólne dotyczące omawianej grupy zwierzęcej oraz informacje szczegółowe o należących do 
niej gatunkach, rodzajach, rodzinach i rzędach. Integralną częścią każdego opracowania są 
klucze do oznaczania taksonów. Dzięki takiemu ujęciu, monografie na temat poszczególnych 
grup systematycznych stanowią kompendium najnowszej wiedzy teoretycznej i praktycznej. 
Zeszyty Fauny Słodkowodnej Polski przygotowują wybitni specjaliści w zakresie fauny Polski.

Tom 34C, autorstwa prof. dr hab. Katarzyny Niewiadomskiej i prof. dr hab. Teresy Pojmańskiej 
z Instytutu Parazytologii im. W. Stefańskiego PAN w Warszawie, poświęcony krajowym 
przywrom (Trematoda) z rzędu Plagiorchiida, omawia szczegółowo anatomię, biologię, ekologię 
i taksonomię tych zwierząt oraz dostarcza wskazówek praktycznych dotyczących metodyki 
badań. Zawiera również klucze do oznaczania żyjących w wodach śródlądowych Polski 
przedstawicieli tego taksonu.
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chemia
Piotr Seliger

Wykłady z chemii ogólnej i nieorganicznej dla studentów 
biologii i biotechnologii (z elementami analizy jakościowej 
i ilościowej). Wydanie 2 uzupełnione

Łódź 2016 • 162 s. • ISBN 978-83-8088-291-1 • 32,90 zł

Skrypt ten został pomyślany jako materiał pomocniczy dla studentów I roku kierunku 
mikrobiologia i biotechnologia oraz II roku kierunku biologia do wykładów z chemii 
nieorganicznej prowadzonych na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu 
Łódzkiego. Z moich obserwacji wynika, że przedstawienie niektórych tematów może być 
przydatne także dla studentów chemii, przy czym zwracam uwagę, iż materiał zawarty w tym 
skrypcie jest bardzo okrojony i nie obejmuje wszystkich zagadnień wymaganych na kierunku 
chemia.

Ze Wstępu

Piotr Seliger

Zeszyt laboratoryjny dla studentów kierunku biologia 
i biotechnologia UŁ. Chemia ogólna i nieorganiczna. 
Wydanie 2 uzupełnione

Łódź 2016 • 54 s. • ISBN 978-83-7525-292-8 • 22,90 zł

Jadwiga Woźnicka, Henryk Piekarski (red.)

Ćwiczenia laboratoryjne z chemii fizycznej. Wydanie drugie 
(poprawione i uzupełnione)

Łódź 2007 • 390 s. • ISBN 978-83-7171-884-7 • 39,90 zł

Do przygotowania niniejszego opracowania skłoniło nas zarówno zapotrzebowanie ze strony 
studentów chemii na skrypt zawierający opis ćwiczeń wykonywanych w laboratorium chemii 
fizycznej, jak i wieloletnie doświadczenie zdobyte w czasie organizowania i prowadzenia zajęć 
z chemii fizycznej na kierunku chemicznym Wydziału Fizyki i Chemii Uniwersytetu Łódzkiego.

Zakres opisanych ćwiczeń został dostosowany do trzydziestu dziewięciu zestawów 
ćwiczeniowych wykonywanych w Katedrze Chemii Fizycznej UŁ. Skrypt nie 
uwzględnia ćwiczeń z tych działów chemii fizycznej, które nie są reprezentowane w naszym 
laboratorium. Poszczególne rozdziały dotyczące wybranych zagadnień z chemii fizycznej 
zawierają wstępy teoretyczne. Każde ćwiczenie zawiera szczegółowo określony cel, z którego 
na ogół wynika wybór metody pomiarowej. W opracowaniu ćwiczenia zawarty jest zawsze 
opis układu pomiarowego (często ze schematem aparatury), spis stosowanych odczynników 
chemicznych, sposób wykonania eksperymentu oraz opracowanie i dyskusja uzyskanych 
rezultatów badań. Czasochłonność wykonywania wszystkich ćwiczeń została dostosowana 
do zajęć czterogodzinnych. Studenci wykonują ćwiczenia indywidualnie, a wyniki pomiarów 
opracowują w formie sprawozdań.
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geografia
Adam Bartnik

Mała rzeka w dużym mieście. Wybrane aspekty obiegu 
wody na obszarze zurbanizowanym na przykładzie łódzkiej 
Sokołówki

Łódź 2017 • 352 s. • ISBN 978-83-8088-640-7 • 44,90 zł

Jest to książka z pogranicza geografii, hydrologii, hydrochemii i ochrony środowiska. Autor 
umiejętnie wykazał wpływ naturalnych i antropogenicznych uwarunkowań fizycznogeograficznych 
zlewni Sokołówki na przestrzenne i czasowe zróżnicowanie występujących tam współcześnie 
procesów hydrologicznych. Waga przedstawianych wyników badań jest tym większa, iż 
w zasadniczej części zostały one samodzielnie zebrane podczas wieloletnich, pracochłonnych 
i kosztochłonnych badań terenowych oraz laboratoryjnych. Jest to dojrzałe studium 
monograficzne, bardzo dobrze udokumentowane – zarówno od strony ilościowej, jak i jakościowej, 
wykorzystujące w pełni dostępne materiały archiwalne, zasoby kartograficzne i publikacje 
tekstowe. Należy do niewielu polskich monografii hydrologicznych ukazujących tak kompleksowo 
stan oraz zmiany ilościowo-jakościowe wód powierzchniowych na terenie zurbanizowanym.

Z recenzji prof. dr. hab. Tadeusza Ciupy

Marta Borowska-Stefańska, Szymon Wiśniewski

Mobilność codzienna osób starszych w Łodzi
Łódź 2019 • ISBN 978-83-8142-352-6 • 39,90 zł

Podjęte w monografii badania miały na celu zidentyfikowanie cech mobilności przestrzennej 
osób starszych (60+) zamieszkujących dzielnicę Śródmieście w Łodzi. Przyjęto ponadto 
cele pomocnicze w postaci scharakteryzowania uwarunkowań mobilności starszych 
mieszkańców miasta w odniesieniu do czynników demograficznych oraz prowadzonej w Łodzi 
polityki transportowej. Kolejnym celem pomocniczym było syntetyczne ujęcie cech łódzkiego 
systemu transportowego jako środowiska, w którym kształtują się zachowania transportowe 
badanej grupy mieszkańców Śródmieścia. System poddano analizie w zakresie zarządzania oraz 
funkcjonowania podsystemu transportu zbiorowego i podsystemu transportu indywidualnego. 
Mobilność osób starszych poddano badaniu, analizując zróżnicowanie celów i częstotliwości 
przemieszczeń, preferowane środki transportu, długość i czas trwania przemieszczeń, czas 
trwania ich aktywności, występowanie i rodzaj ograniczeń mobilności przestrzennej oraz oceny 
funkcjonowania miejskiego transportu zbiorowego i łódzkiego roweru publicznego.

Mykola Habrel

Przestrzenna organizacja systemów urbanistycznych. 
Podejście metodologiczne

Łódź 2016 • 186 s. • ISBN 978-83-8088-462-5 • 39,90 zł

Publikacja dotyczy metodologicznych podstaw projektowania przestrzeni zurbanizowanej 
regionów i zarządzania nią. Autorskie podejście systemowe do organizacji przestrzeni 
urbanistycznej oparto na badaniach przeprowadzonych w karpackim regionie Ukrainy, 
obejmującym obwody: zakarpacki, iwanofrankiwski, lwowski i czerniowiecki.

W opracowaniu zaprezentowany został model przestrzennej harmonizacji systemów 
regionalnych (PHSR), poddano także analizie cechy przestrzeni decydujące o efektywności 
procesów urbanistycznych (dynamizm, unikatowość, elastyczność przestrzeni) oraz systemowe 
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zależności między zmiennymi elementami przestrzeni a wskaźnikami efektywności systemów 
urbanistycznych.

Książka wchodzi w zakres zainteresowań zarówno urbanistów, jak i przedstawicieli nauk 
pokrewnych podejmujących problematykę przestrzenną.

Iwona Jażdżewska

Statystyka. Podręcznik dla studentów Turystyki i Rekreacji
Łódź 2019 • ISBN 978-83-8142-535-3 • 39,90 zł

W badaniach obejmujących szeroko rozumianą turystykę występuje wiele informacji, 
które zazwyczaj, choć nie zawsze, przyjmują formę liczb. Niekiedy jest ich kilka i można je 
natychmiast poddać analizie, z czasem jednak ich liczba wzrasta do kilkuset tysięcy i wtedy, 
aby je zinterpretować czy wykryć pewne prawidłowości, trzeba posłużyć się procedurami 
badawczymi oferowanymi przez statystykę.

Celem autorki niniejszego podręcznika jest przedstawienie podstawowej wiedzy na temat 
metod statystycznych oraz umiejętności ich wykorzystania do analizy i oceny wyników badań 
statystycznych prowadzonych przez studentów różnych kierunków studiów związanych z turystyką. 
Może być ona przydatna podczas przygotowywania pracy licencjackiej lub magisterskiej. 

Przetwarzanie danych statystycznych wymaga znajomości metod, a także odpowiedniego 
oprogramowania komputerowego, które eliminuje czasochłonne obliczenia. Można sobie 
jednak także poradzić w sytuacjach, gdy nie mamy go pod ręką, a trzeba wykonać proste 
obliczenia. Ich wykonanie z użyciem kalkulatora lub bez niego pozwala na lepsze zrozumienie 
stosowanej procedury. Metody tych obliczeń prezentowane są na przykładach.

Iwona Jażdżewska, Łukasz Lechowski

Wstęp do geoinformacji z ArcGIS
Łódź 2018 • 172 s. • ISBN 978-83-8088-924-8 • 44,90 zł

Podręcznik powstał dzięki doświadczeniom dydaktycznym autorów, zdobytym w ramach 
zajęć prowadzonych od 2012 r. na kierunku geoinformacja na Wydziale Nauk Geograficznych 
Uniwersytetu Łódzkiego. Wszystkie opisane w publikacji ćwiczenia i zadania realizowane 
są z wykorzystaniem pakietu ArcGIS 10.4.1 firmy ESRI.

Zakres tematyczny opracowania obejmuje podstawowe wiadomości niezbędne do 
lepszego zrozumienia idei geoinformacji oraz przystąpienia do pracy z oprogramowaniem 
GIS. Książkę podzielono na osiem rozdziałów, w których omówiono aplikację ArcGIS Deskop, 
organizację pracy w ArcMap, pracę na tabelach atrybutów, układy współrzędnych i źródła 
danych. Bardziej zaawansowane zagadnienia dotyczą zapytań atrybutowych i przestrzennych, 
a także wizualizacji wyników, w której wykorzystuje się metody kartograficzne. Każdy rozdział 
rozpoczyna się od przedstawienia celu zajęć, a następnie prezentowane są pojęcia niezbędne 
do wykonania zamieszczonych ćwiczeń praktycznych. W zakończeniach rozdziałów znalazły 
się pytania kontrolne oraz dodatkowe zadania do samodzielnego wykonania, dzięki którym 
Czytelnik może sprawdzić zdobytą wiedzę i umiejętności.

Podręcznik jest adresowany do studentów geoinformacji, geoinformatyki, geodezji, 
geografii, gospodarki przestrzennej oraz innych osób zainteresowanych Systemami 
Informacji Geograficznej (GIS).

Sylwia Kaczmarek (red.)

Demolowanie w kontekście teorii rewitalizacji miast
Łódź 2019 • 304 s. • ISBN 978-83-8142-338-0 • 44,90 zł

W publikacji zaprezentowano wyniki badań dotyczących demolowania oraz jego powiązań 
z procesem rewitalizacji miast. Autorzy zaproponowali oryginalną koncepcję teoretyczną, 
którą zweryfikowali podczas badań terenowych zrealizowanych w latach 2016–2017 
w siedmiu europejskich miastach. Ustalili, że demolowanie – rozumiane jako wielowymiarowa 
forma transformacji, która zmienia strukturę przestrzenną miasta, jego układ urbanistyczny, 
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zabudowę, gospodarkę, społeczność, kulturę, sztukę – występuje w miastach od początku ich 
istnienia oraz pojawia się okresowo. Czynniki inicjujące to zjawisko mogą być spowodowane 
siłami natury, działalnością człowieka lub dwoma tymi elementami jednocześnie bądź 
następczo. 

Rewitalizacja to sekwencja planowanych działań podejmowanych w celu ożywienia 
niesprawnych i zdegradowanych obszarów miasta. Demolowanie może być przyczyną 
rewitalizacji, jej narzędziem bądź skutkiem. Nowatorskie spojrzenie na rewitalizację 
z uwzględnieniem demolowania pozwala nie tylko na modyfikację istniejącej teorii tego 
procesu, lecz także na jej nowoczesne zastosowanie w praktyce planowania urbanistycznego 
i zarządzania miastami.

Ewa Szafrańska

Wielkie osiedla mieszkaniowe w mieście 
postsocjalistycznym. Geneza, rozwój, przemiany, percepcja

Łódź 2016 • 352 s. • ISBN 978-83-8088-210-2 • 44,90 zł

Wielkie socjalistyczne osiedla mieszkaniowe o zabudowie blokowej, popularnie określane 
„blokowiskami” lub „osiedlami z wielkiej płyty”, stanowią szczególne środowisko 
mieszkaniowe obecne w wielu miastach europejskich, ale przede wszystkich w miastach 
Europy Środkowo-Wschodniej. W książce poddano analizie genezę, rozwój, przemiany 
oraz percepcję tej formy zabudowy w wybranych miastach postsocjalistycznych. Podjęcie 
refleksji dotyczącej tej tematyki uznano za ważne, ponieważ osiedla są najbardziej 
widocznym i rozległym przestrzennie dziedzictwem socjalizmu we współczesnych miastach 
i dominującą formą zamieszkiwaną przez niemal połowę ludności tych miast. Ponadto 
obszary te, mimo swej powszechności, są wciąż stosunkowo mało poznane i postrzega się 
je przez pryzmat wielu stereotypów, które należy weryfikować w badaniach w różnych 
skalach przestrzennych i przy użyciu różnych metod. Praca ma walory nie tylko poznawcze, 
lecz także aplikacyjne. Jej rezultaty są ważnym głosem w toczącej się obecnie dyskusji na 
temat aktualnego stanu oraz przyszłości wielkich osiedli mieszkaniowych we współczesnych 
miastach postsocjalistycznych. Stanowi źródło wiedzy niezbędnej w procesach modernizacji 
i humanizacji tej formy zabudowy, czyli działaniach zmierzających do zapewnienia takich 
warunków zamieszkania, które w lepszy niż dotychczas sposób mogą zaspokoić potrzeby 
mieszkańców.

Anna Wojnarowska

Jakość przestrzeni publicznej centrum miasta. Przykład 
miast średnich regionu łódzkiego

Łódź 2017 • 396 s. • ISBN 978-83-8088-653-7 • 54,90 zł

Prezentowana monografia dotyczy jakości przestrzeni publicznej centrum miasta 
ocenianej z zastosowaniem autorskiej syntetycznej metody oceny. W celu jej 
wypracowania przeanalizowano koncepcje i procesy kształtujące współcześnie rozwój 
miast, a następnie przetestowano ją na sześciu miastach średnich regionu łódzkiego. 
Metoda ta umożliwiła diagnozę stanu istniejącego, sformułowanie propozycji poprawy 
jakości przestrzeni publicznej centrum i utworzenie rankingu miast. Wskazano ośrodki 
wiodące i cechy, które wpływają na ich wysoką ocenę. Syntetyczna metoda oceny jakości 
przestrzeni publicznej centrum – jako ważny materiał wspomagający procesy decyzyjne 
i konsultacje publiczne – jest przydatnym narzędziem dla planistów, władz lokalnych oraz 
społeczeństwa.
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Ewa Bajor, Ewa Sabela

Zeszyt ćwiczeń do podręcznika „Wśród ludzi i ich spraw”
Łódź 2010 • 98 s. • ISBN 978-83-7525-458-7 • 20,90 zł

Zeszyt ten może być wykorzystany, zgodnie z intencjami autorek i informacją zawartą w tytule, 
jako uzupełnienie znanego i cenionego na rynku glottodydaktycznym podręcznika Ewy Bajor 
i Elizy Madej Wśród ludzi i ich spraw. […] Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by zgromadzony 
w nim materiał był wykorzystywany w sposób autonomiczny, Autorki proponują bowiem 
[…] wiele nowych tekstów; są to m.in. biogramy wybitnych twórców i uczonych, artykuły 
publicystyczne i popularnonaukowe, fragmenty wywiadów. Są one obudowane pomysłowymi 
ćwiczeniami leksykalnymi i gramatycznymi oraz zadaniami rozwijającymi poszczególne 
sprawności językowe. Taka pomoc przyda się uczącym się języka polskiego jako obcego, 
którzy interesują się kulturą i zagadnieniami społecznymi; wszystkim, którzy chcą rozwijać 
się językowo i jednocześnie snuć refleksje na temat ludzi i ich spraw. Zeszyt może być 
również pomocny dla kandydatów przygotowujących się do egzaminów certyfikatowych 
z języka polskiego na poziomie średnio zaawansowanym (B2) oraz zaawansowanym (C1 i C2) 
oraz kandydatom na studia humanistyczne i prawnicze w polskich szkołach wyższych.

Z recenzji dr hab. prof. UŁ Grażyny Zarzyckiej

Rafał Bazaniak, Małgorzata Krzywańska, Mirosława Ledzion (red.)

Historia do 1918 r. Teksty dla grup ekonomicznych. 
Podręcznik do nauki języka polskiego dla cudzoziemców

Łódź 2017 • 202 s. • ISBN 978-83-8088-576-9 • 39,90 zł

Siódmy z podręczników wydanych w serii W Wieży Babel po Polsku przeznaczony jest dla 
cudzoziemców, którzy chcą studiować w Polsce na kierunkach humanistycznych.

Praca została podzielona na kilka części, w których autorzy zawarli wyjaśnienia podstawowych 
pojęć historycznych i ekonomicznych, informacje z zakresu politycznych i gospodarczo-społecznych 
dziejów Polski do 1918 r. oraz zagadnienia z historii powszechnej o tematyce stanowiącej tło dla 
wydarzeń i zjawisk zachodzących na ziemiach polskich. Omawiane kwestie zaprezentowano 
syntetycznie, aby przy użyciu jak najmniejszej liczby słów przekazać jak najwięcej treści.

Ogromną wartość podręcznika stanowią ćwiczenia językowe, które ułatwiają czytelnikom 
uczącym się języka polskiego przyswojenie nowego słownictwa i form gramatycznych, oraz 
pytania kontrolne pomagające w powtórzeniu i usystematyzowaniu materiału przed egzaminem.

Odbiorcami podręcznika powinni być cudzoziemcy, którzy osiągnęli poziom kompetencji 
języka polskiego A1 i posiadają podstawową wiedzę z dziedziny historii. Ostatecznym 
celem publikacji jest przygotowanie przyszłych studentów kierunków humanistycznych do 
czytania ze zrozumieniem tekstów naukowych i popularnonaukowych, a także do czynnego 
posługiwania się językiem naukowym.

Michalina Biernacka

Znajdź z polskim wspólny język. Fonetyka w nauczaniu 
języka polskiego jako obcego. Poradnik metodyczny

Łódź 2016 • 240 s. • ISBN 978-83-8088-020-7 • 39,90 zł

Prezentowana publikacja to praktyczny poradnik dla nauczycieli języka polskiego jako obcego 
/drugiego, a szczególnie dla młodych lektorów rozpoczynających zawodową karierę – 
zarówno polonistów, jak i neofilologów. Informuje o spodziewanych trudnościach w nauczaniu 
podsystemu fonicznego (norma językowa, błąd i sposoby korekty, tzw. miejsca trudne), omawia 
rolę, jaką fonetyka odgrywa w przyswajaniu innych podsystemów języka i podsumowuje 
wiedzę z zakresu kształcenia kompetencji fonologicznej uczących się (wraz z czynnikami 
implikującymi jej nabywanie). Szczególnie przyjrzano się fonetyce korektywnej, opisano 
podstawowe zasady nauczania, wybrane metody i techniki kształcenia słuchu mownego oraz 
wymowy cudzoziemców, a także sposoby wykorzystania niestandardowych technik pracy, 
np. logopedycznych, opartych na tekstach kultury czy podejściu komunikacyjnym.
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Barbara Busiakiewicz, Tadeusz Malinowski

Fizyka po polsku. Podręcznik dla cudzoziemców, cz. 1
Łódź 2014 • 148 s. • ISBN 978-83-7969-361-0 • 29,40 zł

W serii W Wieży Babel po Polsku wydawane są podręczniki napisane przez polonistów 
i nauczycieli przedmiotów zatrudnionych w Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców 
Uniwersytetu Łódzkiego. Wieża Babel to popularna nazwa łódzkiego centrum, w którym od 
lat 50. XX w. prowadzona jest edukacja polonistyczna kandydatów na studia i entuzjastów 
języka polskiego z wielu krajów świata.

Podręcznik jest kolejną ważną publikacją, ukazującą specyfikę nauczania języka polskiego 
jako obcego w jednej ze specjalistycznych odmian akademickich. Został napisany z myślą 
o kandydatach na studia politechniczne, biotechnologiczne i medyczne w Polsce. Należy 
go używać we wstępnej fazie kursu fizyki. Jest adresowany do słuchaczy, którzy osiągnęli 
już poziom kompetencji języka polskiego na poziomie A1 oraz posiadają maturę (lub jej 
odpowiednik) uzyskaną w kraju ojczystym. Wybór tematów i ich uporządkowanie 
zostały podyktowane wstępnymi wymaganiami programowymi, stawianymi przez 
uczelnie wyższe. Każdy z tematów jest obudowany tekstem preparowanym o charakterze 
popularnonaukowym, wzorami, wykresami i ilustracjami ułatwiającymi zrozumienie 
tematu. Przyswojenie nowej leksyki i kolokacji wspomagają tabele zawierające nowe słowa 
i wyrażenia. Ważnym elementem każdego rozdziału są ćwiczenia sprawdzające rozumienie 
tekstu bazowego oraz przyjmujące różnorodne formy ćwiczenia językowe – fleksyjne, 
słowotwórcze, składniowe.

Z recenzji prof. UŁ dr hab. Grażyny Zarzyckiej, redaktora serii

Mateusz Gaze, Sławomir Rudziński, Ewa Sabela-Dymek

Dwa tygodnie z polskim. Poziom A1
Łódź 2019 • ISBN 978-83-8142-457-8 • 39,90 zł

Podręcznik przeznaczony dla słuchaczy kursów języka polskiego jako obcego na 
poziomie A1. Adresowany jest przede wszystkim do studentów programu Erasmus + 
i innych programów wymiany międzynarodowej, którzy uczestniczą w dwutygodniowym 
kursie przygotowawczym. Zawiera 10 jednostek lekcyjnych – lekcja na każdy dzień. Może być 
również wykorzystywany na innych intensywnych kursach na zbliżonym poziomie. 

Książka stanowi rezultat doświadczeń nauczycieli łódzkiego ośrodka, którzy zauważyli, 
że dostępne podręczniki są zbyt rozbudowane, zarówno pod względem leksykalnym, 
jak i gramatycznym. Główny cel przygotowanego podręcznika stanowi przygotowanie 
studentów do posługiwania się językiem polskim w sytuacjach życia codziennego. Ten 
krótki intensywny kurs dla osób dorosłych znajdzie też zastosowanie dla cudzoziemców 
planujących pracę w Polsce.

Halina Goszczyńska, Mirosława Magajewska

Od przypadka do przypadka. Przewodnik dla cudzoziemców 
po fleksji imiennej języka polskiego wraz ze zbiorem 
ćwiczeń. Wydanie drugie uzupełnione

Łódź 2017 • 340 s. • ISBN 978-83-8088-893-7 • 34,40 zł

Mało jest na rynku glottodydaktyki polonistycznej omówień gramatyki języka polskiego 
w funkcjonalnej formule, dostępnej dla zainteresowanego cudzoziemca. Łódzkie autorki oddają 
do naszych rąk tekst kompletny, przemyślany i jakże pożyteczny. Przewodnik… może być cenną 
pomocą w samokształceniu, ale także materiałem wzbogacającym lekcje języka polskiego jako 
obcego prowadzone w formie lektoratu. Nie wszyscy musimy doskonale znać i pamiętać zawiłe 
niejednokrotnie formuły gramatyczne. Musimy jednak wiedzieć, gdzie ich szukać. I teraz już wiemy.

Z recenzji dr. hab. Piotra Garncarka
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Zofia Jaruga, Mirosława Barbara Nowakowska
Chemia ogólna, wyd. III

Łódź 2008 • 242 s. • ISBN 978-83-7525-407-8 • 29,90 zł

Skrypt przeznaczony dla słuchaczy Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców, którzy 
przygotowują się do podjęcia wyższych studiów w Polsce w akademii medycznej, akademii 
rolniczej, politechnice lub uniwersytecie (kierunek: chemia lub biologia). Materiał 
merytoryczny podręcznika jest zgodny z obowiązującym w Studium programem nauczania 
chemii. Układ tematyczny wynika z jednoczesnego uczenia cudzoziemców języka polskiego 
i chemii. W związku z tym w początkowych tematach używane są zdania proste, o podobnych 
strukturach językowych. Tematy opisowe, wymagające lepszej znajomości języka polskiego, 
znajdują się w dalszej części skryptu. Po tekstach należących do kolejnych tematów podawany 
jest indeks występujących w nich nowych wyrazów, wyrażeń i zwrotów.

Zofia Jóźwiak, Liliana Kondrak, Danuta Wróbel, Alicja Zielińska
Słownik polsko-angielsko-francusko-rosyjski 
podstawowych terminów matematycznych z wykazami 
haseł: angielsko-polskim, francusko-polskim, rosyjsko- 
-polskim oraz tablicą symboli

Łódź 2008 • 334 s. • ISBN 978-83-7171-298-2 • 29,40 zł

Niniejszy słownik przeznaczony jest dla wszystkich, którzy w swojej pracy w jakikolwiek 
sposób korzystają z obcojęzycznych publikacji matematycznych, a szczególnie dla nauczycieli 
matematyki, studentów i uczniów. Ze względu na opracowanie gramatyczne strony 
polskiej, uwzględniające specyfikę terminologii matematycznej, będzie też przydatny dla 
cudzoziemców i studentów polonijnych.

Słownik dostarcza słownictwa podstawowego, zawiera około 1500 haseł – wyłącznie 
terminów matematycznych, nie obejmuje pojęć z języka ogólnego.

Joanna Kaźmierczak, Iwona Gosztowt
Podstawy cytologii i genetyki. Wydanie 2 uzupełnione. 
Podręcznik do nauki języka polskiego dla cudzoziemców 
Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców UŁ

Łódź 2016 • 122 s. • ISBN 978-83-8088-044-3 • 29,90 zł

Podręcznik przeznaczony dla cudzoziemców chcących studiować w Polsce na kierunkach 
medycznych i biologicznych, który powstał dzięki współpracy między wykładowcami 
pracującymi w Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców – nauczycielem biologii 
i polonistą. Składa się z dwóch działów tematycznych, Podstawy cytologii i Podstawy genetyki, 
w których znalazły się wyłącznie teksty preparowane. Ich tematyka jest zgodna z programem 
nauczania biologii opracowanym w SJPdC oraz z podstawą programową przygotowaną przez 
MEN dla klas o profilu biologiczno-chemicznym w szkołach ponadpodstawowych.

Dział Podstawy cytologii rozpoczyna kurs nauki biologii w SJPdC. Ta część podręcznika służy 
zapoznaniu cudzoziemców z terminologią i strukturami językowymi charakterystycznymi dla 
języka naukowego biologii. Teksty przedmiotowe są więc krótkie, a każdy z nich opatrzono 
bogatą częścią leksykalno-gramatyczną oraz zestawem ćwiczeń o różnym stopniu trudności. 
Dział Podstawy genetyki zamyka kurs nauczania biologii w SJPdC, dlatego został napisany 
trudniejszym językiem, a większy nacisk położono na wiedzę merytoryczną z zakresu genetyki. 

Podręcznik jest przewidziany do nauki pod kierunkiem lektora. Mogą też z niego korzystać 
osoby, które osiągnęły poziom kompetencji języka polskiego A1 i posiadają podstawową 
wiedzę z zakresu zagadnień biologicznych. Publikacja ma na celu uzupełnienie wiedzy 
Czytelników z cytologii i genetyki do poziomu reprezentowanego przez polskich 
maturzystów, a także przygotowanie ich do czytania ze zrozumieniem tekstów naukowych 
i popularnonaukowych oraz do czynnego posługiwania się językiem naukowym przez 
podniesienie ich umiejętności językowych do poziomu B2.
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Grzegorz Rudziński, Danuta Wróbel, Alicja Zielińska

Wstęp do matematyki. Podręcznik dla cudzoziemców
Łódź 2011 • 112 s. • ISBN 978-83-7525-568-3 • 23,10 zł

Podręcznik jest narzędziem do rozwijania znajomości języka polskiego w zakresie 
zagadnień matematycznych. Służy do nauki matematyki i języka polskiego, stanowi pomoc 
w pokonywaniu barier typowych dla polszczyzny matematyki, a nastawiony jest bardziej 
na rozwijanie sprawności receptywnych (rozumienia) niż produktywnych (swobodnego 
mówienia).

Opracowanie adresowane zostało do trzech grup odbiorców: cudzoziemców, którzy 
z zamiarem podjęcia w Polsce studiów rozpoczynają naukę języka polskiego od podstaw; 
osób, które znając język polski w stopniu ogólnym, muszą uzupełnić jego znajomość 
w zakresie matematyki; osób kształconych za granicą, które z racji różnic w programach 
szkolnych znają inny niż obowiązujący w Polsce zakres matematyki, a chcą podjąć studia na 
polskiej uczelni. Zakłada się jednak, że odbiorcy znają matematykę na poziomie egzaminu 
maturalnego obowiązującego w ich krajach.

 
testy ogólne i specjalistyczne  
z języka polskiego 
jako obcego
Seria Testy Ogólne i Specjalistyczne z Języka Polskiego jako Obcego jest 
pracą zbiorową doświadczonych wykładowców zatrudnionych w ośrodku 
akademickim, który nieprzerwanie od 1952 r. kształci cudzoziemców z całego 
świata. Niektórzy z nich uczą się w Łodzi języka polskiego ogólnego, inni przez 
rok przygotowują się językowo do podjęcia studiów wyższych. Ci drudzy  
– m.in. kandydaci na studia humanistyczne, prawnicze, ekonomiczne, 
medyczne, techniczne – poznają, obok odmiany standardowej, także 
specjalistyczną odmianę polszczyzny, zgodną z wybranym kierunkiem studiów.

Teksty i testy zgromadzone w poszczególnych zeszytach serii pomogą 
uczącym się języka polskiego w różnych jego odmianach rozwinąć 
kompetencję leksykalną oraz sprawdzić kompetencje w zakresie rozumienia 
ze słuchu, pisania, czytania, poprawności gramatycznej, komunikacji 
językowej (od poziomu A1 do poziomu C2). Autorzy starali się, by teksty 
i zadania testujące sprawności językowe i kompetencję gramatyczno-
leksykalną były ciekawe, a praca z nimi zachęcała do dyskusji i refleksji 
językowej, a także – by dawała przyjemność.

Od Redaktora serii
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Testy śródsemestralne i semestralne z języka polskiego 
(poziom A1 i A2) [1]
Małgorzata Krzywańska, Tatiana Wicińska

Łódź 2010 • 98 s. • ISBN 978-83-7525-417-4 • 12,60 zł

Testy semestralne wraz ze zbiorem ćwiczeń dla poziomu 
B1–C1 [2]
Małgorzata Krzanowska, Aneta Romańska-Szeląg

Łódź 2010 • 120 s. • ISBN 978-83-7525-418-1 • 15,75 zł

Testy dla kandydatów na studia humanistyczne i prawnicze [3]
Grażyna Zarzycka, Grażyna Kompel, Alicja Skalska

Łódź 2010 • 98 s. • ISBN 978-83-7525-443-3 • 15,75 zł

 

Testy dla kandydatów na studia medyczne [4]
Jolanta Lechowicz, Joanna Podsiadły, Mirosława Magajewska

Łódź 2010 • 99 s. • ISBN 978-83-7525-441-9 • 15,75 zł

Testy dla kandydatów na studia ekonomiczne [5]
Anna Jackowska, Roman Tarnowski, Dorota Wielkiewicz-Jałmużna

Łódź 2010 • 77 s. • ISBN 978-83-7525-442-6 • 11,55 zł
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Testy dla kandydatów na studia techniczne [6] 

Ewa Białecka, Teresa Borowczyk, Sławomir Rudziński 
Łódź 2010 • 74 s. • ISBN 978-83-7525-440-2 • 10,50 zł
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Czasopisma naukowe Uniwersytetu Łódzkiego wyznaczają długą historię rozwoju i popularyzacji 
wiedzy. UŁ może pochwalić się bogatą ofertą tytułów m.in. z dziedziny historii, ekonomii, 
psychologii, literaturoznawstwa, geografii oraz prawa, które indeksowane są w prestiżowych, 
międzynarodowych bazach. Redaktorzy i graficy dbają o najwyższy poziom merytoryczny 
i estetyczny przygotowywanych materiałów. Wszystkie artykuły są recenzowane przez dwóch 
niezależnych recenzentów. Platforma czasopisma.uni.lodz.pl umożliwia prowadzenie całego 
procesu redakcyjnego online – od zgłoszenia przez recenzje do publikacji. Realizujemy politykę 
otwartego dostępu, dzięki czemu artykuły udostępniane są za darmo na stronie Platformy 
Czasopism i Repozytorium UŁ.

 Czasopisma naukowe UŁ są indeksowane w bazach:

• Scopus

• Web of Science

• EBSCO

• BazHum

• BazEkon

• CEEOL

• CEJSH

• ERIH+

• Proquest

 Czasopisma naukowe UŁ w Programie Wsparcia MNiSW

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Biologica et Oecologica

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica Rossica

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Romanica

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Rossica

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica. Ethica – Aesthetica – Practica

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica

Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców

Czytanie Literatury. Łódzkie Studia Literaturoznawcze

Eastern Review

Logopaedica Lodziensia

Nauki o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne

Przegląd Socjologii Jakościowej

Turyzm/Tourism
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 Czasopisma naukowe UŁ w programie MNISW – Działalność Upowszechniająca Naukę 
 (2019–2020) 

European Spatial Research and Policy

Multicultural Shakespeare: Translation, Appropriation and Performance

Qualitative Sociology Review

Studia Ceranea. Journal of the Waldemar Ceran Research Centre for the History and Culture of the 
Mediterranean Area and South-East Europe

Text Matters. A Journal of Literature, Theory and Culture

 Czasopisma naukowe UŁ w bazie Web of Science

Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe

European Spatial Research and Policy

Multicultural Shakespeare: Translation, Appropriation and Performance

Studia Ceranea. Journal of the Waldemar Ceran Research Centre for the History and Culture of the 
Mediterranean Area and South-East Europe

Text Matters. A Journal of Literature, Theory and Culture

 Czasopisma naukowe UŁ w bazie SCOPUS 

Bulletin of the Section of Logic

Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe

European Spatial Research and Policy

Multicultural Shakespeare: Translation, Appropriation and Performance

Qualitative Sociology Review

Research in Language

Text Matters. A Journal of Literature, Theory and Culture

 Redakcje czasopism naukowych UŁ

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Biologica et Oecologica

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Physica

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica Rossica

https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/?p=39118
https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/?p=39109
https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/?p=80986
https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/?p=39093
https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/?p=39093
https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/?p=39093
https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/?p=39093
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Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Romanica

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Rossica

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica. Ethica – Aesthetica – Practica

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Psychologica

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica

Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców

Analyses/Rereadings/Theories: A Journal Devoted to Literature, Film and Theatre

Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym/Annales. Ethics in Economic Life

Biuletyn Szadkowski

Biuletyn Uniejowski

Bulletin of the Section of Logic

Collectanea Philologica

Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe

Convivium. Germanistisches Jahrbuch Polen

Czytanie Literatury. Łódzkie Studia Literaturoznawcze

e-Scripta Romanica

Eastern Review

Ekonomia Międzynarodowa

European Spatial Research and Policy

Finanse i Prawo Finansowe/Journal of Finance and Financial Law

Folia Mathematica

Gospodarka w Praktyce i Teorii/Economy in Practice and Theory

International Studies. Interdisciplinary Political and Cultural Journal

Internetowy Magazyn Filozoficzny Hybris

Journal of Capital Market and Behavioral Finance

Konwersatorium Wiedzy o Mieście

Kwartalnik Prawa Podatkowego

Logopaedica Lodziensia

Multicultural Shakespeare: Translation, Appropriation and Performance

Nauki o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne

Południowosłowiańskie Zeszyty Naukowe. Język – Literatura – Kultura

Przegląd Nauk Historycznych

Przegląd Socjologii Jakościowej

Qualitative Sociology Review

Replay. The Polish Journal of Game Studies
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Research in Language

Slavica Lodziensia

Space – Society – Economy

Studia Ceranea. Journal of the Waldemar Ceran Research Centre for the History and Culture of the 
Mediterranean Area and South-East Europe 

Studia z Geografii Politycznej i Historycznej/Studies in Political and Historical Geography Studia 
z Historii Społeczno-Gospodarczej XIX i XX wieku

TECHNE. Seria Nowa

Text Matters : A Journal of Literature, Theory and Culture

Tourism

Translatorica & Translata

Turyzm/Tourism

Warsztaty z Geografii Turyzmu

Zeszyty Wiejskie
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Realizując politykę upowszechniania wyników badań i treści naukowych, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Łódzkiego systematycznie zasila zbiory w otwartym dostępie.

Publikacje w otwartym dostępie są dostępne na stronie www.wydawnictwo.uni.lodz.pl oraz 
w Repozytorium UŁ.

NAUKI HUMANISTYCZNE

FILOLOGIA POLSKA
Katarzyna Burska
Analityzmy leksykalne i ich syntetyczne odpowiedniki w prasie
Łódź 2016 • 366 s. • ISBN 978-83-8088-254-6

Anita Filipczak-Białkowska
Mechanizmy manifestowania orientacji ideologicznej w dyskursie politycznym
Łódź 2018 • 275 s. • ISBN 978-83-8142-136-2

Agnieszka Kłosińska-Nachin, Ewa Kobyłecka-Piwońska (red.)
Apetyt na rzeczywistość. Między literaturą a dziennikarstwem – relacje, interakcje, perspektywy
Łódź 2016 • 232 s. • ISBN 978-83-8088-220-1

Rafał Maćkowiak, Edyta Wojtczak (red.)
Bogactwo językowe i kulturowe Europy w oczach Polaków i cudzoziemców 4
Łódź 2017 • 192 s. • ISBN 978-83-8088-705-3
Michał Wróblewski, Maria Czajkowska, Jarosław Płuciennik
Twórczość, zatrudnialność, uniwersytet
Łódź 2018 • 168 s. • ISBN 978-83-8088-905-7

FILOLOGIA ANGIELSKA
Anna Cichosz, Ewa Waniek-Klimczak (eds.)
Variability in English across time and space
Łódź 2016 • 160 s. • ISBN 978-83-8088-065-8

Agata Dąbrowska (red.)
Polska bibliografia szekspirowska 2001–2010
Łódź 2016 • 448 s. • ISBN 978-83-8088-067-2

Krystyna Kujawińska Courtney, Grzegorz Zinkiewicz (eds.)
Some Renaissance/Early Modern Topoi in the Twenty First Century
Łódź 2016 • 170 s. • ISBN 978-83-8088-178-5

Katarzyna Ostalska (ed.)
Women’s Space and Men’s Space
Łódź 2017 • 144 s. • ISBN 978-83-8142-006-8

Jacek Tadeusz Waliński
Verbs in Fictive Motion
Łódź 2018 • 278 s. • ISBN 978-83-8142-382-3

FILOLOGIA GERMAŃSKA
Dorota Kaczmarek
Binationale Diskursanalyse. Grundlagen und Fallstudien zum deutsch-polnischen medialen Gegendiskurs
Łódź 2018 • 348 s. • ISBN 978-83-8142-161-4

Beata Pawlikowska-Grzeszczakowska, Agnieszka Stawikowska-Marcinkowska (red.)
Speclang 2. Fachsprachen – Ausbildung – Karrierechancen
Łódź 2018 • 156 s. • ISBN 978-83-8142-389-2
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Agnieszka Stawikowska-Marcinkowska, Beata Pawlikowska-Grzeszczakowska (red.)
Speclang 2. Języki specjalistyczne. Edukacja – Perspektywy – Kariera
Łódź 2018 • 120 s. • ISBN 978-83-8142-391-5

FILOLOGIA ROMAŃSKA
Christine Jacquet-Pfau, Andrzej Napieralski, Jean-François Sablayrolles (red.)
Emprunts néologiques et équivalents autochtones: études interlangues
Łódź 2018 • 244 s. • ISBN 978-83-8088-785-5

Ewa Kobyłecka-Piwońska, Agnieszka Kłosińska-Nachin (red.)
Czytanie między językami – Leer entre lenguas. Szkice komparatystyczne z literatury polskiej i hiszpańskojęzycznej 
– Acercamiento comparativo entre la literatura hispánica y la polaca
Łódź 2018 • 192 s. • ISBN 978-83-8142-060-0

Agnieszka Konowska, Agnieszka Woch, Andrzej Napieralski, Anna Bobińska
Le poids des mots. Hommage à Alicja Kacprzak
Łódź 2018 • 314 s. • ISBN 978-83-8142-075-4

Magdalena Lipińska
Komizm polskich i francuskich zdań cytowanych. Analiza semantyczna, stylistyczna i pragmatyczna
Łódź 2016 • 278 s. • ISBN 978-83-7969-601-7

Joanna Ozimska
Le denominazioni proprie nelle traduzioni italiane della narrativa contemporanea polacca
Łódź 2018 • 208 s. • ISBN 978-83-8142-247-5

Anita Staroń, Sebastian Zacharow (red.)
Être en minorité, être minorité
Łódź 2017 • 244 s. • ISBN 978-83-8088-896-8

Magdalena Szeflińska-Baran, Marek Baran
L’adjectif épithète en français, espagnol et polonais – étude contrastive
Łódź 2018 • 144 s. • ISBN 978-83-8142-348-9

Agnieszka Woch
La persuasion au service des grandes causes. Une étude comparative franco-polonaise des campagnes sociétales 
contre la discrimination raciste, homophobe et sérophobe
Łódź 2018 • 184 s. • ISBN 978-83-8142-253-6

FILOLOGIA ROSYJSKA
Ełona Curkan-Dróżka
Метафора в творчестве Сергея Есенина и ее перевод на польский язык
Łódź 2018 • 196 s. • ISBN 978-83-8142-022-8

Barbara Olaszek
«Русские споры» в художественном дискурсе классиков
Łódź 2016 • 222 s. • ISBN 978-83-8088-136-5

Anna Warda
Литературная жизнь России XVIII – начала XIX века
Łódź 2016 • 226 s. • ISBN 978-83-8088-226-3

Jarosław Wierzbiński
Михаил Зощенко. Tекстологические исследования и анализы, семантика и стилистика
Łódź 2017 • 128 s. • ISBN 978-83-8088-733-6

SLAWISTYKA
Anetta Buras-Marciniak (red.)
Islam i muzułmanie w kulturze, literaturze i językach Słowian Południowych
Łódź 2016 • 282 s. • ISBN 978-83-8088-249-2

https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/index.php/autor/anetta-buras-marciniak/
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Artur Gałkowski, Renata Gliwa (red.)
Nazwy terenowe i miejscowe w przestrzeni fizycznej. Geographical names in physical space
Łódź 2016 • 334 s. • ISBN 978-83-8088-241-6

KULTURA I SZTUKA
Agnieszka Izdebska, Agnieszka Przybyszewska, Danuta Szajnert (red.)
Literatura prze-pisana II. Od zapomnianych teorii do kryminału
Łódź 2016 • 260 s. • ISBN 978-83-8088-214-0

Aneta Pawłowska (red.)
Niewypowiadalne
Łódź 2018 • 32 s. • ISBN 978-83-8142-129-4

HISTORIA
Zbigniew Anusik
France in Sweden’s Foreign Policy in the Era of Gustav III’s Reign (1771–1792)
Łódź 2016 • 568 s. • ISBN 978-83-8088-283-6

Małgorzata Dąbrowska
The Hidden Secrets: Late Byzantium in the Western and Polish Context
Łódź 2017 • 320 s. • ISBN 978-83-8088-091-7

Kirył Marinow, Kamil Szadkowski, Katarzyna Węgrzyńska (red.)
Varia Mediaevalia. Studia nad średniowieczem w 1050. rocznicę Chrztu Polski
Łódź 2016 • 256 s. • ISBN 978-83-8088-325-3

Magdalena Ruta, współpraca Ewa Wiatr, Krystyna Radziszewska (red.)
Nowe życie? Antologia literatury jidysz w powojennej Łodzi (1945–1949)
Łódź 2018 • 416 s. • ISBN 978-83-8142-030-3

Michał Stelmach, Karol Żakowski, Małgorzata Pietrasiak (red.)
Polityka zagraniczna Polski. 25 lat doświadczeń
Łódź 2016 • 250 s. • ISBN 978-83-8088-107-5

FILOZOFIA
Janusz Kaczmarek, Ryszard Kleszcz (eds.)
Philosophy as the Foundation of Knowledge, Action and Ethos
Łódź 2017 • 224 s. • ISBN 978-83-8088-538-7

Wioletta Kazimierska-Jerzyk, Agnieszka Gralińska-Toborek (eds.)
Aesthetic Energy of the City. Experiencing Urban Art & Space
Łódź 2016 • 298 s. • ISBN 978-83-8088-151-8

ETNOLOGIA
Violetta Krawczyk-Wasilewska
Folklore in the Digital Age: Collected Essays. Foreword by Andy Ross
Łódź 2016 • 150 s. • ISBN 978-83-8088-258-4

NAUKI SPOŁECZNE

KOMUNIKACJA SPOŁECZNA I MEDIA 
Mariola Antczak, Agata Walczak-Niewiadomska, Tomasz Kochelski (red.)
Kultura czytelnicza młodego pokolenia. Międzynarodowa konferencja naukowa
Łódź 2016 • 144 s. • ISBN 978-83-65026-14-9

https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/index.php/autor/michal-stelmach/
https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/index.php/autor/karol-zakowski/
https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/index.php/autor/malgorzata-pietrasiak/
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Barbara Bogołębska, Monika Worsowicz (red.)
Chrześcijańska kultura, myśl i edukacja
Łódź 2016 • 206 s. • ISBN 978-83-8088-024-5

Zbigniew Domżał, Andrzej Wałkówski
Imię róży inaczej… W tajemniczym świecie pisarzy i rękopisów klasztoru cystersów w Mogile  
do początków XVI wieku
Łódź 2016 • 190 s. • ISBN 978-83-8088-022-1

Justyna Jerzyk-Wojtecka, Tomasz Piestrzyński (red.)
Biblioteka w chmurze czy chmury nad biblioteką
Łódź 2018 • 300 s. • ISBN 978-83-8142-336-6

Tomasz Piestrzyński, Justyna Jerzyk-Wojtecka (red.)
Biblioteka w społeczeństwie wiedzy. Informacja – edukacja – profesjonalizm. Konferencja naukowa BUŁ.  
Materiały konferencyjne
Łódź 2016 • 328 s. • ISBN 978-83-8088-191-4

Magdalena Przybysz-Stawska, Agata Walczak-Niewiadomska
Dorobek publikacyjny pracowników i doktorantów Katedry Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UŁ  
w latach 2006–2015. Monografia bibliograficzna
Łódź 2016 • 212 s. • ISBN 978-83-8088-530-1

SOCJOLOGIA
Paulina Bunio-Mroczek
Wczesne rodzicielstwo – zagrożenie czy szansa? Nastoletni rodzice z łódzkich enklaw biedy
Łódź 2016 • 296 s. • ISBN 978-83-8088-424-3

Paulina Bunio-Mroczek, Jolanta Grotowska-Leder (eds.)
Investing in Children. Innovative Solutions to Improve Children’s Well-Being
Łódź 2018 • 150 s. • ISBN 978-83-8142-108-9

Kaja Kaźmierska, Katarzyna Waniek, Agata Zysiak
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