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editorial
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.

Współpracując z mediami, instytucjami kultury, publicystami i blogerami popularyzujemy naukę 
i kulturę. 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.

Zapraszamy na profil Wydawnictwa na Facebooku oraz na stronę internetową – www.wydawnictwo.
uni.lodz.pl – na której znajdą Państwo pełną ofertę wydawniczą, publikacje w otwartym dostępie, na-
ukową Blogosferę i Videosferę oraz wszystkie informacje na temat naszej działalności.

Zespół Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego
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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, 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. Teatralna 2, 40-003 Katowice
 � Księgarnia PWN, ul. Bogucicka 3 (Uniwersytet Ekonomiczny, budynek A), 40-226 Katowice
 � Oikonomos – Księgarnia Akademicka, ul. Bogucicka 3, 40-226 Katowice

Kraków
 � Antykwariat Bibliofil mgr Bogdan Wołosz, ul. Szpitalna 19, 31-024 Kraków
 � Ateneum Sp. z o.o., ul. Nad Drwiną 10, 30-741 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. z o.o., ul. św. Anny 6, 31-008 Kraków
 � Księgarnia PWN, ul. Piłsudskiego 3/1, 31-110 Kraków
 � Księgarnia PWN, ul. Czarnowiejska 50b (AGH – Microscup), 30-049 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. M. Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin
 � Księgarnia Sentencja, Krakowskie Przedmieście 41, 20-076 Lublin

Łódź
 � Firma Księgarska Wiesława Juszczaka, Anna Bylewska-Juszczak, ul. Pomorska 40, 90-203 Łódź
 � Księgarnia Naukowa s.c. R. Jachman, B. Niedźwiedziew, ul. Kopcińskiego 8/12, 90-232 Łódź
 � Księgarnia Mała Litera Art. Litera Boston, ul. Ogrodowa 17/19, 91-065 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. Więckowskiego 13, 90-721 Łódź
 � Księgarnia PWN, ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź
 � Księgarnia Światowid, ul. Piotrkowska 86, 90-103 Łódź
 � Maximus, Sp. z o.o., ul. Przędzalniana 133, lok. 22, 93-286 Łódź
 � Oficyna Księgarsko-Wydawnicza „Horyzont” s.c., ul. Gospodarcza 6/46, 93-335 Łódź
 � Księgarnia REMA, al. Piłsudskiego 135, 92-318 Łódź
 � Księgarnia REMA, ul. Piotrkowska 102a, 90-004 Łódź
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 �  SPIS KSIĘGARNI

Olsztyn
 � Akademicka Księgarnia Naukowa Arche, ul. Michała Oczapowskiego 2B, 10-719 Olsztyn
 � P.H.D. Książnica Polska Sp. z o.o., Centrum Książki Księgarnia Wydawnictw Naukowych, pl. Jana Paw-

ła 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 Uniwersytecka WNS, ul. Szamarzewskiego 89, 60-569 Poznań
 � Księgarnia PWN, ul. Mielżyńskiego 27/29, 61-725 Poznań
 � Księgarnia PWN – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, ul. Powstańców Wielkopolskich 16, lok. 134,  

61-895 Poznań
 � Poznańska Księgarnia Akademicka Sp. z o.o., ul. Piotrowo 3, 31-138 Poznań
 � Księgarnia przy Fredry, ul. Fredry 10, 61-701 Poznań

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

Toruń
 � Księgarnia Studencka, ul. Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
 � Księgarnia PWN, ul. Mikołaja Reja 25 (Uniwersytet Mikołaja Kopernika), 87-100 Toruń

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 Prospero, Instytut Teatralny im. Z. Raszewskiego, Al. Ujazdowskie 6, 00-536 Warszawa
 � Księgarnia Profit, pl. Defilad 1, lok. 2002D, 00-110 Warszawa
 � Księgarnia PWN, ul. Krakowskie Przedmieście 62, 00-322 Warszawa
 � Księgarnia PWN, ul. Nowoursynowska 161 (Biblioteka SGGW), 02-787 Warszawa
 � „Lexicon”, ul. Sengera „Cichego” 24, lok. 2A, 02-790 Warszawa
 � Księgarnia Techniczna, ul. Polna 13, 00-663 Warszawa

Wrocław
 � Księgarnia Ekonomiczna MILAN, Paweł Kania, ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław
 � Księgarnia PWN, ul. Kuźnicza 56, 50-138 Wrocław
 � Księgarnia PWN, ul. Komandorska 118/120 (Uniwersytet Ekonomiczny), 53-345 Wrocław

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

SERIA KRÓTKIE WPROWADZENIE

Interdyscyplinarna seria Krótkie Wprowadzenie piórem uznanych ekspertów sku-
pionych wokół Uniwersytetu Oksfordzkiego przybliża aktualną wiedzę na temat 
współczesnego świata i pomaga go zrozumieć. W atrakcyjny sposób prezentuje naj-
ważniejsze zagadnienia XXI wieku – od kultury, religii, historii przez nauki przyrod-
nicze 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 poszczegól-
ne 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, różnorod-
nością i rozwojem komunikacji. Czy są jeszcze języki nieodkryte? Ile jest języków mi-
gowych i jak powstają? Jak porozumiewają się zwierzęta? Czy języki mogą wyginąć 
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 eko-
nomii, ale 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 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 konflik-
tu? Gdzie leży jego sedno? Czy rozwiązanie dwupaństwowe jest możliwe do zrealizo-
wania? Jak światowe mocarstwa rywalizowały o wpływy w regionie?
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 �  SERIA KRÓTKIE WPROWADZENIE

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 
sztuką nowoczesną a współczesną? Jaką rolę w sztuce nowoczesnej odgrywa han-
del 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 nieła-
two jednoznacznie zdefiniować. Czym jest humor? Dlaczego się śmiejemy? Czy roz-
bawienie jest emocją? Czy czarny humor jest etyczny?

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

Nauka i religia

Łódź 2018 • ISBN 978-83-8088-869-2 • 29,90 zł

Kiedy zaczęły się kontrowersje między nauką i religią? Jakich używa się argumen-
tów filozoficznych w dyskusji o cudach? Co wspólnego z religią może mieć fizyka 
kwantowa, neurobiologia czy etyka ewolucyjna? Jaki jest kontekst społeczny, poli-
tyczny i etyczny relacji między nauką i religią? Jak relacja ta wygląda z perspekty-
wy 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 kam-
pania reklamowa jest skuteczna? Jak działają agencje reklamowe? Czy przekaz rekla-
mowy powinien być etyczny?
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 �  SERIA KRÓTKIE WPROWADZENIE  

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 wieku. 
Dlaczego dekolonizacji towarzyszyły wojna i terror, a mocarstwa dokładały starań, 
aby zniszczyć świadczące o tym dowody? Czy państwo narodowe to jedyna droga 
dla rozwoju dawnych kolonii? Dlaczego dziadek prezydenta Baracka Obamy popadł 
w konflikt z władzami kolonialnymi? Jak kolonizacyjne zapędy Hitlera wpłynęły na 
obraz powojennej Polski?

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 ewolu-
owały konwencje i style literackie w poszczególnych okresach oraz w obrębie róż-
nych gatunków? Dlaczego literaturę francuską można nazwać literaturą idei?

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

Zmiany klimatu

Łódź 2018 • ISBN 978-83-8088-769-5 • 29,90 zł

Zmiany klimatu wyjaśniają, w jaki sposób człowiek wpływa na klimat planety. Teoria 
dotycząca zmian klimatu jest jedną z nielicznych naukowych idei, która każe nam 
myśleć o zmianie podstaw współczesnego społeczeństwa. Autor nie tylko relacjonuje 
debatę na ten temat, lecz także wyjaśnia, dlaczego temat budzi takie kontrowersje. 
Jaka przyszłość czeka naszą planetę? Czy opisywane zjawiska przyniosą wkrótce ko-
niec świata, jak uważało wielu ekologów w latach 80. i 90.? Autor, przyglądając się 
polityce klimatycznej, lokalnej i globalnej, sytuuje temat także w kontekście takich wyzwań, jak: globalne 
ubóstwo, degradacja środowiska naturalnego, wzrost liczby ludności i bezpieczeństwo globalne. Przedsta-
wia długoterminowe strategie i rozwiązania, które wszystkim przyniosą korzyści.

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 Ko-
ścioły? Jak globalizacja wpływa na religię?

Protestantyzm to omówienie najważniejszych zagadnień związanych z historią 
protestantyzmu i jego rolą we współczesnym świecie. Kryzys Kościoła, Luter i założenia 
teologii protestanckiej, rozkwit reformacji, jej zachodnie i wschodnie odmiany, zielo-
noświątkowcy i Kościoły niezależne – o tym wszystkim przeczytasz w Protestantyzmie.
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 �    SERIA KRÓTKIE WPROWADZENIE

Malise Ruthven, tł. Dorota Ściślewska

Islam

Łódź 2018 • ISBN 978-83-8088-867-8 • 29,90 zł

Islam to zarys najistotniejszych wiadomości na temat jednej z trzech największych 
religii świata. Skąd biorą się wewnętrzne podziały w islamie? Jakie zachodzą rela-
cje między demokracją i światem Zachodu a islamem? Na czym polega idea świętej 
wojny i dlaczego odnosi się dziś głównie do walki z wrogami islamu? Czy kobieta 
może znaleźć spełnienie w świecie islamskim? Jak współczesny świat wpływa na is-
lam? Książka stanowi czytelne wyjaśnienie natury i przyczyn dramatycznych zdarzeń, 
z którymi mierzy się współczesny człowiek. W dobie globalizacji i ruchów migracyj-
nych Islam 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 uniwersal-
ną? Czemu służy brzydota?

David Seed, tł. Adam Drozdowski

Science fiction

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

Książka jest opisem ewolucji, jaką science fiction przeszło od swego początku do cza-
sów współczesnych. W historii, w której łączy się gotycyzm i fantastyka, a kino i lite-
ratura pulpowa są równie ważne, co dzieła znanych pisarzy i reżyserów, David Seed 
znajduje tematy, które spajały gatunek na przestrzeni dekad. 

Rok 1984, Inwazja porywaczy ciał, Blade Runner stanowiły nie tylko popis wy-
obraźni twórców, lecz odzwierciedlały także lęki i nadzieje czasów, w których po-
wstawały.

Jonathan Slack, tł. Janusz Błasiak, Paulina Tokarz

Komórki macierzyste

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

Komórki macierzyste to jedno z najważniejszych i najbardziej kontrowersyjnych za-
gadnień współczesnej medycyny. Czy komórki macierzyste można pozyskiwać i wy-
korzystywać w sposób etyczny? Czy dzięki nim uda się wyeliminować nowotwory 
i zatrzymać procesy starzenia? Czy można powstrzymać handel komórkami i tury-
stykę medyczną?
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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 
geny? 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 kryminalisty-
ce i badaniach historycznych?

Kirsten E. Shepherd-Barr, tł. Monika Sosnowska

Dramat współczesny

Łódź 2018 • ISBN 978-83-8088-861-6 • 29,90 zł

Dramat współczesny to przystępne omówienie rozwoju dramatu i teatru od 1880 r. 
Jak na rozwój dramatu wpłynęli Ibsen, Beckett, Grotowski? Co osiągnęli wielcy eks-
perymentatorzy? Jakie tematy oburzały widzów?

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 Terroryzm to lektura niezbędna, by zrozumieć świat.

Wkrótce:
Marvin Carlson – Teatr, tł. Krystyna Kujawińska Courtney
Peter Marshall – Reformacja, tł. Jarosław Płuciennik

FILOLOGIA POLSKA

PROJEKT: EGZYSTENCJA I lITERATURA

Seria poświęcona jest wybitnym polskim pisarzom – ich twórczości ujmowanej 
przez nich samych i interpretowanej przez krytyków jako projekt egzystencjal-
ny, jako próba ustanowienia i zapisania siebie i swojego sposobu odczytywania 
sensów rzeczywistości, indywidualnego oglądu różnych jej sfer – społecznej, po-
litycznej, etycznej, kulturowej, metafizycznej. Istotnymi kategoriami wyjaśniający-
mi 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 • 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 tego losu jako tajemniczej zagadki, zmuszającej do niekończą-
cej się nigdy walki o siebie i sens własnego istnienia. Wprowadzając Czytelnika w świat 
Miłosza, Tomasz Garbol tropi tę zasadniczą sprzeczność, powraca ona bowiem na róż-
nych 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, ale pozostaje w pełni świadomy, jak daremne 
są to wysiłki. Odsłaniając te paradoksy, Tomasz Garbol wprowadza w sam środek my-
ślenia poety o sobie samym i świecie, w którym przyszło mu żyć.

„Jest to książka pobudzająca do myślenia, można ją wpisać w krąg popularyzacji wysokiej i wartościo-
wej, takiej, która stara się rozjaśnić trudne problemy, a zarazem uświadomić ich złożoność. […] Zarówno 
wybór losu jako kluczowej kategorii interpretującej, jak i zestaw problemów unaoczniających Miłoszowe 
zmagania z własnym losem można potraktować jako przesunięcie akcentów w obrębie lektury poety, a więc 
jako próbę wydobycia z tej lektury nowego tonu”.

(Z recenzji prof. dr. hab. Mariana Stali)

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 roz-
mówcę i teoretyka rozmowy; podważającego religię poszukiwacza Absolutu; obywa-
tela podbitego państwa pozującego do zdjęć w stroju kolonialisty, człowieka współ-
czującego cierpiącej musze i psom na łańcuchach, o krok od konwersji na buddyzm. 
Najważniejsze problemy etyczne XX wieku – 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, ko-
mentarzach, tekstach publicystycznych.

Autorka podejmuje temat dotychczas niezbadany: rekonstruuje poglądy etycz-
ne artysty, wnikliwie śledząc ich rozwój, złożoność, ukazując źródła i artystyczne 
konsekwencje. Wydobywa szczeliny między deklaracjami a poglądami wynikający-

mi 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 li-
terackiego, a zarazem charyzmatycznej osobowości, jaką była Julia Hartwig. Tę opo-
wieść określa tytułowa wdzięczność – afirmujący stosunek do ludzi, świata i sztuki. 
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Oprócz duchowego portretu Julii Hartwig, wydobywającego to, co nierozpoznane, niedopowiedziane, in-
tymne, Czytelnik otrzymuje również prezentację zakresu tematów, stylów, chwytów lirycznych, którym po-
etka 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 unowocześnie-
niu Polaków i Polski, był entuzjastą literatury, w którą wpisany jest projekt człowieka 
świadomie stwarzającego swój świat i historię, a jednocześnie oświadczał, że nowo-
czesność 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 Antoni-
ną 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 „goto-
wym” 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 Woź-
niak-Łabieniec jest pojęcie metafizyki, kształtujące podstawowe sensy twórczości lirycz-
nej 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 zmysło-
wo 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 tek-
sty z duchami twórców z poprzednich epok, który dokonuje się dzięki naszej wiedzy 
o zmarłych i pozostawionych przez nich tekstach oraz w którym także my – jako czytel-
nicy – możemy uczestniczyć.

Kolejne tytuły planowane w serii:

Wojciech Kudyba – Polkowski. Tożsamość 
Agnieszka Czyżak – Myśliwski. Trwanie
Adrian Gleń – Stasiuk. Istnienie
Agnieszka Kramkowska-Dąbrowska – Krasiński. Świadectwo 
Piotr Śliwiński – Różewicz. Zgroza 
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SERIA: lITERATUROZNAWSTWO. SYlWETKI

W ramach serii publikowane są książki literaturoznawcze poświęcone interpreta-
cjom twórczości pisarzy i poetów, zarówno polskich, jak i zagranicznych. Poszcze-
gólne prace koncentrują się na pisarstwie autorów o ugruntowanej pozycji w pol-
skiej humanistyce, a także na twórczości tych, którzy nie są dostatecznie znani 
polskiemu Czytelnikowi.

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

Maria Berkan-Jabłońska

Arystokratka i biedermeier. Rzecz o Gabrieli z Güntherów Puzyninie (1815–1869)

Łódź 2015 • 448 s. • ISBN 978-83-7969-761-8 • 46,20 zł

Gabriela z Güntherów Puzynina, autorka poczytnych wspomnień W Wilnie i w dwo-
rach litewskich, jest jedną z licznego grona pisarek, których nazwiska nie są obce 
historykom literatury XIX wieku. Mimo to trudno ją uznać za autorkę cenioną albo 
przynajmniej znaną. Nie przemawiałaby za tym ani fragmentaryczna znajomość 
twórczości Puzyniny, ani liczba prac naukowych jej poświęconych, ani jej niejasna 
pozycja w historii literatury, ani protekcjonalny ton, jakim zwykle kwituje się do-
robek tej autorki. A przecież, gdyby rzetelnie i z dobrą wiarą przestudiować twór-
czość tej pisarki (a także autorek podobnych do niej), można by zbudować nieco 
odmienny obraz historii literatury XIX wieku: bogatszy, bardziej zróżnicowany, ade-
kwatniejszy historycznie.

„Książka Marii Berkan-Jabłońskiej Arystokratka i biedermeier. Rzecz o Ga-
brieli z Güntherów Puzyninie (1815–1869), wychodząc naprzeciw tym nadziejom, stanowi ważny krok na 
drodze do rewizji utrwalonych hierarchii literatury XIX-wiecznej. […] jest nie tylko pierwszą (bardzo ob-
szerną!) monografią życia i twórczości tej autorki, lecz także niebywale kompetentnym opisem całego 
jej dorobku: lirycznego, epickiego, dramatycznego, epistolograficznego i pamiętnikarskiego”.

(Z recenzji dr. hab. Marka Stanisza, prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego)

Przemysław Dakowicz

Poeta (bez)religijny. O twórczości Tadeusza Różewicza

Łódź 2015 • 194 s. • ISBN 978-83-7969-647-5 • 40,90 zł

Pisarską biografię Różewicza otwierają młodzieńcze wiersze religijne publikowane 
w miesięczniku Związku Sodalicji Mariańskich Uczniów Szkół Średnich w Polsce 
„Pod Znakiem Marji”, zamykają zaś: prośba o chrześcijański pochówek, stwier-
dzenie przynależności do Kościoła katolickiego oraz ekumeniczne wezwanie do 
zgody między „rozdzielonymi wyznaniami” i do przezwyciężania różnic dzielących 
„kultury i narody”. Między tymi biegunami rozciąga się wielowątkowa twórczość 
poetycka, prozatorska i dramaturgiczna Różewicza, który przez wiele lat przedsta-
wiany był przez badaczy literatury jako apostata, ateista lub – w najlepszym razie 
– agnostyk. Do takiego postrzegania autora Głosu Anonima przyczyniły się jego 
własne dzieła, ze słynnymi wierszami Lament i Ocalony na czele, oraz specyficzny 
kształt powojennego życia społeczno-kulturalnego, którego komunistyczni inży-
nierowie wyjątkowo ochoczo akcentowali wątki w kulturze i sztuce współbrzmiące 
z bliską im ideologią.
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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 najsławniej-
szych i najpopularniejszych czeskich pisarzy współczesnych, twórcy tłumaczone-
mu na wiele języków (po polsku możemy przeczytać większość jego dzieł), laure-
atowi 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 analizo-
wanych tekstów z romansem łotrzykowskim oraz realizmem magicznym. Przywo-
łano 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 przy-
znawał, że posiada niezwykły dar doświadczania wrażeń kolorystycznych pod-
czas 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 sy-
nestezyjnych 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 wiel-
kiej różnorodności zjawisk synestezyjnych obecnych w twórczości pisarza autorka 
książki Vladimir Nabokov i jego synestezyjny świat stawia sobie za cel zaprezento-
wanie bogactwa tego świata, nasyconego wrażeniami wzrokowymi, smakowymi 
i dotykowymi oraz zapachami, dźwiękami i emocjami, które zapewniają wielowymiarowość odbioru jego 
dzieł. Wyjaśnieniu mechanizmów łączenia przedstawionych w tekstach utworów wrażeń zmysłowych, pojęć 
i idei z doświadczeniami percepcyjnymi posłużyły najnowsze wyniki badań nad synestezją, prowadzonych 
w zakresie psychologii, medycyny, a także nauk neuronalnych.

Arkadiusz Morawiec

Literatura polska wobec ludobójstwa. Rekonesans

Łódź 2018 • ISBN 978-83-8142-003-7 • 49,90 zł

Dotąd powstawały prace dotyczące literatury Holokaustu, zagłady Żydów oraz czę-
ściowo z nią związanej literatury II wojny światowej i okupacji, obejmującej także eks-
terminację Polaków w obozach koncentracyjnych, w Katyniu czy podczas powstania 
warszawskiego. Publikacja dotyczy tych zagadnień oraz literatury reagującej na zbrod-
nie inne niż zwłaszcza Szoa, dlatego charakter swego rodzaju rekonesansu mają roz-
działy poświęcone pisarskim echom dokonanej przez Turków zagłady Ormian, podję-
tej przez nazistowskie Niemcy „likwidacji” osób upośledzonych i psychicznie chorych 
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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; wspomnie-
nia 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 koncentra-
cyjnego i obozu zagłady) oraz tekstualna geneza Rzezi chłopców i Warkoczyka Tadeusza Różewicza.

Arkadiusz Morawiec

Zofia Romanowiczowa. Pisarka nie tylko emigracyjna

Łódź 2016 • 506 s. • ISBN 978-83-7969-537-9 • 44,90 zł

Książka jest poświęcona Zofii Romanowiczowej, wybitnej polskiej pisarce emigracyj-
nej, uznawanej przez wielu badaczy za jedną z najlepszych pisarek polskich w XX wie-
ku, która jest jednak niedostatecznie znana zarówno polskim Czytelnikom, jak i lite-
raturoznawcom. Publikacja przywraca Romanowiczową do pamięci literackiej oraz 
do badań literaturoznawczych. Na książkę składają się 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 pisarki, 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 kontek-

stów religijnych, a także omówiono związki z francuską „nową powieścią”. Publikacja dostarcza ponadto wiele 
informacji na temat krytyki literackiej od końca lat 40. ubiegłego wieku i jej uwarunkowań związanych z domi-
nującymi w tym okresie prądami intelektualnymi oraz życiem politycznym i społecznym w kraju i diasporze. 
Książka zawiera także kompletną bibliografię przedmiotową i podmiotową dotyczącą autorki.

Barbara Bogołębska, Monika Worsowicz (red.)

Chrześcijańska kultura, myśl i edukacja

Łódź 2016 • 206 s. • ISBN 978-83-8088-024-5 • otwarty dostęp 

W kolejnym interdyscyplinarnym tomie dokumentującym działalność uniwer-
syteckiego Ośrodka Badawczego Myśli Chrześcijańskiej zaprezentowano teksty 
pracowników różnych uczelni: KUL, UKSW, WSD w Łodzi, UW, UMCS oraz UŁ. 
Prace te stanowią efekt refleksji kręgów akademickich nad relacjami między ty-
tułowymi kategoriami (kultura – myśl – edukacja), podejmowanej z perspektywy 
różnych dziedzin nauki – teologii, religioznawstwa i literaturoznawstwa. Autorzy 
odwołują się do wielorakich kontekstów kulturowych świadczących o dialo-
gu Kościoła ze światem kultury i nauki, takich jak: myśl papieska, ekumenizm, 
teologia piękna i duchowości, inspiracje chrześcijańskie w literaturze, dyskurs 
religijny. Tytuł tomu zaczerpnięty został z adhortacji papieża Franciszka, który 
kieruje swoje przesłanie także do kręgów akademickich. W jego przekonaniu 

zarówno dziedziny nauki, jak i kategorie myślenia mogą stać się narzędziami ewangelizacji, a teologia 
– pozostawać w dialogu z innymi naukami i ludzkim doświadczeniem.
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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 on z czterech części, z których 
pierwsza obejmuje przegląd systemu retorycznego, zaś pozostałe – omówienie 
najnowszych nurtów badawczych w retoryce, pojęcia z zakresu retoryki dzienni-
karskiej 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 za-
kresu 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 dal-
sze, samodzielne pogłębianie wiedzy. Podręcznik może być również wykorzystywany przez nauczycieli na 
lekcjach języka polskiego w szkołach ponadpodstawowych.

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 powracają-
ca 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 zgod-
nie z poetyką strukturalistyczną jako kategoria immanentna wypowiedzi, jak i post-
strukturalistycznie – 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 – kultu-
rowego), 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 języ-
ka, 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 wchodząc z sobą w spór. Tym samym otwierają przestrzeń do stawiania dalszych pytań, do krytycznego 
czytania następnych tekstów i do odkrywania innych perspektyw, które ujawnią dziś jeszcze nieznane miejsca 
wspólne przeszłości i teraźniejszości. Mamy nadzieję, że nasza propozycja stanie się inspiracją do podjęcia 
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kolejnych rewizjonistycznych lektur, wydobywających fundamentalne znaczenie romantycznej tradycji, w jej 
najbardziej rewolucyjnej wersji – tej dotyczącej nowego paradygmatu poznawczego i estetycznego oraz nowe-
go modelu antropologicznego.

Katarzyna Burska

Analityzmy leksykalne i ich syntetyczne odpowiedniki w prasie

Łódź 2016 • 366 s. • ISBN 978-83-8088-254-6 • otwarty dostęp

W książce przedstawiono obecne we współczesnej prasie analityczne konstrukcje 
leksykalne, które mają syntetyczne odpowiedniki. Praca ma charakter analityczno-
-materiałowy, zbiera dotychczasową wiedzę na temat tytułowego zjawiska. Autorka 
poddała obserwacji materiał pochodzący z wybranych periodyków polskich o zróż-
nicowanej tematyce i przeznaczonych dla różnego kręgu odbiorców. Treści teore-
tyczne łączą się z analizą zgromadzonych przykładów pod względem strukturalnym, 
semantycznym i pragmatycznym.

Publikacja przynosi odpowiedzi na pytania, z jakich komponentów zbudowane 
są analityzmy leksykalne mające jednoelementowe odpowiedniki, jakie relacje zna-
czeniowe zachodzą między omawianymi jednostkami, jakie kompetencje nadaw-
czo-odbiorcze są wymagane do właściwego odczytywania peryfraz i ich ekwiwalen-
tów oraz jakie funkcje przypisywane są konstrukcjom analitycznym i syntetycznym 
we współczesnych periodykach.

Katarzyna Burska, Rafał Zarębski (red.)

Kreatywność językowa w przestrzeni publicznej

Łódź 2017 • 246 s. • ISBN 978-83-8088-451-9 • 39,90 zł

Publikacja jest kontynuacją rozważań podjętych w poprzednich książkach z cyklu 
poświęconego oryginalności słownej: Kreatywność językowa w komunikowaniu 
(się), Kreatywność językowa w przestrzeni medialnej i Kreatywność językowa w li-
teraturze i mediach.

Poszczególne zagadnienia przedstawione przez badaczy zostały zgrupowane 
w pięciu częściach, z których każda ściśle wiąże się z kreatywnością na płaszczyź-
nie językowej, ale dotyczy nieco innych jej aspektów (kreatywność stricte języko-
wa, kreatywność językowa a odmiany języka, kreatywność językowa w przestrzeni 
publicznej: politycznej, medialnej, miejskiej). Autorzy, wyczuleni na nowe zjawiska 
językowe, 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, 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

Publikacja to podręcznik z zakresu kreatywności językowej w reklamie. Autorzy w przy-
stępny, 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.
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Podręcznik zawierający bogaty materiał ilustracyjny oraz niebanalne, rozwijające ćwiczenia z pewno-
ścią będzie przydatny w pracy ze studentami kierunków humanistycznych (językoznawstwa, dziennikar-
stwa, 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

Niniejszy tom jest kontynuacją rozważań podjętych w poprzednich książkach z cy-
klu poświęconego oryginalności słownej, takich jak: Kreatywność językowa w ko-
munikowaniu (się) i Kreatywność językowa w przestrzeni medialnej oraz Kreatyw-
ność językowa w przestrzeni publicznej.

Poszczególne zagadnienia prezentowane przez badaczy zostały podzielone na 
dwie części – dotyczące kreatywności w mediach oraz w literaturze. Oprócz prasy i ra-
dia autorów szczególnie interesuje przestrzeń Internetu. Czytelnicy znajdą w publikacji 
m.in. takie zagadnienia, jak: kreatywność copywriterów i użytkowników portali spo-
łecznościowych, forma i funkcja memów internetowych, neologizmy i metafory w wy-
powiedziach dziennikarzy, wyrazy potoczne i ekspresywne w pismach młodzieżo-
wych. Ponadto w części dotyczącej literatury autorzy analizują nowe gatunki i utwory.

Marek Cybulski (red.)

Wybór tekstów z dziejów języka polskiego, t. 1: Do połowy XIX w., t. 2: Od połowy XIX w.

t. 1: Łódź 2015 • 630 s. • ISBN 978-83-7969-426-6 • 54,60 zł 
t. 2: Łódź 2015 • 690 s. • ISBN 978-83-7969-752-6 • 56,70 zł | t. 1–2 (komplet) • 89,29 zł

Dwutomowa antologia pod red. prof. Marka Cybulskiego przynosi uporządkowany 
chronologicznie zbiór ponad pięciuset tekstów polskich. Obejmuje ogół piśmiennic-
twa, utrwala – w całości lub we fragmentach – teksty od najstarszych po współczesne: 
od średniowiecznej bulli papieskiej do internetowego flejmu. Zawiera zabytki kanonicz-
ne, powszechnie znane, ale także dotąd niepublikowane i trudno dostępne; teksty wy-
bitne i nietypowe oraz niewybitne i typowe: wielką poezję i nieudolną rymowankę, arty-
kuł sławnego uczonego i pracę domową ucznia-nieuka. Odkryjemy zabawny barokowy 
przepis kucharski i ponury list skazańca pisany w dniu egzekucji; sensacyjny protokół 
sprawy o czary i pedantyczny regulamin strzelania z muszkietu. Odnajdziemy świadec-
twa ekspansji i porażek naszego języka, grzęźnięcia w prymitywizmie i dorastania do 
nowoczesności; ulegania obcym wpływom i wybijania się na językową niepodległość.

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 polskojęzycz-
na gazeta codzienna wydawana w Stanach Zjednoczonych. Na podstawie cyklu 
felietonów komentujących bieżące wydarzenia w kraju nad Wisłą autorka ukazuje 
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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 pragma-
tycznym 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 wizerun-
ku Polski i Polaków wśród rodaków za oceanem.

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 • otwarty dostęp

W prezentowanej publikacji przedstawiono dzieje skryptorium cystersów w Mogile do 
początku XVI wieku. Autorzy jako źródło do tych dziejów analizują powstałą w środo-
wisku klasztornym w początkach XVI wieku kronikę Mikołaja z Krakowa, która zawiera 
m.in. bogaty przekaz o skrybach oraz efektach ich twórczości pisarskiej. W części II czy-
telnicy znajdą imienną listę osób pracujących w skryptorium od XII do XVI wieku i od-
tworzony katalog ich dzieł. Autorzy podjęli się rekonstrukcji ich życiorysów, zwłaszcza 
danych dotyczących wykształcenia, pochodzenia, aktywności naukowej, dydaktycz-
nej, poglądów. Na podstawie przebadanych źródeł autorzy omawiają nie tylko dzieje 
opactwa, lecz także charakter, organizację oraz rolę skryptorium klasztornego, przed-
stawiając przy tym nowe ustalenia badawcze, np. o funkcjonowaniu już w XIII wieku 
dwóch specjalistycznych kręgów pisarzy dokumentowych i kodeksowych.

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 wybit-
nych polonistów międzywojnia, działacza oświatowego, autora podręczników i ksią-
żek dla nauczycieli, badacza literatury i literata. Szczególnie ważna – zarówno w re-
fleksji nad historią dydaktyki, jak i dla projektowania zmian we współczesnej oświacie 
– jest jego antropocentryczno-kulturowa wizja kształcenia polonistycznego (literackie-
go i językowego), która w sposób zasadniczy przyczyniła się do odejścia od dydaktyki 
bazującej na pamięciowym reprodukowaniu treści w kierunku nauczania angażują-
cego młodych ludzi w proces kształcenia. Ponadto jego studia literaturoznawcze są 
dowodem na to, że 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. Autorka podejmuje próbę ustalenia czynnościowego charakteru 



N
au

ki
 h

um
an

is
ty

cz
ne

23

 � FIlOlOGIA POlSKA

derywatów rzeczownikowych, tzn. określenia specyfiki relacji pomiędzy jednostkami derywowanymi a zna-
czeniami 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 kie-
leckiego. Eksplorowana w drugiej połowie XX wieku leksyka pochodzi od informatorów urodzonych w koń-
cu 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 wieku inspi-
rowana była doświadczeniem osobistym i lekturowym autorki, która opowiada 
o matkach nie tylko jak o literackich bohaterkach, lecz także rzeczywistych ko-
bietach. 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 otocze-
niem. 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, takimi jak irytacja, zmęczenie, nuda, ból czy strach. Liryczne, 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 rela-
cji 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. Li-
chańskiego, 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 wy-
różnia się zamierzoną, jak sądzę, rozległością tematyczną i metodologiczną pro-
wadzonych oraz postulowanych w danym obszarze badań. Wskazuje ich kierunki 
i możliwości rozwoju, daje także podstawy źródłowe oraz inicjuje i inspiruje kolej-
ne badawcze kroki.

(Z recenzji prof. dr hab. Izoldy Kiec)
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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 najnow-
szych wyników badań, które mogą być wykorzystane w codziennej praktyce diagno-
styczno-terapeutycznej. Książka z pewnością zainteresuje logopedów, studentów 
kierunków logopedycznych, ale także pedagogów, glottodydaktyków, psychologów 
czy lekarzy specjalistów z zakresu ortodoncji i laryngologii. Tematyka kolejnych roz-
działów 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 pra-
cy 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, au-
torka wytyczyła imaginatywną linię w historii polskiej literatury minionego wieku, 
biegnie ona w poprzek dotychczasowych uporządkowań. Anita Jarzyna przyjęła, 
że pierwszym tematem twórczości interesujących ją autorów jest wyobraźnia. 
Jako że wszyscy oni unikają metarefleksji, badawczemu oglądowi poddała obrazy 
i tematy, z których wyprowadziła autorską koncepcję pisma wyobraźni. Zaświad-
cza ono o stwórczej, apotropeicznej mocy języka. Autorka ukazuje, jak wiersze 
w nim zapisane stają się swego rodzaju autotematyczną opowieścią.

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 me-
dytacje zamieszczone w dwóch siedemnastowiecznych kodeksach rękopiśmien-
nych: 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 bar-
dzo 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. Zasadni-
czym narzędziem takiej perswazji było powoływanie się na argument z autorytetu, 
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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 stylistyczne, wyszukane koncepty oraz 
obrazy-symbole), sposoby mające nakłonić ich do kształtowania właściwych postaw bądź do podjęcia okre-
ślonego działania.

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

Marzena Karwowska

Antropologia wyobraźni twórczej w badaniach literackich. Świat wyobrażony Brunona Schulza

Łódź 2015 • 352 s. • ISBN 978-83-7969-546-1 • 39,90 zł

Autorka publikacji prezentuje aktualny stan badań nad antropologią wyobraźni twór-
czej i mitokrytyką oraz przybliża polskiemu Czytelnikowi Durandowski i postduran-
dowski nurt badań literackich. Podejmuje próbę zastosowania metodologii Duran-
dowskiej do analizy i interpretacji dzieła literackiego na przykładzie prozy Brunona 
Schulza. Obserwacji poddaje też sposób, w jaki archaiczne mitemy i figury wyobraże-
niowe funkcjonują w dziele literackim i jakiemu przetworzeniu podlegają w wyobraźni 
autora Sklepów cynamonowych.

Książka Marzeny Karwowskiej jest pozycją oryginalną i szczególnie wartościo-
wą. Wprowadza polskiego Czytelnika w fascynujący świat badań nad imaginacyjną 
kreatywnością w literaturze oraz prezentuje – na przykładzie analizy prozy Schulza 
– doskonałe efekty tych badań. Naukową narrację Autorki cechuje precyzja sądów, 
wnikliwość analiz oraz otwartość refleksji. Zdumiewa niezwykle bogata erudycja, zaktualizowana do naj-
nowszych publikacji, niestety najczęściej niedostępnych dla polskiego Czytelnika. Studium znajdzie odbior-
ców nie tylko wśród polonistów, lecz zainteresowani nim mogą być także filolodzy różnych specjalności, 
kulturoznawcy, antropolodzy, historycy filozofii, w sumie najszerszy krąg humanistów.

(Z recenzji prof. Wojciecha Gutowskiego)

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 obej-
muje takie zagadnienia, jak: teoretyczne ujęcia mitu w perspektywie antropolo-
gicznej, rewitalizacja mitu w kulturze współczesnej; przetworzenie paradygma-
tów czasu mitycznego i mitycznych modeli kosmicznych w tekstach kultury; 
hermeneutyka tekstów literackich, stanowiących artystyczną transpozycję ar-
chaicznych narracji mitycznych. Publikacja stanowi efekt działalności nauko-
wej studencko-doktoranckiego Koła Naukowego Mitokrytyków Uniwersytetu 
Łódzkiego. Celem jego działalności jest propagowanie i rozwijanie badań mi-
tokrytycznych nad tekstem literackim oraz umożliwianie rozwoju naukowego 
młodym badaczom w zakresie tej rzadko podejmowanej w obrębie polskich 
badań literaturoznawczych tematyki.

Interpretacje literackie

Marzena Karwowska

Antropologia wyobraźni twórczej
w badaniach literackich

Świat wyobrażony Brunona Schulza
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   Autorka publikacji prezentuje aktualny stan badań nad antropologią 
wyobraźni twórczej i mitokrytyką oraz przybliża polskiemu czytelnikowi 
Durandowski i postdurandowski nurt badań literackich. Podejmuje 
próbę zastosowania metodologii Durandowskiej do analizy  i interpretacji 
dzieła literackiego na przykładzie prozy Brunona Schulza. Obserwacji 
poddaje również sposób, w jaki archaiczne mitemy i figury wyobrażeniowe 
funkcjonują w dziele literackim i jakiemu przetworzeniu podlegają w wy-
obraźni autora Sklepów cynamonowych. 

   „Książka Marzeny Karwowskiej jest pozycją oryginalną i szczególnie 
wartościową. Wprowadza polskiego czytelnika w fascynujący świat 
badań nad imaginacyjną kreatywnością w literaturze oraz prezentuje
– na przykładzie analizy prozy Schulza − doskonałe efekty tych badań. 
Naukową narrację Autorki cechuje precyzja sądów, wnikliwość analiz 
oraz otwartość refleksji. Zdumiewa niezwykle bogata erudycja, zaktua-
lizowana do najnowszych publikacji, niestety najczęściej niedostępnych 
dla polskiego czytelnika. Studium znajdzie odbiorców nie tylko wśród 
polonistów, lecz zainteresowani nim mogą być filolodzy różnych 
specjalności, kulturoznawcy, antropolodzy, historycy filozofii, w sumie
– najszerszy krąg humanistów”.

Z recenzji prof. dr. hab. Wojciecha Gutowskiego

ISBN 978-83-7969-546-1
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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 • otwarty dostęp

Publikacja jest zbiorem artykułów eksplorujących relacje między dziennikarstwem 
a literaturą z różnych perspektyw i w różnych obszarach językowych. Wobec postę-
pującej w ostatnich dziesięcioleciach kontaminacji między dziennikarstwem a litera-
turą autorzy tekstów pochylają się nad historycznymi związkami między badanymi 
dziedzinami (począwszy od starożytności do czasów najbardziej współczesnych), 
stawiają pytania dotyczące kontekstów kulturowych determinujących badaną eks-
presję, przyglądają się typowym dla niej środkom wyrazu, wychwytują nieuniknioną 
hybrydyzację form oraz kreślą sylwetki konkretnych dziennikarzy-pisarzy. Wartością 
dodaną jest zderzenie perspektyw badawczych w odniesieniu do różnych kręgów 
kulturowych (hiszpański, latynoamerykański, francuski, bułgarski, polski, amerykań-
ski, angielski, germański, klasyczny, włoski). Takie ujęcie prowadzi do wieloaspekto-
wej problematyzacji niezwykle aktualnego wymiaru współczesnej kultury.

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

Niniejsza monografia przedstawia dzieło Witolda Gombrowicza z całkowicie nieznanej 
polskiemu czytelnikowi strony: jako włączone do argentyńskiego kanonu literackie-
go i funkcjonujące w jego obrębie. Proces „argentynizacji” pisarza jest rozpatrywany 
z perspektywy współczesnej komparatystyki literackiej i kulturowej, włączając w to 
badania nad przekładem, refleksje nad tożsamością narodową i jednostkową oraz za-
gadnienia dotyczące oddziaływania osobowości twórczej. Badanie „efektu Gombro-
wicza” 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.

Monika Kocot, Kamil Szafraniec (red.)

Języki (pop)kultury w literaturze, mediach i filmie

Łódź 2015 • 244 s. • ISBN 978-83-8088-061-0 • otwarty dostęp 

W prezentowanej publikacji podjęto problematykę dotyczącą opisu i odbioru zja-
wisk szeroko pojętej popkultury. Autorzy, prowadząc interdyscyplinarny dialog 
i konfrontując różne perspektywy badawcze, eksplorują oblicza popkultury w dzie-
dzinach: literatury, filmu, sztuk audiowizualnych i mediów. Wychodząc od tytuło-
wego zagadnienia, otwierają przestrzeń intermedialnego dialogu, który odsłania 
bogactwo ujęć i (czasami zaskakującą) wielopoziomowość (pop)kulturowych dys-
kursów we współczesnej humanistyce.

Nicią przewodnią tomu jest wzajemne przenikanie się i oddziaływanie na siebie 
popkultury i kultury wysokiej, zatarcie granic między nimi. Refleksja nad popkultu-
rą stanowi zatem również namysł nad ważnymi przemianami zachodzącymi we 
współczesnej kulturze. Czytelnik ma okazję wspólnie z autorami zastanowić się nad 
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takimi kwestiami, jak: wpływ języka potocznego na poezję, związki między filozofią, nauką i komiksem, 
dialog filozofii i kultury popularnej, gry o sens, związki powieści z tradycją filmowego westernu, charakter 
zmian w obrębie gatunków dziennikarskich i wiele innych.

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 tłuma-
czeń 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 Kochanowskie-
go 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 uważa-
na za ponadwyznaniową i jedna katolicka. Czytelnik może łatwo porównać te wersje i samodzielnie obco-
wać 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 wieku pojęcie to dotyczyło malarstwa, 
obecnie zostało rozszerzone na wszelkie sfery życia, stało się też zjawiskiem ponad-
stylowym, a nawet – jednym z kanałów komunikowania, który ukierunkowuje indywi-
dualne 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 popkultu-
ra, stereotypowość, szablonowość, seryjność, sentymentalizm itp., lecz także „terapia 
kompleksów” – indywidualnych i zbiorowych, niekiedy wręcz konieczna dla emocjo-
nalnego zdrowia, samopoczucia i znalezienia równowagi w rozrelatywizowanej rzeczy-
wistości. Kicz to realizacja tęsknoty za rzeczywistością taką, jaką chcielibyśmy, by była.

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, doko-
nane przez cenionych badaczy literatury przełomu XIX i XX wieku. Każdy szkic po-
święcony 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 lek-
turę książki oraz usprawni korzystanie z niej podczas pracy dydaktycznej.
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Joanna Mikosz

Sposoby promocji współczesnej polskiej prasy drukowanej

Łódź 2015 • 320 s. • ISBN 978-83-7969-403-7 • 44,10 zł

Publikacja skierowana jest do szerokiego grona odbiorców zarówno zajmujących 
się od strony naukowej promocją i reklamą, jak i zawodowo związanych z mar-
ketingiem. Jest ona bardzo wartościowym opracowaniem, napisanym z wielkim 
znawstwem analizowanych problemów, bogatym pod względem praktycznych 
ustaleń, cennym poznawczo w aspekcie marketingowym, prasoznawczym i ko-
munikacyjnym. Bogata egzemplifikacja materiału została w rozprawie znakomicie 
wykorzystana do syntetycznego ujęcia zagadnień i formułowania wniosków ogól-
nych. Pracę tę czyta się z wielkim zainteresowaniem i intelektualną satysfakcją. 
Jest ona napisana sprawnym, potoczystym językiem, gwarantującym szeroki od-
biór czytelniczy.

Ponadto należy podkreślić przydatność recenzowanej monografii w dydak-
tyce akademickiej. Jestem przekonana, że po ukazaniu się w druku stanie się ona ważną pozycją wśród 
innych dzieł poświęconych komunikacji społecznej, a w szczególności prasowemu rynkowi wydawniczemu, 
problemom związanym z formami i sposobami promocji prasy drukowanej.

(Z recenzji prof. Ireny Kamińskiej-Szmaj)

Ewa Mikuła (red.)

Tekst, słowo, obraz

Łódź 2018 • ISBN 978-83-8142-026-6 • 39,90 zł

Punktem wyjścia autorów publikacji jest tekst, który w naukach humanistycz-
nych stwarza szerokie możliwości analizy związanej nie tylko z literaturoznaw-
stwem, 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 pre-
zentowane wcześniej zagadnienia. Na uwagę zasługuje szeroki kontekst kulturo-
wy 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 anali-
tycznych do mało znanego typu tekstu (fotokast).

(Z recenzji prof. dr hab. Danuty Kowalewskiej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika)

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 twór-
czością wybitną i profesjonalną (w części I) oraz przykładów badań nad biografia-
mi twórców (w części II). Autorzy uzasadniają rolę i wpływ mentorów w rozwoju 
osób wybitnych, charakteryzują sytuacje kryzysowe, z którymi zmagają się twór-
cy, wskazują stosowane przez nich strategie zaradcze wobec trudności, a także 
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pokazują sytuacje przełomowe w twórczości. Stawiają również pytania o to, jak prowadzić badania biogra-
ficzne, aby spełnić kryteria biografii naukowej; czy biografie nienaukowe są twórcze; jak się powinno pisać 
biografię osoby wybitnej, jakie jest znaczenie podejścia interdyscyplinarnego do badań biograficznych oraz 
jakie narzędzia badań są najlepsze.

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 zbio-
rowych. Są to interpretacyjne studia i szkice dotyczące zarówno najważniej-
szych 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 literatu-
roznawczych 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 wy-
datnie poszerza sfery poznania, odsłaniając nieznane wcześniej możliwości. Za-
światy 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 niniejszym tomie zgromadzono prace na temat utworów reprezentują-
cych różne okresy literackie i gatunki, poświęcone wielorakiej tematyce. Przed-
miotem 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, Przybyszew-
ski, Brzechwa, Leśmian, Schulz, Białoszewski, Grochowiak, Różewicz, Szymborska, Bryll), ale też nieco 
zapomnianych (Brzozowski, Wojaczek) oraz najnowszych, o ugruntowanej pozycji (Tokarczuk), utrwa-
lających ją (Tulli), dopiero poszukujących swego miejsca czy niszowych (łódzcy poeci współcześni, 
Kaczanowski). W obszarze zainteresowań znaleźli się pisarze epok dawnych (Twardowski, Jurkowski, 
Kołłątaj), jak również 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 wypowie-
dzi – od dramatów, poprzez inscenizacje, powieści, eseje, nowele, małe traktaty 
filozoficzne, 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 z sobą nieustanny bój. W jego centrum sytuuje się człowiek. To 
zmagania ducha i materii, próby uchwycenia za pomocą doświadczenia mistycz-
nego, 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 doświad-

czanie 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 zado-
walająco 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 odbior-
cy wizję wytworzoną przez dramaturgów i reżyserów. Sen stanowi przepustkę w zaświaty dla takich wi-
zjonerów, jak Pilch, Sapkowski, Hofmannsthal oraz służy mówieniu o kondycji człowieka i jego skrytych 
problemach.

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 • otwarty dostęp

W wielojęzycznej i wielokulturowej Europie, z którą wiąże się wiele programów 
europejskich, ten tom młodych naukowców jest bardzo potrzebny. Świad-
czy o tym, że młodzi ludzie widzą sens Unii Europejskiej, doceniają programy 
europejskie i aktywnie w nich uczestniczą. Chcą również przybliżyć Polskę, jej 
język i kulturę innym narodom. Sprzyja temu aktywna wymiana naukowców 
i studentów między krajami Unii. W tym aspekcie podejmowane badania są jak 
najbardziej uzasadnione. Jest to, co trzeba podkreślić, już czwarty tom z cyklu 
Bogactwo językowe i kulturowe Europy w oczach Polaków i cudzoziemców. Są 
w nim przedstawione dwa ujęcia: spojrzenie Polaków na cudzoziemców i cudzo-
ziemców na nas. Znaczna część artykułów poświęcona jest też glottodydaktyce 
języków obcych, a przede wszystkim nauczaniu języka polskiego jako obcego. 
Nie znam drugiej takiej publikacji, w której na ten temat wypowiadaliby się tylko 
młodzi naukowcy.

(Z recenzji prof. zw. dr hab. Bożeny Ostromęckiej-Frączak)
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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, wywoły-
wały 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 wielolet-
nim doświadczeniem warsztatowym. Autorka wzbogaca kompendium podstawo-
wej wiedzy przydatnej wszystkim występującym publicznie bogatym zestawem 
autorskich ćwiczeń. Ciało traktowane jest w nich jako instrument służący do wy-
dobywania głosu. Czytelnik znajdzie tu nie tylko typowe ćwiczenia narządów ar-
tykulacyjnych i z zakresu techniki mowy, lecz także te związane z postawą ciała, 
relaksacją czy uruchamianiem rezonatorów, ćwiczeniom towarzyszą zdjęcia in-
struktażowe, rysunki, schematy i tablice ułatwiające korzystanie z publikacji.

Podręcznik pracy głosem można wykorzystać zarówno na zajęciach/warszta-
tach, jak i w pracy samodzielnej.

Agnieszka Przybyszewska

Liberackość dzieła literackiego

Łódź 2015 • 416 s. • ISBN 978-83-7969-417-4 • 44,10 zł

Książka stanowi próbę przyjrzenia się, czym jest liberatura w kontekście jej teorii 
i odpowiedź na pytania: kto pierwszy podejmował tematy i rozważania teoretycz-
ne dotyczące takich aspektów dzieł literackich, jak forma, tworzywo czy książka; 
czy aby na pewno nie podejmowano wcześniej tych tematów – czy liberaci rze-
czywiście są tutaj pierwsi; dlaczego liberacki, niedominujący sposób traktowa-
nia materialności, fizyczności literackich artefaktów (namysł nad kwestią języka 
i kształtem tekstu) powrócił w 1999 r. Konkluzją rozważań ma być stwierdzenie, 
czym w ogóle jest liberatura.

Czytelników niech zachęci do lektury stwierdzenie autorki, zawarte we Wstępie: 
„dla mnie poszukiwanie tekstów liberackich było przyjemne […], mam nadzieję [że 
książka] będzie choć po części tak ciekawym doświadczeniem czytelniczym dla jej 
odbiorców, jak były dla mnie teksty, które stały się inspiracją do jej napisania”.

Stanisław Przybyszewski

Gody życia. Dramat współczesny w IV aktach

oprac. i wstęp Karolina Goławska

Łódź 2015 • 280 s. • ISBN 978-83-7969-427-3 • 38,85 zł

Niniejsze wydanie, jako pierwsze z przygotowywanego cyklu związanego z twór-
czością dramatyczną Przybyszewskiego, stawia sobie za cel krytyczne opracowa-
nie Godów życia. Dramat ten nie ma podobnej edycji – ze wstępem interpretacyj-
nym oraz komentarzem edytorskim, może być jedynie znany z wydania w roku 
1910. Prezentowana tu edycja wynika z konieczności dostarczenia brakujących 
wznowień dzieł i podyktowana jest potrzebą krytycznego dyskutowania o dorobku 
najsilniej (być może) oddziałującego na pisarskiego ducha twórcy polskiej, a tak-
że europejskiej literatury przełomu XIX i XX wieku. Takie wydanie ma umożliwić 
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skoncentrowanie się na mocnych i słabych stronach samego utworu i zrównoważyć nawarstwioną z bie-
giem lat literaturę na temat Przybyszewskiego, stawiającą na drugim planie to, co o znaczeniu autora po-
winno świadczyć najbardziej – jego twórczość.

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 fik-
cjonalnych i niefikcjonalnych) o insurgentach powstania styczniowego. Łączy je 
przede wszystkim próba wykorzystania prymarnych źródeł historycznych, tj. me-
tryk – dokumentów autentycznych i surowych, w przekazie indyferentnych, jako 
materiału nie tyle pozwalającego na uznanie referencjalności wiedzy historycznej, 
ile organizujące go próby odkształcania (i demaskowania przez odsłonięcie me-
chanizmu) mitów lub modelowania biografii znanych dotąd jedynie w rudymen-
tach. Stwarza się przez to niekiedy nowa narracja, alternatywna wobec poprzed-
niej (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, nie-
zwykle aktualny temat oddziaływania nowych mediów na nasze życie, tj. na 
współczesny język, zachowania społeczne, literaturę czy przestrzeń medial-
ną. Autorzy analizują zjawiska występujące w przestrzeni wirtualnej oraz ich 
wpływ na język młodego pokolenia używany także poza siecią. Starają się rów-
nież 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, mamy czy też wirtualne spo-
soby 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 wieloaspek-
towym wpływem nowych mediów na otaczający nas świat.

Rafał Siekiera

Początki polskiej publicystyki sportowej w ujęciu genealogicznym.  
„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 po-
czątku wieku XX, ich uwikłanie w świat działaczy i instytucji zajmujących się kul-
turą fizyczną. Poddaje analizie unikalny materiał (355 tekstów) z pierwszych lat 
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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 wypo-
wiedzi, jak artykuł publicystyczny, komentarz prasowy, felieton. Omawiając te zagadnienia, wprowadza 
Czytelnika w czas narodzin publicystki sportowej w Polsce – jej kształtowania się w trudnych warunkach 
zewnętrznych (niski prestiż zawodu dziennikarza i tematyki sportowej) i wewnętrznych (problemy finan-
sowe i brak doświadczenia organizacyjnego redakcji pierwszych pism sportowych). 

Paweł Maurycy Sobczak

Polscy pisarze wobec faszyzmu

Łódź 2015 • 432 s. • ISBN 978-83-7969-581-2 • 43,05 zł

Faszyzm, wedle sławnej formuły wybitnego niemieckiego badacza Ernsta Nolte-
go, był wydarzeniem epokowym i naznaczył cały wiek XX. Był popularny również 
wśród pisarzy i to często bardzo wybitnych, że przypomnę Marinettiego, Ma-
lapartego, Pounda, Jüngera, Céline’a, Drieu La Rochelle’a, Benna, Heideggera, 
Brasillacha… Na temat ich związków z faszyzmem powstały na Zachodzie już 
setki, jeśli nie tysiące, prac, a ich liczba zderza się z nieobecnością podobnych 
studiów w naszym literaturoznawstwie.

Tym większe zainteresowanie musi budzić obszerna książka Pawła Sobczaka. […] 
Autorowi chodzi nie tylko o to, jak widzieli polscy pisarze hitleryzm i III Rzeszę, lecz tak-
że, jak postrzegali faszyzm włoski i Włochy Mussoliniego. Pawła Sobczaka interesuje 
też to, jak polscy pisarze wyobrażali sobie faszyzm jako taki, czy potrafili rozpoznać 
modernistyczny i totalitarny charakter doktryny faszystowskiej i w jakim stopniu sami 
faszyzmowi lub „ideologiom faszyzującym” się poddawali, a w jakim się im opierali.

(Z recenzji prof. Macieja Urbanowskiego)

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 publi-
kacji jest bowiem analiza prasowego i telewizyjnego dyskursu ezoterycznego 
przeprowadzona na tle kontekstu społeczno-psychologicznego. W pracy zostały 
postawione pytania o to, dlaczego w XXI wieku wzrosło zainteresowanie magią 
i medycyną niekonwencjonalną, jaki wpływ ma na to sytuacja ekonomiczna kra-
ju 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 te-
lewizyjnych, 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)
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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 kon-
strukcji jako posesywnej czy partytywnej, lecz jej znaczenie. Czytelnik znajdzie tu 
ponadto zestawienie inwentarza typowych środków, za pomocą których te kate-
gorie 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.

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 za-
interesowanych dziennikarstwem sportowym oraz pragnących spróbować swoich 
sił w zawodzie. Obok charakterystyki gatunków wypowiedzi dziennikarskiej auto-
rzy 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 Ry-
czel) 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)

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 Sien-
kiewicza, gdy powieść wybrana została w ogólnopolskim plebiscycie jako lektura Na-
rodowego 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 złożo-
ną 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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 � FIlOlOGIA POlSKA

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

Autor połączył tu kwestie związane z życiem literackim emigracji po II wojnie światowej 
z rozwijającym się w Polsce od drugiej połowy lat 70. „drugim obiegiem” wydawniczym. 
Publikacja dotyczy literatury i dziennikarstwa w kraju i na emigracji, które powstały 
poza zasięgiem cenzury PRL i rozpowszechniane były na terenie Polski bez debiutu. 
Autor 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 autorów, których miał 
okazję bezpośrednio poznać – mają charakter osobisty i wspomnieniowy.

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 zapo-
znany z podstawowymi założeniami poetyki kognitywnej, ze szczególnym zwróce-
niem uwagi na mechanizmy stojące za tekstem, w tym na te związane z procesem 
lektury. Autor sytuuje powieść graficzną w perspektywie historycznej, ale przede 
wszystkim podejmuje próbę gatunkowego wyróżnienia jej z dziedziny komiksu. 
Rozważa przy tym teoretyczne zagadnienia związane ze sposobem badania ga-
tunków hybrydycznych i wieloznakowych w obliczu kryzysu genologii esencjalnej, 
dowodząc, że komiks i powieść graficzna zasługują na włączenie ich w sferę zain-
teresowań (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 zna-
komite źródło poznania nazw miejscowych i terenowych ze wschodniej Wielko-
polski. 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. Mate-
riał słownikowy został zgromadzony samodzielnie przez autorkę w wyniku eks-
ploracji terenowej w latach 2010–2012, podczas której przeprowadzono rozmowy 
ze 195 informatorami, oraz w wyniku ekscerpcji źródeł historycznych.
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FILOLOGIA ANGIELSKA

SERIA: 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 roku ukazują się publikacje poświęcone 
różnorodnym aspektom współczesnego językoznawstwa oraz szeroko pojętym ba-
daniom nad językiem i komunikacją językową. Poruszane są w nich fundamentalne 
kwestie dotyczące języka z uwzględnieniem perspektyw różnych nauk i paradygma-
tów 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 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.

Łukasz Bogucki, Stanisław Goźdź-Roszkowski, Piotr Stalmaszczyk (eds.)

Ways to Translation

Łódź 2015 • 370 s. • ISBN 978-83-7969-543-0 • 48,90 zł

Scholarship in translation studies is these days developing at an unprecedented 
rate, as the field is becoming ever more diversified and specialized. This volume 
aims at disseminating up-to-date knowledge about translation and interpreting 
and providing easy access to a wide selection of topics ranging from translation 
fundamentals (e.g. equivalence, translating procedures, translation competence) 
specialized and domain-specific translation (e.g. Audiovisual Translation, Legal 
Translation, Literary Translation or Medical Translation), translation tools (machine 
translation, CA7) to different translation methodologies and perspectives (e.g. Co-
gnitive Approaches, Corpora and Descriptive TS). The book is intended primarily for 
undergraduate students but it should be of interest to anyone with a professional 
or personal interest in the problems of translation and interpreting.

(Professor Wojciech Kubiński, University of Gdańsk)

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 reflec-
ting the growing complexity, diversity and dynamicity of professional domains and 
their discourses. This volume sets out to disseminate the results of practicioners’ re-
search carried out in various occupational and educational settings. Ranging from Bu-
siness, 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.
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 � FIlOlOGIA ANGIElSKA

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 philo-
sophy 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 philo-
sophers (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 im-
petus in the direction of large-scale explorations of phraseology. lt introduces a de-
pendency- based method of detecting potential phraseological units to increase the 
coverage of prefabricated structures in automatic combinatorial dictionaries which 
have so far been mainly restricted to binary collocations. Various sources of evi-
dence 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. formu-
laicity in naturally-occurring language and increase our recognition of seemingly 
subtle, but nevertheless ubiquitous aspects of phraseological prefabrication.

Piotr Stalmaszczyk (ed.)

Issues in Philosophy of Language and  Linguistics

Łódź 2014 • 140 s. • ISBN 978-83-7969-402-0 • 35,70 zł

Papers collected in this volume investigate several important issues in philoso-
phy of language and linguistics, both traditional (such as the influences of analytic 
philosophy on language planning movements, or the concepts of truth and false-
hood), and the most recent (including accounts of semantics and pragmatics of 
pejoratives and slurs; John MacFarlane’s views on disagreement; the status of Uni-
versal Grammar in linguistics and philosophy, and the emerging field of etholin-
guistics). These studies demonstrate that the investigation into the interface of 
philosophy of language and linguistics brings interesting results, and opens new 
avenues for philosophical and linguistic research.
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Piotr Stalmaszczyk (red.)

Metodologie językoznawstwa 1. Ewolucja języka. Ewolucja teorii językoznawczych

Łódź 2016 • 180 s. • ISBN 978-83-7525-849-3 • 38,90 zł

Organizowane w Instytucie Anglistyki Uniwersytetu Łódzkiego seminaria naukowe 
poświęcone metodologiom językoznawstwa za każdym razem starają się odpo-
wiedzieć na fundamentalne pytania dotyczące języka oraz przedstawić stan ba-
dań nad językiem z uwzględnieniem perspektyw różnych nauk i paradygmatów 
badawczych. Ponieważ teorie językoznawcze nieustannie ewoluują, tematem 
przewodnim niniejszego tomu jest właśnie ewolucja, zarówno teorii językoznaw-
czych, jak i samego języka.

Piotr Stalmaszczyk (red.)

Metodologie językoznawstwa 4. Od dialektologii do dialektyki

Łódź 2015 • 132 s. • ISBN 978-83-7969-673-4 • 36,90 zł

Kolejny, czwarty tom serii nosi podtytuł Od dialektologii do dialektyki i ta umowna 
klamra tematyczna obejmuje badania słowotwórstwa w gwarach, rozważania do-
tyczące rodowodu współczesnej pragmatyki, schematów argumentacyjnych w ra-
cjonalnej dyskusji, a także socjolingwistycznych refleksji nad narracją osobistą oraz 
metodologii badań w przekładzie audiowizualnym. Dwa ostatnie rozdziały dotyczą 
problematyki języka migowego.

Anna Cichosz, Ewa Waniek-Klimczak (eds.)

Variability in English across time and space

Łódź 2016 • 160 s. • ISBN 978-83-8088-065-8 • otwarty dostęp 

Synchronic variability in the area of phonetics, phonology, vocabulary, morpho-
logy and syntax is a natural feature of any language, including English. The 
existence of competing variants is in itself a fascinating phenomenon, but it is 
also a prerequisite for diachronic changes. This volume is a collection of studies 
which investigate variability from a contemporary and historical perspective, in 
both native and non-native varieties of English. The topics include Middle English 
spelling variation, lexical differences between Middle English dialects, Late Mid-
dle and Early Modern English forms of address, Middle English negation patterns, 
the English used by Polish immigrants living in London, lexical fixedness in native 
and non-native English used by Polish learners, and the phenomenon of phonetic 
imitation in Polish learners of English. The book should be of interest to anyone 

interested in English linguistics, especially English phonetics and phonology as well as history of English, 
historical dialectology and pragmatics.
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 � FIlOlOGIA ANGIElSKA

Agata Dąbrowska (red.)

Polska bibliografia szekspirowska 2001–2010

Łódź 2016 • 448 s. • ISBN 978-83-8088-067-2 • otwarty dostęp

Polska bibliografia szekspirowska 2001–2010 powstała w odpowiedzi na rosnące 
zainteresowanie życiem i twórczością Szekspira w Polsce. Okres, którego dotyczy 
niniejsza monografia, był niezwykle istotny w dziejach kulturotwórczej roli angiel-
skiego barda w naszym kraju. Zmiany polityczno-społeczne będące efektem pro-
cesu globalizacji, a także rozpoczęcia nowego stulecia, wywarły istotny wpływ na 
recepcję jego twórczości w Polsce. W sztukach Szekspira, uniwersalnych i nieusta-
jąco aktualnych, ciągle odnajdujemy metafory naszej rzeczywistości.

Publikacja prezentuje bogaty dorobek polskich naukowców, pisarzy, artystów 
i tłumaczy, którzy włączyli się w światową debatę nad twórczością angielskiego 
dramaturga i poety, wzbogacając ją o własne odczytania i interpretacje.

Krystyna Kujawińska Courtney, Grzegorz Zinkiewicz (eds.)

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

Łódź 2017 • 204 s. • ISBN 978-83-8088-797-8 • 39,90 zł

The great asset of Shakespeare: His Infinite Variety is its wide historical and geo-
graphical range – that is, from the time of the Bard himself to the latest meta-
morphoses of meanings new electronic media made available. Every reader, de-
pending 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 perspec-
tive 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)

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 • otwarty dostęp

Some Renaissance/Early Modern Topoi in the Twenty First Century is a unique pub-
lication on the sixteenth-seventeenth European culture, politics and societal  
studies. Although the book is primarily addressed to scholars and academics who 
study the Renaissance/Early Modern episteme, it can also attract the attention of 
many other circles of readers interested in an interdisciplinary discourse devoted 
to e.g. governance, theology, religion, politics, diplomacy and literature. Since the 
essays focus on facts, processes, texts and state formations, which do not gene-
rally belong to the general discourse, they pose a challenge to the conventional 
perception of the period under discussion.
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Katarzyna Ostalska (ed.)

Women’s Space and Men’s Space

Łódź 2017 • 144 s. • ISBN 978-83-8142-006-8 • otwarty dostęp

The articles included in this book explore the concept of space with regard to 
gender discourse. Their authors analyse how women and men address, re-defi-
ne and shape their physical, topographical as well as cultural and literary space; 
they study how gender affects women’s and men’s spatial and discursive location 
and how it influences their (spatial) identities. The contributors to this book are 
young academics, Ph.D. students and university graduates. Apart of the freshness 
of the approach, the book’s strength lies in the fact that the gendered dimension of  
space is discussed here from numerous standpoints, such as geographic, psycho-
logical, linguistic, sociological, literary and cultural.

Katarzyna Poloczek

Towards Female Empowerment. The New Generation of Irish Women Poets:  
Vona Groarke, Sinéad Morrissey, Caítriona O’Reilly and Mary O’Donoghue

Łódź 2015 • 618 s. • ISBN 978-83-7969-602-4 • 59,00 zł

The monographic study Towards Female Empowerment − The New Generation of 
Irish Women Poets: Vona Groarke, Sinéad Morrissey, Caítriona O’Reilly, and Mary 
O’Donoghue analyses in depth the poetry written by four most significant Irish au-
thors born in the 1970s. Together with insightful interpretations of the ex plored 
poetry, it offers a new reading of philosophy, social and cultural studies, and psy-
chology connected with the subject matter of women’s empowerment. The book 
constitutes a thought-provoking debate on the up-to-date issues that need to 
be critically re-examined and re-thought these days. It is an inspiring reading for  
people interested not only in Irish poetry but in modern literature in general.

Wiktor Pskit (red.)

Semantyczne i pragmatyczne aspekty komunikacji. Od deminutywów do gestów

Łódź 2015 • 102 s. • ISBN 978-83-7969-409-9 • 36,75 zł

Niniejszy tom jest zbiorem tekstów poświęconych wybranym współczesnym 
tendencjom w badaniach nad semantycznymi i pragmatycznymi zagadnieniami 
szeroko rozumianej komunikacji. Najnowsze analizy z zakresu językoznawstwa, fi-
lozofii języka i teorii komunikacji wyraźnie wskazują, że głównym źródłem trudno-
ści o charakterze teoretycznym i metodologicznym w badaniach semantycznych 
są niejasne (a może nawet trudne do ustalenia) granice pomiędzy semantyką 
a pragmatyką. Badanie tych trudności jest jednym z motywów spajających przed-
stawione opracowania. Jednocześnie zebrane teksty w znaczący sposób różnią się 
między sobą pod wieloma względami. Autorzy reprezentują odmienne podejścia 
teoretyczne i tradycje filologiczne, a ich badania obejmują dane z różnych języków 
(polskiego, angielskiego, hiszpańskiego i rosyjskiego). Poszczególne rozdziały pu-

blikacji orientują w szerokim spektrum obszarów badawczych – od deminutywów, poprzez wyrażenia o tzw. 
znaczeniu ogólnym, profile komunikacyjne, język potoczny i perspektywę, aż po rolę gestów w komunikacji. 
Całość może stanowić przyczynek do współczesnych badań semantycznych i pragmatycznych, zarówno 
w kontekście językoznawczym, jak i w wymiarze interdyscyplinarnym.
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 � FIlOlOGIA KlASYCZNA

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 re-
creations 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 con-
texts: 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 adap-
tujących mity antyczne z kręgu kultury śródziemnomorskiej w obrębie estetyki 
postmodernizmu. Autorka podjęła pierwszą na rodzimym gruncie transdyscypli-
narną analizę recepcji mitów we współczesnym teatrze polskim. Wybrała przykła-
dy 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 doko-
nań, autorka posłużyła się własną typologią i wyróżniła strategie ujmowania mitu 
przez poszczególnych twórców.

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, re-
cenzje, omówienia oraz streszczenia. Peryferie tekstu zmieniały się na przestrzeni 
wieków od epoki starożytnej do czasów współczesnych, co przekłada się na różno-
rodność ich form i treści. Cechy charakterystyczne, a także zadania metatekstów 
i paratekstów zależały od rodzaju tekstu głównego, epoki literackiej oraz dominu-
jących w danej kulturze tendencji naukowych i teatralno-dramatycznych.
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Joanna Rybowska

„Dionizos Agathos Daimon”

Łódź 2015 • 366 s. • ISBN 978-83-7969-394-8 • 36,90 zł

Problem kultu boga Dionizosa, zwanego także Agathos Daimon, jest jedną 
z wielkich zagadek pozostawionych przez starożytnych. Bóstwo to jest najczę-
ściej określane przez badaczy jako „bóg trudny do zrozumienia”; bóg, który nam 
się wymyka, którego istota jest nieprzenikniona. W. K. C. Guthrie wyraża nawet 
przekonanie, że cześć oddawana Dionizosowi należy do tej kategorii zagadnień, 
które nigdy nie mogą być całkowicie wyjaśnione; chociaż bowiem znane są 
symbole mocy dionizyjskiej, to jednak w większości przypadków nie możemy 
określić ich pierwotnych znaczeń. Przyczyn takiego stanu rzeczy jest kilka. Jedna 
z nich to brak ksiąg kanonicznych w kulturze Greków. Innym bardzo ważnym 
zagadnieniem, któremu poświęca się wiele uwagi, jest do dziś niewyjaśniony 
problem pochodzenia kultu boga, a co za tym idzie – jego pierwotnych funkcji. 

Zarówno znaczenie imienia boga – Dionizos, jak i sens całego szeregu odnoszonych do niego epiklez, 
mimo wielu prób ustalenia ich etymologii, pozostają dla nas zagadkowe do dziś. Kolejny istotny problem 
wynika z faktu, że kult tego boga, poza świętami ateńskimi obchodzonymi ku jego czci, co do których 
mamy najwięcej świadectw, miał ponadto charakter misteryjny. Tak więc w obrazie jego kultu pozostaje 
szereg „białych plam” – niejasności, co do których możemy jedynie wysuwać przypuszczenia i stawiać 
hipotezy. 

FILOLOGIA GERMAŃSKA

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 schil-
dern, 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 die-
se 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 Per-

sönlichkeit und der Schöpferkraft Wiecherts selbst. Es soll gezeigt werden, wie einer der meistgelesenen 
deutschsprachigen Schriftsteller mit der nationalsozialistischen Diktatur umging und wodurch seine Ent-
wicklung als Dichter und Entfaltung als Mensch bedingt war.
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Dorota Kaczmarek, Jacek Makowski, Marcin Michoń, Zenon Weigt (Hrsg.)

Felder der Sprache – Felder der Forschung.  
Text-Wesen in Theorie und Analysen

Łódź 2015 • 192 s. • ISBN 978-83-7969-638-3 • 36,75 zł

Zbiorowa publikacja łódzkich germanistów. Badacze skupili się wokół zagadnień 
językoznawczych. Czytelnik znajdzie w niej artykuły dotyczące różnych aspektów 
gramatyki, frazeologii czy translatoryki. Książka składa się z trzech części poświę-
conych różnym płaszczyznom naukowym: językoznawstwo ogólne, językoznaw-
stwo ogólne, językoznawstwo stosowane oraz glottodydaktyka.

Dorota Kaczmarek, Jacek Makowski, Marcin Michoń (Hrsg.)

Texte im Wandel

Łódź 2015 • 192 s. • ISBN 978-83-7969-638-3 • 38,85 zł

Texte sind wie Säulen der Kommunikation, mit denen lnformationen vermittelt, 
diverse lntentionen verfolgt, unterschiedlich motivierte Ziele erreicht wie auch 
Wirklichkeiten kreiert und beeinflusst werden konnen.

Die dreizehn Kapitel des vorliegenden Sammelbandes Texte im Wandel lenken 
die Aufmerksamkeit auf die diachronen und zugleich kultur- bzw. politikbezogenen 
Aspekte der Texterforschung, weiterhin auf Texte, die al Bestandteile eines kom-
plexen kommunikativen Aktes, nämlich des Diskurses gelten, der sich größtenteils 
auf der gesellschaftspolitischen Ebene abspielt und von Medien getragen wird. Des 
Weiteren werden Schwerpunkte von Analysen der Mikroebene der Texte, ihre prag-
matischen Eigenschaften wie auch Aspekte der translatorischen Orientierung an 
den Relationen zwischen dem Ausgangs- und Zielsprachentext untersucht.

Das Konzept des Sammelbandes ist also nicht homogen, was vielmehr für seinen wissenschaftlichen 
Mehrwert spricht. Stattdessen zeigt sich hier die Vielfalt von Ansätzen und Forschungsgebieten mit dem 
gemeinsamen Nenner, der Text heißt.

Małgorzata Kucner, Jörg Riecke (red.), tł. Małgorzata Półrola

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

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

Książka jest dwujęzyczną antologią kilkudziesięciu tekstów niemieckojęzycznych 
autorów z XIX i XX wieku, nieobecnych do tej pory w świadomości krytycznolite-
rackiej i czytelniczej, ale silnie zakorzenionych w łódzkiej tradycji. Redaktorzy tomu 
postawili sobie za cel próbę rekonstrukcji literatury między innymi pisanej w cha-
rakterystycznej odmianie języka niemieckiego: tzw. Lodzer Deutsch/lodzerdeutsch 
oraz przedstawienie jej w tłumaczeniu na język polski. Teksty pochodzą głównie 
z prasy, tylko w nielicznych przypadkach zdigitalizowanej, więc publikacja ma też 
charakter ocalenia spuścizny kulturowej Łodzi. Czytelnik znajdzie także w tomie 
sylwetki autorów, słowniczek wybranych pojęć w Lodzer Deutsch/lodzerdeutsch, 
teksty wstępne wprowadzające w kontekst historyczny i kulturowy „literatury łódz-
kiej”, jak również w specyfikę łódzkiego wariantu niemczyzny.

Publikacji towarzyszą nagrania 5 tekstów w Lodzer Deutsch/lodzerdeutsch czytanych przez Aurelię Schef-
fel, która wraz z rodzicami opuściła w 1946 r. swoje miasto rodzinne Łódź i przeniosła się do Oldenburga. Języ-
kiem, który zaprezentowała w nagraniach, posługiwała się na co dzień w swoim domu rodzinnym.
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FILOLOGIA ROMAŃSKA

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 roku. Autorzy nawiązują do 
łódzkiego wykładu Umberta Eco i wyrażonej wówczas słowami 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 pomija-
nych aspektów i włączanie wywiedzionych z niej wątków w nowe konteksty badawcze.

Artur Gałkowski, Tamara Roszak (red.)

Semiotica generale – semiotica specifica. Sémiotique generale – sémiotique spécifique

Łódź 2017 • 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 semioti-
ca nelle indagini ontologica e dei significati più reconditi della produzione arti-
stica 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 nel-
la letteratura, nella drammaturgia, nel teatro, nella filosofia, nell’arte, nell’arche-
ologia, e più in generale in ogni forma di espressione del pensiero dall’antichità 
ai tempi moderni.

(Andrea Piccardi)

Tomasz Kaczmarek

Farsy i moralitety Octave’a Mirbeau. Francuski teatr anarchistyczny

Łódź 2015 • 358 s. • ISBN 978-83-7969-632-1 • 38,85 zł

Oktawiusz Mirbeau jest autorem sześciu jednoaktówek, które swoim nowator-
stwem antycypują teatr Harolda Pintera, Eugène’a Ionesco i Bertolda Brech-
ta. Stare małżeństwa (Vieux ménages) ukazują piekło małżeńskie, poddając 
ostrej krytyce zafałszowany mieszczański świat. Kochankowie (Les Amants) są 
groteskową demistyfikacją pseudoromantycznej miłości. Autor drwi z napusz-
onego języka, za którym kryje się egzystencjalna pustka. Skrupuły (Scrupules), 
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Epidemia (L’Épidémie) oraz Portfel (Le Portefeuille) należą do sztuk politycznie zaangażowanych i wpi-
sują się w nurt teatru społecznego buntu, zapoczątkowany u schyłku XIX wieku. Epidemia jest protoeks-
presjonistyczną groteską, która ukazuje bezdusznych mieszczuchów dbających jedynie o własne inte-
resy i brzuchy. Portfel i Skrupuły ośmieszają absurdalne prawo: w pierwszej z tych fars uczciwy kloszard, 
który znalazł pokaźną sumę pieniędzy, zostaje uwięziony z powodu braku zameldowania, w drugiej zaś 
ujawnia autor przestępczy charakter ustroju, w którym kradzież jest podstawową cnotą. W Wywiadzie 
(Interview) Mirbeau bezlitośnie atakuje prasę brukową, żywiącą się prymitywnymi tematami.

Magdalena Lipińska

Komizm polskich i francuskich zdań cytowanych. Analiza semantyczna, stylistyczna 
i pragmatyczna

Łódź 2016 • 278 s. • ISBN 978-83-7969-601-7 • otwarty dostęp

W monografii zanalizowano mechanizmy komizmu słownego w polskich i fran-
cuskich przysłowiach, zagadkach i facecjach. Te wypowiedzi, powtarzane od 
pokoleń, wiążą się z przekonaniami i postawami osób mówiących danym ję-
zykiem. W książce autorka próbuje odpowiedzieć na pytanie, w jakiej mierze 
owe związki wyrazów, spostrzeżeń i zachowań są podobne, a w czym się róż-
nią w języku polskim i francuskim. Przedstawione mechanizmy komizmu są 
ważną i charakterystyczną właściwością przysłów. Rozważania o charakterze 
semantycznym, stylistycznym i pragmatycznym dotyczące tego zagadnienia 
poprzedzane są w poszczególnych podrozdziałach fragmentami humorystycz-
nych wypowiedzi profesora Józefa Tischnera, polskiego księdza i filozofa. Na 
ich przykładzie autorka wskazuje, że interesujące ją mechanizmy komizmu nie 
są zastrzeżone dla omawianych struktur językowych, ale odnoszą się również do wypowiedzeń bardziej 
rozbudowanych i niewchodzących w skład systemu frazeologicznego. Porównanie tak rozumianych me-
chanizmów komizmu właściwych przysłowiom polskim i francuskim plasuje tę książkę w dziedzinie nie 
tylko paremiologii kontrastywnej, lecz także kontrastywnej teorii komizmu, kontrastywnej semantyki, 
stylistyki i pragmatyki.

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 máxi-
ma importancia, puesto que se trata de dos idiomas pertenecientes a dos gru-
pos 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 po-
laco 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.
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Antonio Pamies Bertrán, Wiaczesław Nowikow

Los modos verbales en espanol y en polaco

Łódź 2015 • 126 s. • ISBN 978-83-7969-699-4 • 29,90 zł

La selección modal es una de las mayores dificultades para los aprendices 
extranjeros de español, siendo el dominio teórico y práctico del subjuntivo 
motivo de grandes problemas para quienes no tienen este modo en su lengua 
materna. Este es el caso del idioma polaco. De ahí la doble finalidad de este es-
tudio: describir el funcionamiento de los modos verbales desde las perspectivas 
sintáctica, semántica y pragmáticodiscursiva y ofrecer a los lectores una herra-
mienta teórica que facilitaría el aprendizaje práctico de los modos españoles, 
sobre todo del subjuntivo. Una de las aportaciones más importantes de este 
libro, desde el punto de vista de la teoría lingüística general, es el análisis con-
trastivo de los modos verbales españoles y polacos.

Anita Staroń, Sebastian Zacharow (red.)

Être en minorité, être minorité

Łódź 2017 • 244 s. • ISBN 978-83-8088-896-8 • otwarty dostęp

La notion de minorité est centrale dans la réflexion contenue dans ce volume. Elle 
est à comprendre très largement, dans le sens d’une collectivité particulière (na-
tionale, ethnique, religieuse, parlementaire, sexuelle, d’opinion), considérée dans 
son rapport avec le groupe dominant. La présente étude réunit les représentants 
de plusieurs domaines : sociologie, histoire, politologie, sciences du langage, étu-
des littéraires. Grâce à cette richesse d’approches, la minorité apparaît sous plusie-
urs formes. Loin de considérer la relation majorité/minorité dans le seul contexte 
de l’oppresseur – oppressé, certaines études ont tablé sur le rapport de coexisten-
ce plutôt que d’exclusion.

Le volume est à la fois hétéroclite et uni, par l’analyse pertinente que les 
chercheurs proposent du problème de la minorité, vue sous plusieurs formes 

et aspects, ce qui permet d’espérer qu’il arrivera à un large éventail de lecteurs. Il serait souhaitable 
que ces études sur les questions identitaires contribuent, un tant soit peu, à apprivoiser la réalité pas 
toujours facile à comprendre et, par conséquent, à la rendre meilleure. Car, comme nos auteurs sem-
blent en convenir, on pourrait dire, avec Shimon Peres, que « la majorité appartient au passé et la 
minorité à l’avenir ».

FILOLOGIA ROSYJSKA

Barbara Olaszek
«Русские споры» в художественном дискурсе классиков

Łódź 2016 • 222 s. • ISBN 978-83-8088-136-5 • otwarty dostęp 

В предлагаемой читателю книге Б. Оляшек расматриваются «русские споры» 
в художественном дискурсе классиков XIX века. Толчком к исследованию темы 
послужили многочисленные высказывания литературных героев о предраспо-
ложенности русского человека к спорам.
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Несмотря на это утверждение, автор выдвигает тезис о несостоятельности «русских споров» 
в освещении классиков, поддерживая его анализом многочисленных сюжетных ситуаций дискуссий 
о важнейших для русского сознания жизненных ценностях, и об обустройстве России в XIX веке, изо-
браженных на страницах их произведений. Особое внимание уделяется содержанию споров, их участ-
никам, ходу прений, эристическим приемам и результатам «русских споров».

Автора, в частности, интересуют такие аспекты проблемы как достижение спорящими истины, 
возможность консенсуса в общественных вопросах, отсылающие к традициям сократовского и со-
фистического споров, а также причины несостоятельности «русских споров».

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 fraze-
ologicznych aktywnych w obu językach. Autorki włączyły do korpusu obok klasycznych 
idiomów przysłowia, porzekadła i tzw. słowa skrzydlate. Publikacji towarzyszą dwa in-
deksy – polskich i ukraińskich frazeologizmów.

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

Anna Warda

Литературная жизнь России XVIII – начала XIX века

Łódź 2016 • 226 s. • ISBN 978-83-8088-226-3 • otwarty dostęp

Настоящая книга касается избранных проблем литературной жизни и куль-
туры XVIII – начала XIX века. Автор рассматривает в ней малоизвестные, даже 
в кругу знатоков литературы того периода произведения, принадлежащие 
к перу как известных писателей этого времени, так и второ- и третьестепен-
ных поэтов и писателей. В книге предприняты также новые аспекты и пер-
спективы понимания сложного и еще не до конца исследованного в истории 
русской литературы и культуры века Просвещения.

Книга состоит из трех тематических разделов. В первом разделе «Ав-
тор – Читатель – Адресат» в кругу интересов автора нашлись такие темы, 
как: отношения между автором и читателем, писателем и властью, стату-
сом поэта и поэзии, замыслом творческого акта, проблема подражания 
и использования литературных образцов, а также тема женщины как адре-
сата литературного произведения.

Второй раздел «Жанровые поиски русских авторов XVIII – начала XIX века» посвящен генологи-
ческим проблемам. Среди них находятся такие, как: проблема жанра романа в России XVIII – начала 
XIX века, жанр полемической эпиграммы, пародийные посвящения, явление посвятительской моды, 
а также эволюция жанра новогодней окказиональной оды.

Третий раздел «Интертекстуальный характер русских произведений XVIII – начала XIX века» объ-
единен общим лозунгом культурного контекста литературного произведения и отражением образа 
русской культуры XVIII века.
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Jarosław Wierzbiński

Михаил Зощенко. Tекстологические исследования и анализы, семантика и стилистика

Łódź 2017 • 128 s. • ISBN 978-83-8088-733-6 • otwarty dostęp

Настоящая монография – результат многолетних научных разысканий авто-
ра в области идиостиля Михаила Зощенко (1895–1958). В ней представлены 
различные риторические приемы, оттеняющие своеобразие слога писате-
ля. Внимание сфокусировано на индивидуальной системе построения рече-
вых средств, а также приемах их отбора и употребления писателем. В книге 
прослеживаются закономерности языковой структуры текстов Зощенко, 
проводятся наблюдения над словоупотреблением, выявляются смысловые 
модификации языковых единиц и особенности синтаксической семантики 
его произведений.

Monografia stanowi analizę leksykalno-semantyczną dotyczącą synchronii, się-
gającą także do diachronii języka rosyjskiego, jakim posługuje się w swoich tekstach 

pisarz. Uwzględnia zarówno aspekt paradygmatyczny, jak i syntagmatyczny zebranych na tej podstawie środ-
ków językowych oraz ich funkcję w tekście. Takie podejście umożliwiło Autorowi stwierdzenie różnorodnych 
zabiegów artystycznych stosowanych przez Michaiła Zoszczenkę w celu uzyskania komicznego, często grote-
skowego, efektu oraz wszechstronne poznanie osobliwości stylu pisarza.

(Z recenzji prof. US dr hab. Beaty Rycielskiej)

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: struktu-
ralnego, 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 prze-
konuje. 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, Елена Александровна Невзорова-Кмеч,  
Валерий Михайлович Мокиенко, 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 waż-
nym dla rusycystyki i slawistyki podręcznikiem, bardzo potrzebnym w dydaktyce obu 
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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 naj-
częstsze 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)

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 • otwarty dostęp

Prace opublikowane w tym zbiorze są pokłosiem międzynarodowej konferencji na-
ukowej Islam i muzułmanie w kulturze, literaturze i językach Słowian Południowych 
zorganizowanej w Uniwersytecie Łódzkim przez Katedrę Filologii Słowiańskiej, Kate-
drę Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki oraz Centrum Badań nad Historią i Kulturą 
Basenu Morza Śródziemnego i Europy Południowo-Wschodniej im. prof. Waldemara 
Cerana, Ceraneum w dniach 18–19.02.2016 r. Autorzy zajęli się kwestiami wzajemnych 
wpływów kultury islamu i kultur krajów południowo-słowiańskich, udokumentowa-
nych w literaturze ludowej i artystycznej, źródłach historycznych oraz językoznaw-
czych obejmujących okres od czasów starożytnych do współczesnych.

Artur Gałkowski, Renata Gliwa (red.)

Mikrotoponimy i makrotoponimy w komunikacji i literaturze.  
Microtoponyms and macrotoponyms in communication and literature

Łódź 2015 • 430 s. • ISBN 978-83-7969-626-0 • 47,25 zł

Monografia jest drugą publikacją wydawaną w ramach projektu „Nomina loci” pod 
auspicjami Komisji Onomastyki Słowiańskiej przy Międzynarodowym Komitecie 
Slawistów. Cała seria jest pokłosiem rozważań podjętych podczas XVIII Międzynaro-
dowej i Ogólnopolskiej Konferencji Onomastycznej „Mikrotoponimia i makrotopo-
nimia” (Łódź, 27–29 października 2012). Pierwsza z książek w tym cyklu ukazała się 
pt. Mikrotoponimia i makrotoponimia. Problematyka wstępna (red. Artur Gałkowski, 
Renata Gliwa, Łódź 2014).

Tom ten zawiera kilkadziesiąt rozdziałów napisanych w kilku językach (pol-
skim, słowackim, czeskim, ukraińskim, włoskim, francuskim, angielskim) przez 
autorów pochodzących z różnych ośrodków naukowych Polski i Europy, głów-
nie Europy Wschodniej. Poszczególni autorzy rozpatrują jednostki nazewnicze 
(głównie mikrotoponimy) pod kątem ich występowania, użyć i funkcji w różnych planach komunikacji. 
Studia zamieszczone w części pierwszej poświęcone zostały analizie toponimów (mikro- i makrotopo-
nimów) pod względem formalnym, pragmatycznym i kulturowym; tu też odniesienie do sfer komunikacji 
medialnej, a mianowicie Internetu i prasy. Część druga zamyka się w kręgu metodologii onomastyki lite-
rackiej.

The monograph Microtoponyms and macrotoponyms in communication and literature presented 
to readers, is a second publication issued as a part of the Nomina loci project under the auspices 
of the Slavic Onomastics Committee by the International Board of Slavists. The whole series is the 
outcome of deliberations started during the 18     International and Polish Onomastics Conference 
“Microtoponyms and macrotoponyms” (Łódź, October 27–29, 2012).  
The first of the books of this series was published under the title: Microtoponyms and macrotopo-
nyms. Preliminary problems (editors: Artur Gałkowski, Renata Gliwa, Łódź 2014). This monograph, 
similarly like the previous one in this series, contains several dozen of chapters written in several 
languages (Polish, Slovak, Czech, Ukrainian, Italian, French, English) by authors from different 
scientific centers in Poland and Europe, mainly Eastern Europe. Each text includes a short sum-
mary in English. Individual authors consider nomenclature units (mostly microtoponyms) as to 
their existence, uses and functions in different communication plans. Literature area is considered 
as separate in form, hence its distinction both in the title of the work as well as its division into 
“communication space” and “literary space”. Studies included in the first part analyse theses 
whose aim is to consider toponyms (micro and macrotoponyms) as to their formal, pragmatic and 
cultural character. The work also contains references to media communication areas, and most 
specifically to the Internet and press. The second part discusses literary onomastic methodology. 
The afterword contains posthumous tribute to Professor Vincent Blanár, a doyen of Slovak and 
Slavic onomastics, deceased in 2012.
We wish to express our belief that this publication introduces both traditional as well as a new 
way of perceiving micro and macro- research in onomastic studies, or broadly speaking – in com-
munication studies.

th

https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/index.php/autor/anetta-buras-marciniak/


50

 � INFORmATOlOGIA I bIblIOlOGIA
N

au
ki

 h
um

an
is

ty
cz

ne

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 • otwarty dostęp

Tom jest trzecią częścią projektu naukowego „Nomina loci”, opracowaną w łódz-
kim ośrodku onomastycznym na podstawie materiałów przedstawionych po 
XVIII Międzynarodowej i Ogólnopolskiej Konferencji Onomastycznej „Mikrotopo-
nimia i makrotoponimia”. Tom pierwszy Mikro toponimia i makrotoponimia. Pro-
blematyka wstępna (2014) przedstawia ogólne i teoretyczne zagadnienia z zakresu 
geonimii w jej wymiarze ojka- i anojkonimicznym; drugi – Mikrotoponimy i makro-
toponimy w komunikacji i literaturze (2015) poświęcono analizom toponimów pod 
względem formalnym, pragmatycznym i kulturowym, z ich odniesieniem do sfery 
komunikacji ogólnej, użytkowej, medialnej i literackiej.

W monografii kontynuowane są rozważania w zakresie toponimii, ze szczególnym 
uwzględnieniem występowania jednostek mikro- i makrotoponimicznych w szeroko 

rozumianej przestrzeni fizycznej, na którą składa się pejzaż naturalny, terenowy, hydrograficzny, powiązany z kon-
kretnymi regionami oraz elementami topografii, jak również obiektami składającymi się na układ miast i wsi. Wie-
lojęzyczność tomu, udział przedstawicieli z różnych ośrodków naukowych pozwala na prezentację najnowszych 
wyników badań w zakresie toponomastyki polskiej i zagranicznej, zwłaszcza wschodnio- i zachodniosłowiańskiej.

Ivan Petrov

Od inkunabułów do pierwszych gramatyk. Konteksty rozwoju bułgarskiego języka 
literackiego (koniec XV – początek XVII wieku)

Łódź 2015 • 268 s. • ISBN 978-83-7969-791-5 • 44,90 zł

W kulturze piśmienniczej Słowian południowych, przede wszystkim Bułgarów, okres 
rozpoczynający się od schyłku XV wieku i obejmujący wieki XVI i XVII jest postrzegany 
często jako etap zapowiadający dobę przednarodową czasów nowożytnych. Wiąże 
się to w szczególności ze stopniowym zastąpieniem wielowiekowej tradycji rękopi-
śmiennej rozwijającą się wtedy cyrylicką książką drukowaną, która – po inkunabu-
łach krakowskich i czarnogórskich – była wydawana w takich ośrodkach, jak Targo-
viste, Praga, Wenecja, serbskie klasztory, Wilno, a także Moskwa, Zabłudów, Lwów, 
Ostróg i wiele innych. Badanie starodruków słowiańskich łączy się ściśle z opisem 
procesów, które zdeterminowały powstanie nowożytnych języków literackich ob-
szaru Slavia Orthodoxa, w tym – z wpływem wspólnego dla prawosławnych Słowian 
liturgicznego języka cerkiewnosłowiańskiego, podlegającego wówczas coraz silniej-

szej normalizacji i kodyfikacji. Prezentowana książka stanowi propozycję spojrzenia na złożoną i wieloaspek-
tową problematykę tego okresu z perspektywy historyka języka.

INFORMATOLOGIA I BIBLIOLOGIA

Mariola Antczak, Agata Walczak-Niewiadomska (red.)

Biblioteki i książki w życiu nastolatków

Łódź 2015 • 336 s. • ISBN 978-83-7969-634-5 • 48,30 zł

Książka składa się z trzech części, poświęconych bibliotekom w ujęciu współcze-
snym, kulturze czytelniczej nastolatków w świetle badań oraz sposobom rozbu-
dzania zainteresowań czytelniczych nastolatków. Zamieszczono w niej artykuły 
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teoretyków i praktyków, autorów polskich i zagranicznych. Publikacja jest adresowana do badaczy kultury, 
poświęcających uwagę czytelnictwu nastolatków oraz instytucjom, które mają na nie wpływ, a ponadto do bi-
bliotekarzy, nauczycieli, socjologów, psychologów, pedagogów, studentów kierunków humanistycznych oraz 
tych, których zainteresowania oscylują wokół kultury czytelniczej dzieci i młodzieży. 

Mariola Antczak (red.)

Inspiracje czytelnicze w życiu młodego pokolenia

Łódź 2017 • 240 s. • ISBN 978-83-8088-713-8 • 39,90 zł

Kolejny tom z serii „Nauka – Dydaktyka – Praktyka” jest poświęcony przedsięwzię-
ciom popularyzującym czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży, które są podejmo-
wane przez różne instytucje, przede wszystkim biblioteki, a także analizie wybra-
nych segmentów współczesnego rynku wydawnictw dziecięco-młodzieżowych. 
Czytelnik znajdzie tu informacje dotyczące roli bibliotek, aranżacji ich przestrzeni, 
reorganizacji ich działalności oraz inicjatyw mających na celu promocję czytelnic-
twa i kształtowanie nawyków czytelniczych. Zajęto się ponadto wybranymi zagad-
nieniami z zakresu zainteresowań czytelniczych młodego odbiorcy i odpowiadają-
cych na nie ofert wydawniczych.

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 • otwarty dostęp

IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Kultura czytelnicza młodego pokole-
nia” to okazja do spotkań, wymiany myśli oraz prezentacji najnowszych badań 
naukowców i praktyków z całego świata. W obecnej edycji udział wezmą goście 
z Algierii, Czech, Filipin, Finlandii, Nigerii, Polski, Słowenii, Stanów Zjednoczonych 
i Turcji. Wydarzenie jest doniosłe dla naszego miasta, a zwłaszcza dla Uniwersytetu 
Łódzkiego i Muzeum Miasta Łodzi, co potwierdza patronat Prezydenta Miasta Ło-
dzi Pani Hanny Zdanowskiej, jak również Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu 
Łódzkiego prof. zw. dr. hab. Antoniego Różalskiego oraz Pani Dziekan Wydziału Fi-
lologicznego prof. zw. dr hab. Joanny Jabłkowskiej. Jesteśmy dumni, że patronat 
sprawują Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Muzeum Książki Dzie-
cięcej w Bibliotece na Koszykowej w Warszawie, Polska Sekcja IBBY, Polskie Brac-
two Kawalerów Gutenberga. Świadczy to o tym, że konferencja ma znaczenie nie tylko dla naszego regionu, 
lecz także dla całej Polski. O wydarzeniu pisać będą dziennikarze reprezentujący codzienną prasę, radio 
i telewizję, będą z nami również: „Biblioteka w Szkole”, „Poradnik Bibliotekarza”, „EBiB” i „Guliwer”.

Mariola Antczak, Agata Walczak-Niewiadomska (red.)

Książki w życiu najmłodszych

Łódź 2015 • 144 s. • ISBN 978-83-7969-789-2 • 39,90 zł

Książka składa się z dwóch wzajemnie uzupełniających się części: pierwszej, za-
tytułowanej Dziecięce przestrzenie literatury oraz drugiej, poświęconej wspieraniu 
czytelnictwa najmłodszych. Artykuły w niej zamieszczone zostały napisane przez 
polskich i tureckich przedstawicieli świata nauki, z których dwoje realizuje swoje 
pasje w praktyce, pracując w różnych placówkach kultury i nauki, czerpiąc inspira-
cję do pracy z działalności naukowej. Ze względu na poruszony w książce aspekt 
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teoretyczny i praktyczny publikacja jest adresowana do badaczy kultury, skupiających się na zagadnieniu 
czytelnictwa najmłodszego pokolenia, ale również do bibliotekarzy, nauczycieli, socjologów, psychologów, 
pedagogów, literaturoznawców, rodziców, studentów kierunków humanistycznych oraz tych, których zain-
teresowania oscylują wokół kultury czytelniczej dzieci i literatury dziecięcej.

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 dzie-
ci 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 naturalne zainteresowanie młodych nowymi 
technologiami do promocji czytelnictwa? Czy oprócz możliwości technologie te 
mogą nieść ze sobą również zagrożenia dla edukacji czytelniczej? Jak je wprowa-
dzać, by stanowiły pomoc, a nie cel sam w sobie? Na te i inne pytania Czytelnik 
znajdzie odpowiedzi w niniejszym tomie.

Mariola Antczak, Agata Walczak-Niewiadomska (red.)

W kręgu kultury czytelniczej dzieci i młodzieży

Łódź 2015 • 216 s. • ISBN 978-83-7969-810-3 • 39,90 zł

Książka składa się z czterech części zatytułowanych: 1. Dzieci i młodzież w świecie 
cyfrowym, 2. Dzieci i młodzież w świecie czasopism, 3. Działalność instytucjonalna na 
rzecz kultury czytelniczej dzieci i młodzieży oraz 4. Kultura czytelnicza dzieci i młodzieży 
w ujęciu międzynarodowym. Zamieszczono w niej artykuły zarówno przedstawicieli 
świata nauki, jak i praktyków z różnych stron kraju. Książka będzie ciekawą lekturą 
dla bibliologów, socjologów, psychologów, pedagogów, kulturoznawców, bibliote-
karzy, nauczycieli, studentów kierunków humanistycznych, a także wszystkich tych, 
których zainteresowania oscylują wokół kultury czytelniczej dzieci i młodzieży oraz 
podmiotów na nią wpływających.

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

Książka stanowi reedycję klasycznej już publikacji J. Dunina z 1982 r., która wpły-
nęła na dalszy rozwój badań historycznoliterackich i historycznobibliologicznych 
w Polsce, w opracowaniu i ze wstępem Jacka Ladoruckiego. Jest odpowiedzią na 
głosy środowiska naukowego mówiące o jej roli w XX-wiecznym dorobku dyscypli-
ny oraz o potrzebie jej funkcjonowania w dydaktyce i badaniach, zwłaszcza w cza-
sach „przełomu cyfrowego”.
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„Opracowanie weszło do kanonów lekturowych na studiach bibliologicznych w większości uniwersytetów 
w Polsce. Opisana w publikacji morfologia udokumentowana charakterystyką ewolucji poszczególnych elemen-
tów składowych druków, wzbogacona uwagami o historii czytelnictwa i instytucji wydawniczych, daje obraz prze-
mian form edytorskich i odbioru tekstów w przeszłości. Parateksty opisane przez Dunina tworzą system i odgrywa-
ją ważną rolę w społecznym funkcjonowaniu literatury”.

(Ze Wstępu dr. Jacka Ladoruckiego)

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 bibliote-
karzy i pracowników książki. Autorzy wiążą wątki dydaktyczno-naukowe z aktu-
alną sytuacją studiów poświęconych kształceniu przygotowującemu do badań 
i całokształtu prac bibliologicznych w Polsce. Tekstom naukowym towarzyszą ma-
teriały 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 biblioteko-
znawczych w Polsce (od czasu ich zainicjowania w Łodzi w roku 1945 po rok 2015). 
Autorka podkreśla rolę ośrodka łódzkiego jako uniwersyteckiej kolebki nauki o książ-
ce i jego udział w dzisiejszej pozycji bibliologii i informatologii pośród dyscyplin 
naukowych. W publikacji Czytelnik znajdzie zarys rozwoju studiów kształcących bi-
bliotekarzy i specjalistów informacji, który przebiegał w poszczególnych ośrodkach 
indywidualnie – zawsze jednak w odniesieniu do zmian ustawodawstwa szkół wyż-
szych, 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, bi-
bliotekę i informację oraz wykazanie przemian, którym 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 analitycznym i syntetycznym ujęciu oraz powodem stałej refleksji 
nad miejscem i funkcją książki we współczesnym świecie. Szczególnym zainteresowa-
niem badaczy cieszy się sformułowany na łamach publikacji system książki, powstały 
z uwzględnieniem paradygmatu pozytywistycznego.
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Krytyczną edycję powojennego Życia książki Jana Muszkowskiego oceniam ze wszech miar pozytyw-
nie. Wybitna publikacja tego Autora – wspaniale napisana, pod wieloma względami zachowująca aktu-
alność, 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 okolicz-
nościach towarzyszących powstawaniu edycji powojennej i skali trudności, z jakimi przyszło się zmierzyć 
jej Autorowi.

(Z recenzji prof. dr hab. Bronisławy Woźniczki-Paruzel)

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 • otwarty dostęp

W publikacji podjęto takie zagadnienia, jak: uczelnie akademickie i ich biblioteki 
w Europie; rola biblioteki akademickiej w procesie komunikacji naukowej; nowo-
czesne narzędzia i usługi biblioteczne; e-zasoby w działalności bibliotek akade-
mickich; zawód bibliotekarza dziś i jutro.

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 • otwarty dostęp

W publikacji przedstawiono działalność pracowników i doktorantów Katedry In-
formatologii i Bibliologii Uniwersytetu Łódzkiego w latach 2006–2015. Autorki 
omówiły dorobek badawczy i dydaktyczny kadry w podanym okresie, kreśląc 
również zarys dziejów bibliotekoznawstwa łódzkiego i przypominając zasługi 
jego najważniejszych przedstawicieli. W części drugiej zaprezentowały szczegó-
łowy wykaz utworów wydanych w tym czasie. Monografii towarzyszą indeksy: 
przedmiotowy, tytułów oraz wydawców. Publikacja skierowana jest zarówno 
do pracowników pokrewnych naukowo ośrodków badawczych, jak i do innych 
osób, zainteresowanych bibliologią, bibliotekoznawstwem, informacją nauko-
wą, czytelnictwem, literaturą popularną i wiedzą o prasie.

https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/index.php/autor/justyna-jerzyk-wojtecka/
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KULTURA I SZTUKA

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 per-
spektywy 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.

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 je-
dynie tło dla ich historii. Osobiste wspomnienia i przeżycia zawarte w pamiętnikach lub 
przekazane autorowi podczas rozmów stworzyły barwny obraz ukazujący wycinki rze-
czywistości, 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.

Autor w trakcie pracy przeprowadził ponad 20 wywiadów z takimi architek-
tami, 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 tyl-
ko w ramach praktyki artystycznej, lecz także tej wychodzącej poza taniec (choreo-
graphing space, choreographing problems czy choreographing empathy). Choreo-
grafia to termin pozwalający adekwatnie opisywać zdarzenia kulturowe (ethical 
choreography, choreography of communication, choreography of consciousness, 
choreography of multi culture 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 artystycz-
nych, jak i badawczych.

Zebrane w tej publikacji artykuły odsłaniają kilka możliwych obszarów, w któ-
rych choreografia okazuje się adekwatnym językiem opisu, strategią działania, 
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matrycą poznawczą lub metodą badawczą. Ponadto są dla siebie nawzajem nielinearnym, sieciowym 
wprowadzeniem – kładą fundament pod nasze współczesne rozumienie choreografii, a także swego rodza-
ju 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, koncen-
trując się w swych rozpoznaniach na polskich doświadczeniach w kontekście prze-
mian dokonujących się na świecie. Wskazują na konieczność dostosowania edukacji 
filmowej do nowych realiów związanych z rozwojem mediów cyfrowych i zmianą do-
świadczeń 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)

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, uka-
zują 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 publikacja zawiera opis i analizę dorobku jednego z najwybitniej-
szych polskich dokumentalistów, Andrzeja Fidyka. Światowy rozgłos i uznanie 
przyniosła mu Defilada, a sławę ugruntowały takie filmy, jak: Karnawał – naj-
większe 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 re-
lacje z rzeczywistością, a także jako wykładnik twórczej idei dokumentalisty, która 
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pozwala mu na skuteczne komunikowanie z widzem. Obok analizy topiki filmowej Fidyka i kluczowej kate-
gorii 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. Osob-
ny 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 gatunko-
we? Autorka omawia zagadnienie gatunku w grach cyfrowych w relacji do in-
nych mediów na przykładzie współzależności fantasy, komputerowych gier fa-
bularnych (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 anali-
zy wykorzystuje także własne pojęcia (m.in. model fuzji gatunkowej). Dzięki temu osadza groznawstwo 
w dyscyplinarnym kontekście akademickim.

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 Moda: model(ka) i czytelnicy. O ikonicznych reprezentacjach w kultu-
rze wskazuje na ścisłą relację pomiędzy modą jako fenomenem kulturowym a mo-
delem 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 zjawi-
sko społeczne” w rozumieniu M. Maussa, przekraczając tym samym wąską defini-
cję 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 – po-
zostając w kręgu tej metaforyki – swoisty wybieg, pozwalający zaprezentować kultu-
rowe modele w aktualnym kontekście i uchwycić ich dynamikę.

(Z recenzji dr. hab. Marka Pacukiewicza, UŚ)



58

 � KUlTURA I SZTUKA
N

au
ki

 h
um

an
is

ty
cz

ne

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 • otwarty dostęp 

Publikacja stanowi kontynuację refleksji nad różnymi postaciami literackiego, i nie 
tylko literackiego, recyklingu kanonicznych tekstów kultury, podjętej w tomie I: 
Literatura prze-pisana. Od Hamleta do slashu, red. A. Izdebska, D. Szajnert, Łódź 
2015. Tematyka tomu II dotyczy zatem zagadnień związanych z rozumianym wie-
lorako prze-pisywaniem, ze szczególnym uwzględnieniem przemian, które zaszły 
w kulturze w ostatnich latach. Autorzy tropią te zagadnienia na rozmaitych obsza-
rach, takich jak: historia literaturoznawstwa, relacje literatura–nauka, biografisty-
ka, formy autobiograficzne i inne gatunki, konwencje i strategie tekstowe, skupia-
jąc się na tym, kto, co, kiedy, gdzie, dlaczego i po co prze-pisuje.

Tomasz Kaczmarek (red.)

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

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

Prezentowana publikacja stanowi kolejną antologię przekładów dramatów francu-
skich z przełomu XIX i XX wieku z nurtu tzw. teatru społecznego. Zawiera pierwsze 
polskie tłumaczenia tych, nieznanych rodzimemu Czytelnikowi, tekstów. Towarzy-
szy im esej wstępny redaktora tomu przedstawiający spolszczone dramaty. Poprzed-
nie 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). 

Tomasz Kaczmarek (red.)

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

Łódź 2016 • 200 s. • ISBN 978-83-8088-383-3 • 39,90 zł

Prezentowana publikacja to antologia przekładów dramatów francuskich z przeło-
mu XIX i XX w., z nurtu tzw. teatru społecznego. Zawiera pierwsze polskie tłumacze-
nia 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 stano-
wi kontynuację wcześniejszych antologii sztuk politycznie zaangażowanych: Anar-
chia i francuski teatr sprzeciwu społecznego 1880–1914 (2014) oraz Farsy i moralitety 
Octave’a Mirbeau (2015).
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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 zakoń-
czeniu II wojny światowej opowiadali o niedawnej przeszłości? Które tematy z nią 
związane były szczególnie często podejmowane w filmach fabularnych, a jakie pozo-
stały 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 roku (filmy powstałe 
w strefach okupacyjnych), kinematografii Niemieckiej Republiki Demokratycznej do 
połowy lat 60. (cezurą jest XI Plenum Komitetu Centralnego SED) oraz Republiki Fe-
deralnej Niemiec (do pojawienia się tzw. Nowego Kina Niemieckiego). Walorem pracy 
jest komparatystyczne zintegrowanie rozważań dotyczących kina RFN i NRD wokół kil-
ku 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.

Ryszard Kluszczyński, Dagmara Rode (red.)

Trajektorie obrazów. Strategie wizualne w sztuce współczesnej

Łódź 2015 • 178 s. • ISBN 978-83-7969-425-9 • 38,85 zł

Książka proponuje wędrówkę tropami przeobrażeń dotykających światy obrazów 
artystycznych, refleksję nad ich płynną różnorodnością i wielokierunkową trans-
formacją, namysł nad ich zastosowaniami i nowymi, transcendującymi tradycyjne 
granice sztuki funkcjami oraz analizę relacji między obrazowością a mediami i tech-
nologią. Zawiera dwanaście różnych spojrzeń na współczesność oraz współczesne 
losy obrazów i obrazowości. Jej układ na swój sposób powtarza skomplikowane 
trajektorie obrazów w kulturze współczesnej – nie próbuje ujmować zagadnień 
chronologicznie ani w porządku dyktowanym wykorzystywanymi mediami, raczej 
podporządkowuje się niejednorodności pola badań.

Ryszard W. Kluszczyński, Tomasz Załuski (red.)

Wideo w sztukach wizualnych

Łódź 2018 • ISBN 978-83-8088-983-5 • 44,90 zł

Pomimo istnienia coraz liczniejszych opracowań poświęconych sztuce wideo, hi-
storia ponad półwiecznej obecności tego medium w praktykach twórczych wciąż 
obejmuje wiele zagadnień, które wymagają wydobycia i opracowania bądź prze-
pisania i reinterpretacji. Szczególnym wyzwaniem jest stworzenie perspektywy hi-
storii globalnej, pozwalającej ukazać geografię artystyczną praktyk z użyciem wideo 
i uwzględnić wielość ich lokalnych uwarunkowań oraz trajektorii rozwojowych. Tak-
że aktualna, rozproszona obecność wideo niesie ze sobą kolejne problemy badaw-
cze i domaga się nowych, coraz bardziej złożonych metod analizy. 

Teksty zebrane w tomie eksplorują szereg historycznych i współczesnych za-
gadnień związanych z problematyką „wideo w sztukach wizualnych”. Punktem 
wyjścia dla powstania książki była ogólnopolska konferencja naukowa pod tym 
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samym tytułem, zorganizowana w dniach 21–22 lutego 2014 roku przez lubelską Galerię Labirynt. Spotkanie 
miało na celu analizę wielości zastosowań medium i refleksję nad jego artystycznym potencjałem. Blisko 
połowa zgromadzonych tu tekstów to zmienione i poszerzone wersje wystąpień konferencyjnych. Pozostałe 
artykuły powstały specjalnie na potrzeby tej publikacji, a ich tematyka istotnie wzbogaca panoramę prezen-
towanych zagadnień. Teksty nie zostały podzielone na odrębne grupy tematyczne, ale ułożono je zgodnie 
z pewną logiką tematyczno-historyczną, pozwalającą uwypuklić ich pokrewieństwa i punkty styczne.

(Ze Wstępu)

Ewa Kubiak

Reinterpretacje. Percepcja i recepcja dzieł architektury na przykładzie  
świątyń jezuickich Ameryki Południowej okresu kolonialnego

Łódź 2015 • 462 s. • ISBN 978-83-7969-220-0 • 44,10 zł

Prezentowane studium przybliża architekturę jezuitów w Ameryce Południowej 
w okresie kolonialnym. Czytelnik może zapoznać się zarówno ze skomplikowaną 
sytuacją kulturową, na tle której powstawały prezentowane obiekty, jak i z zaska-
kującym bogactwem form, które zostały wykreowane przez europejskich przy-
byszów w kontakcie z rdzennymi społecznościami. Sztuka barokowej Ameryki 
Łacińskiej jest zjawiskiem szczególnym. W zapoznaniu się z tą egzotyczną rzeczy-
wistością pomaga bogaty materiał ilustracyjny, pozwalający na uświadomienie 
sobie odmienności barokowej architektury chrześcijańskiej w różnych zakątkach 
świata. Publikacja nie ogranicza się do obiektów dobrze znanych i projektowanych 
przez słynnych architektów, ale prezentuje też architekturę andyjskich prowincji 
dawnego Wicekrólestwa Peru oraz misyjne świątynie w tropikalnych regionach 
dzisiejszych Boliwii, Paragwaju czy Brazylii.

Książka jest przeznaczona dla historyków sztuki, jednak może stać się również lekturą dla osób, które 
– zafascynowane odległymi kulturami – chciałyby dowiedzieć się czegoś więcej o architekturze kolonialnej 
Ameryki Południowej, a także o tym, jak na przestrzeni wieków zmieniało się widzenie obiektów architekto-
nicznych tego dalekiego kontynentu. 

Michał Kuran (red.)

Starość i młodość w literaturze i kulturze

Łódź 2015 • 346 s. • ISBN 978-83-7969-662-8 • 44,90 zł

Kategorie czy też toposy starości i młodości są bardzo często obecne we wszelkich 
dokonaniach będących przejawem działalności artystycznej. Funkcjonują zarów-
no w kulturze wysokiej, jak i popularnej, ponieważ należą do pojęć podstawowych, 
stanowiąc fundamentalne wymiary przebiegającej w czasie egzystencji człowieka. 
W prezentowanym tomie znajdują się charakterystyki utworów respektujących po-
etyki kolejnych okresów literackich – od średniowiecza po czasy współczesne. Oma-
wiane dzieła literackie przynależą do poezji oraz prozy, reprezentując liczne gatunki 
i formy, takie jak: poemat, traktat, kazanie, poradnik, wierszowana epika, sielanka, 
dramat, elegia, epitafium, powieść, krótkie utwory liryczne (wiersze), rozważania dro-
gi krzyżowej, reportaż czy piosenka.

Zgromadzone w tomie prace obejmują głównie twórczość autorów polskich, 
nieliczne wyjątki wykraczają poza ten krąg. Młodzi badacze spojrzeli przekrojowo na literaturę od średniowie-
cza po współczesność. Rozważania dotyczą twórczości Françoisa Villona, Stefana Falimirza, Mikołaja Reja, Fa-
biana Birkowskiego, Samuela Twardowskiego, Klemensa Bolesławiusza, Franciszka Zabłockiego, Franciszka 



N
au

ki
 h

um
an

is
ty

cz
ne

61

 � KUlTURA I SZTUKA

Karpińskiego, Juliusza Słowackiego, Cypriana Kamila Norwida, Marii Bartusówny, Narcyzy Żmichowskiej, Euge-
nii Żmijewskiej, Brunona Schulza, Jana Lechonia, Zofii Nałkowskiej, Haliny Poświatowskiej, Tadeusza Konwic-
kiego, Jacka Kaczmarskiego i Wojciecha Tochmana.

Irena Jajte-Lewkowicz, Monika Wąsik (red.)

Spektakl jako wydarzenie i doświadczenie. Aktor

Łódź 2017 • 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 aktor-
skiej, 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 niewąt-
pliwie do amatorskiej należy (teatry środowisk lokalnych Górnego Śląska, Opolsz-
czyzny, 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 nauko-
wą w ostatnich dziesięcioleciach, czyli do problematyki aktora ‒ osoby z niepeł-
nosprawnością, 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 kulturo-
wo marginalizowanych czy objętych paternalistycznym dyskursem (imigranci, dzieci, osoby starsze), które 
dzisiejsza „tyrania normalności” (Julia Kristeva) dotyka w największym stopniu. Domknięcie książki stano-
wią 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 po-
nieważ aktorstwo to niewątpliwie profesja sukcesu ‒ kodę tomu stanowi refleksja na temat karier aktorów- 
-amatorów… na scenach zawodowych.

(Ze Wstępu)

Dominika Łarionow

„Wystarczy tylko otworzyć drzwi…” Przedmioty w twórczości Tadeusza Kantora 

Łódź 2015 • 252 s. • ISBN 978-83-7969-507-2 • 45,15 zł

Dominika Łarionow swoją publikacją wpisuje się w odwieczny spór między te-
atrologami i badaczami sztuk plastycznych na temat zasad oceny i analizy 
teatralnej plastyki. Kantor – scenograf, Kantor – autor przedstawień, performan-
sów, cricotagów i ambalaży domaga się wielorakiego oglądu. Prace poświęcone 
temu twórcy są historią jego teatru, analizą poszczególnych okresów twórczości 
(teatr zerowy, informel, teatr śmierci) lub konkretnych zagadnień (historia u Kan-
tora, rodzina u Kantora, Kantor i sztuka, klisze pamięci Kantora itd.). Piszą je 
głównie krytycy sztuki i kulturoznawcy, a przecież Kantor to teatr, teatr autorski, 
w którym od pewnego momentu Kantor wszystko robił osobiście, występował 
we wszystkich funkcjach; był jego demiurgiem, sprawcą, kreatorem. Dlatego 
też niebywale istotna wydaje się perspektywa, z jakiej Łarionow przeprowadza 
w swojej książce analizę „teatru Kantora” – autorka bada kształt plastyczny przedstawienia w kontekście 
spektaklu. „Scenografia”, stanowiące ją przedmioty, nie są dla niej dziełami plastycznymi, obiektami sztu-
ki, lecz przede wszystkim dekoracją przedstawienia, teatralnymi rekwizytami, mającymi swoją funkcję 
w spektaklu.

(Z recenzji prof. dr hab. Magdaleny Raszewskiej)
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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.

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 

Publikacja prezentuje fascynację europejskich artystów i intelektualistów sztuką 
japońską, a w szczególności drzeworytem ukiyo-e. Było to istotne zjawisko kul-
tury przełomu XIX i XX wieku. Autorki skoncentrowały się na inspiracjach widocz-
nych 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 ja-
pońskiej na twórczość malarzy akademickich, np. George’a Hendrika Breitnera, 
znakomitego malarza ewoluującego od realizmu do impresjonizmu oraz arty-
stów związanych z kolonialną Afryką Południową.

W książce ukazano w znacznie precyzyjniejszy sposób, jak wielki był wpływ sztu-
ki 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 wieku.

(prof. Zbigniew Bania, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

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 niedo-
widzących w dostępie do dóbr kultury. Zaprezentowały metodę tworzenia audiode-
skrypcji dzieł w kontekście upowszechniania sztuki wśród osób z dysfunkcjami wzro-
ku. Ponieważ tworzenie audiodeskrypcji wymaga znacznego zasobu zróżnicowanej 
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wiedzy, zaproponowały wprowadzenie specjalistycznych zajęć z audiodeskrypcji prowadzonych metodą pro-
jektową. […] 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.)

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 udzia-
łem gości zagranicznych, którzy wskazują na wciąż żywe postrzeganie kultury 
i sztuki europejskiej jako dominującej i metropolitalnej. Autorzy podejmują pro-
blematykę doświadczeń i pozostałości epoki kolonialnej oraz niewolnictwa – na-
dal obecnych w sposobie współczesnego zachodniego patrzenia na historię i kul-
turę Afryki. Zwracają przy tym uwagę na potrzebę nowego spojrzenia na kontynent 
afrykański, uwolnionego od uprzedzeń i lęków, na konieczność ponownego od-
czytania wątków historycznych i politycznych kontynentu oraz podejmowania 
działań w zakresie poszanowania i ochrony dziedzictwa kulturowego Afryki.

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 wie-
ku. Autorka omawia dramatyczne przejście od estetyki realizmu poprzez modernizm, 
okres wolnej Polski, dwudziestolecia międzywojennego, trudne lata II wojny świato-
wej i PRL aż po dzień dzisiejszy. Zwraca uwagę na napięcie, jakie wytwarza się w od-
biorze dzieł sztuki uwikłanych w relacje pomiędzy silnym, patriotycznym etosem wal-
ki 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 w zakresie ustalania proweniencji wytwo-
rów mniej znanych artystów (takich jak Henryk Weyssenhoff, Henryk Piątkowski, 
Henryk Kuna, Edward Wittig, Łukaszowcy, Rytmiści).

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 

Publikacja porusza ważne kwestie dotyczące historii sztuki Afryki prezentowanej 
z perspektywy tradycji i nowoczesności. Autorzy podjęli próbę diagnozy najważ-
niejszych zagadnień powstających na styku tych dwóch perspektyw, a także po-
ruszyli problematykę sztuki i polityki oraz spraw społecznych i tożsamościowych 
Afryki. Teksty odnoszą się zarówno do przeszłych, jak i współczesnych osiągnięć 
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sztuki Afrykanów – tworzonej na terenie Afryki i poza jej granicami. Czytelnik w toku rozważań 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 współcze-
śnie tworzonych obiektów sztuki na rzecz ich funkcji estetycznych i przejmowania przez sztukę roli narzę-
dzia manifestowania postaw i sygnalizacji współczesnych problemów (sztuka jako sprzeciw społeczny, 
jako manifestacja tożsamości).

Alicja Piechucka

Teksty transatlantyckie. Eseje o literaturze amerykańskiej i francuskiej

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

Prezentowana publikacja to zbiór szkiców krytycznoliterackich, esejów poświę-
conych 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 zdobyć orientację w określonym tema-
cie, zachęcić do lektury i dalszych poszukiwań.

„Mam nadzieję, że […] mogą się one [szkice] stać przyczynkiem dialogu, 
jeśli nie z autorami omawianych utworów, to z ich polskimi Czytelnikami, wy-
dawcami oraz wszystkimi, którzy zajmują się literaturą lub się nią interesują. 

Chciałabym też, by odegrały one pewną rolę w recepcji literatury amerykańskiej i francuskiej na rodzi-
mym gruncie. Życzyłabym sobie również, by przyczyniły się do promocji obu literatur i kultur, które je 
zrodziły, w Polsce”.

(Ze Wstępu)

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 pro-
cedurach algorytmicznych) – ciekawego nurtu zarówno współczesnej sztuki nowych 
mediów, jak i w ogóle cyberkultury jako obszaru, w którym nowe media, nowe tech-
nologie i nowe sposoby tworzenia stają się ważnymi zjawiskami. Autor traktuje sztu-
kę generatywną jako szczególne spotkanie sztuki i nauki, a swoją refleksję jako wyraz 
łączenia nauk ścisłych i humanistyki. Interpretuje sztukę generatywną jako rodzaj re-
habilitacji 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 medio-
znawczą.
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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 stanowi 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 zaintereso-
wania realizatorów, z których znaczna część zwróciła kamery w stronę własnego 
życia. Dokument zabrał też głos w debacie politycznej, jaka toczy się w Polsce – spo-
glądając zarówno z liberalnej perspektywy na jego najnowszą historię, jak i sytuując 
się w ramach zaangażowanego dyskursu prawicowego. Film dokumentalny nie po-
został 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 wolności przełożyło się również na pragnienie ekspe-
rymentu 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 kon-
tekstem medialnym, który przekształca naturę polskiego kina dokumentalnego, z telewizją i z Internetem. 
Pojawiły się też nowe wyspecjalizowane formy skutecznej instytucjonalnej promocji i dystrybucji kina doku-
mentalnego. 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 gatunku Volksstück ze szczególnym uwzględ-
nieniem jej współczesnych kontynuacji w dramaturgii niemieckojęzycznej 
XX wieku. 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 niemal-
że pewien sposób myślenia i egzystowania w sieci społecznych relacji. Ten niezwy-
kle 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 literatu-
roznawczej, bez uwzględniania szerszego kontekstu społecznego, politycznego, a nawet ekonomicznego, 
jest niemożliwe.

(Ze Wstępu)
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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 per-
spektywy 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 od-
niesieniu do rzeczywistości. Przedstawiła także wyniki badań własnych na temat re-
cepcji wybranych filmów o starości i aborcji. Publikacja jest skierowana do szerokie-
go grona humanistów, miłośników kina, w tym szczególnie do studentów socjologii, 
kulturoznawstwa, dziennikarstwa i kierunków filmoznawczych.

Bartosz Zając, Michał Pabiś-Orzeszyna, Michał Dondzik (eds.)

History of European Cinema. Intercultural Perspective

Łódź 2015 • 131 s. • ISBN 978-83-8088-266-9 • otwarty dostęp

The goal of this book was to introduce reflection on historical phenomena that 
require perspectives transgressing national paradigm in studying film history (it is 
co-productions, cinemas of communist block and films produced under a signifi-
cant “cold war” pressure and – last but not least – issues related to transnational 
distribution and reception).

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 ulu-
bionych dziełach i motywacjach wyboru dyscypliny naukowej. Pretekstem jest za-
wsze 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.
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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, przy-
ciąga do kin widzów, czym udowadnia swoją żywotność. W drugim tomie z cyklu Spo-
tkania z gatunkami filmowymi dwunastu autorów z ośrodków akademickich w całej 
Polsce próbuje przyjrzeć się fenomenowi gatunku zapoczątkowanego Śpiewakiem 
Jazzbandu z roku 1927.

Książka zawiera 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 czy na-
wet próby zaadaptowania gatunku na rodzimy grunt w dobie PRL-u.

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 jedy-
nie „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), autor-
ka stara się wypracować własne stanowisko.

HISTORIA

100 lAT NIEPODlEGŁOŚCI

Serię wydawniczą zainicjowało Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego przy współ-
pracy 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 pol-
skiej świadomości zbiorowej wiedzy historycznej o genezie i przebiegu odbudowy 
państwa po Wielkiej Wojnie. Chcemy przyczynić się do wielowątkowej debaty o dra-
matycznych losach polskiej suwerenności w minionym stuleciu. Ambicją serii jest za-
prezentowanie różnych wymiarów polskiej niepodległości, „takiej, jaką była i jest” oraz 
sprowokowanie do refleksji „jaką być mogła” i „jaką być powinna”.
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Przemysław Waingertner

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

Łódź 2017 • 636 s. • ISBN 978-83-8088-746-6 • 54,90 zł

Autor prezentuje ponad stuletnie dzieje trójpokoleniowej polskiej konspiracji pa-
triotycznej „Zetu” oraz pozostających pod jej wpływem organizacji tworzących 
ruch zetowy. Ukazuje ich struktury, idee, działalność i postacie liderów z okresu za-
borów, 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 autorowi udało się zrekon-
struować fascynujący wizerunek tajemniczej, mało znanej, a przecież najdłuższej 
konspiracji w najnowszej historii Polski.

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 do-
tyczą dziejów politycznych, kulturowych, religijnych i społecznych Cesarstwa 
Bizantyńskiego w późnym antyku i średniowieczu, a także piśmiennictwa bizan-
tyńskiego ze szczególnym uwzględnieniem historiografii. Ich autorzy zajmują się 
także historią Kościołów i grup religijnych w świecie bizantyńskim oraz życiem co-
dziennym Bizancjum.

Byzantina Lodziensia, t. XII 

Paweł Filipczak, Bunty i niepokoje w miastach wczesnego Bizancjum (IV wiek n.e.)

Łódź 2009 • 236 s. • ISBN 978-83-7525-339-9 • 31,50 zł

Starożytni intelektualiści powiadali, że miasta przypominają ludzi. Posiadają bo-
wiem korpus – w postaci ulic i budowli – oraz duszę, tworzoną przez mieszkań-
ców. Miasta mogą cierpieć, tak jak organizm ludzki toczony chorobami. Retor Li-
baniusz (314 – ok. 393 n.e.) wymienił nawet przypadłości trapiące antyczne poleis: 
zamieszki i rozruchy, gniewne zachowanie mieszkańców oraz wszelkie działania 
niezgodne z obowiązującym prawem. Libaniusz był Grekiem i patrzył na świat „po 
grecku”. Dla Greka zaś państwo-miasto stanowiło nie tylko naturalną przestrzeń 
życiową, lecz także podstawową jednostkę polityczną i społeczną, w pełni autono-
miczną, z którą mieszkaniec-obywatel pozostawał związany do końca życia. Mia-
sto, z którego pochodził, stanowiło jego prawdziwą ojczyznę.

(Ze Wstępu)
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Byzantina Lodziensia, t. XIV

Jolanta Dybała, Ideał kobiety w pismach kapadockich Ojców Kościoła i Jana Chryzostoma

Łódź 2012 • 482 s. • ISBN 978-83-7525-755-7 • 37,80 zł

Książka prezentuje ideał kobiety wykreowany przez najwybitniejszych twórców 
czwartowiecznej patrystyki greckiej. Bogata spuścizna literacka Ojców kapadockich 
i Jana Chryzostoma pozwala na szerokie ujęcie tematu. Bohaterkami prezentowa-
nej publikacji są zarówno postaci kobiece znane ze Starego i Nowego Testamentu, 
na czele z Ewą, mieszkanką rajskiego ogrodu, jak i krewne samych biskupów, ich 
matki i siostry, wreszcie – wpływowe przyjaciółki duchownych. Liczne pouczenia kie-
rowane przez Ojców Kościoła do anonimowych mężatek, wdów oraz dziewic, które 
zerwały z życiem w społeczeństwie i postanowiły poświęcić się służbie Bogu, skła-
dają się na wzór trzech stanów – małżeństwa, dziewictwa i wdowieństwa. Autorka 
stawia również pytanie o źródło poglądów biskupów na temat kobiet w tej przeło-
mowej dla chrześcijaństwa i Kościoła epoce.

(Z recenzji ks. dr. hab. prof. UO Norberta Widoka)

 

Byzantina Lodziensia, t. XVI

Maciej Kokoszko, Krzysztof Jagusiak, Zofia Rzeźnicka, Dietetyka i sztuka kulinarna antyku i wczesnego 
Bizancjum (II–VII w.), cz. I: Zboża i produkty zbożowe w źródłach medycznych antyku i wczesnego 
Bizancjum (II–VII w.)

Łódź 2014 • 672 s. • ISBN 978-83-7969-446-4 • 44,10 zł

Książka przedstawia szczegółową analizę ewolucji poglądów starożytnych i wcze-
snośredniowiecznych autorów na temat dietetyki i ocenia wartość dzieł me-
dycznych dla historii jedzenia i gastronomii. Autorzy przebadali wybrane traktaty 
medyczne i dietetyczne, spisane pomiędzy II i VII w. n.e., tj. od momentu ukonsty-
tuowania się doktryn i poglądów dietetycznych za sprawą działalności i pisarstwa 
Galena aż do czasu skomponowania encyklopedii medycznej przez Pawła z Eginy 
oraz powstania anonimowego dzieła O pokarmach (De cibis). Poprzez te stulecia 
wypłynęło wiele pism i traktatów, które w zgodzie z założeniami szkoły hipokratej-
skiej podkreślały i rozpisywały rolę żywności w utrzymaniu i przywracaniu zdrowia; 
zebrane i porównywane, umożliwiają przegląd zmian i rozwoju w diecie ludności 
wschodniej części basenu Morza Śródziemnego.

Byzantina Lodziensia, t. XVII 

Andrzej Kompa, Mirosław J. Leszka, Teresa Wolińska, Mieszkańcy stolicy 
świata. Konstantynopolitańczycy między starożytnością a średniowieczem 

Łódź 2014 • 520 s. • ISBN 978-83-7969-370-2 • 39,90 zł 

Konstantynopol, stolica cesarstwa bizantyńskiego – ważne centrum kulturalne, 
religijne i gospodarcze późnoantycznego i średniowiecznego świata, a do tego 
miasto szczególnej urody – od dawna znajduje się w obrębie zainteresowań 
łódzkiego środowiska bizantynistycznego. Ich najbardziej wymiernym efektem 
są książki: Historie konstantynopolitańskie Haliny Evert-Kappesowej (Warszawa 

B Y Z A N T I N A  L O D Z I E N S I A
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W przygotowaniu:

XVI.
Maciej Kokoszko, 
Krzysztof Jagusiak,
Zofia Rzeźnicka

Dietetyka i sztuka kulinarna antyku 
i wczesnego Bizancjum (II–VII w.), 
część I, Zboża i produkty zbożowe 
w źródłach medycznych antyku i wczes-
nego Bizancjum (II–VII w.)

XIX.
red. Maciej Kokoszko 

Dietetyka i sztuka kulinarna antyku i 
wczesnego Bizancjum (II–VII w.), część 
II, Pokarm dla ciała i ducha

Na okładce tego tomu:

Detal mozaiki z tzw. perystylu 
mozaikowego  Wielkiego Pałacu 
oraz kolumna z kompleksu ruin na 
zachód od kościoła św. Pokoju (Ha-
gia Eirene) – pozostałości hospicjum 
Samsona (?).

 Fot. Andrzej Kompa

Andrzej Kompa, Mirosław J. Leszka, Teresa Wolińska

Mieszkańcy stolicy świata
Konstantynopolitańczycy między starożytnością a średniowieczem

www.wydawnictwo.uni.lodz.pl / e-mail:ksiegarnia@uni.lodz.pl / tel. (42) 665 58 63, faks (42) 665 58 62

Mieszkańcy 
stolicy świata

Konstantynopolitańczycy 
między starożytnością 

a średniowieczem

Konstantynopol, stolica cesarstwa bizantyńskiego – ważne centrum kulturalne, religijne 
i gospodarcze późnoantycznego i średniowiecznego świata, a do tego miasto szczególnej 
urody – od dawna znajduje się w obrębie zainteresowań łódzkiego środowiska bizanty-
nistycznego. Ich najbardziej wymiernym efektem są, jak dotąd, trzy książki: Historie 
konstantynopolitańskie Haliny Evert-Kappesowej (Warszawa 1964), Konstantynopol 

– Nowy Rzym. Miasto i ludzie w okresie wczesnobizantyńskim, pod redakcją Mirosława 
J. Leszki i Teresy Wolińskiej (Warszawa 2011) oraz Z badań nad wczesnobizantyńskim 
Konstantynopolem, w redakcji Mirosława J. Leszki, Kiriła Marinowa i Andrzeja Kompy 
(Łódź 2011, wydana w „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica” 87).

Prezentowana praca stanowi pewnego rodzaju dopełnienie dwóch ostatnich publikacji, 
będących efektem projektu badawczego Konstantynopol – Nowy Rzym i jego mieszkańcy 
(IV – pocz. VII w.), realizowanego w latach 2007–2010 przez Katedrę Historii Bizancjum 
Uniwersytetu Łódzkiego. Jej autorzy skupili swoją uwagę na stosunku konstantynopoli-
tańczyków do siebie samych, ich postawach w obliczu zagrożeń, jak również działalności 
poza granicami prawa. Wzmiankowane kwestie z rzadka i pobieżnie podejmowane są 
w literaturze naukowej, z tego też względu praca stanowi ważny i oryginalny przyczynek 
do wzbogacenia naszej wiedzy o mieszkańcach bizantyńskiej stolicy w okresie od IV do 
początków VII wieku.

(…) praca oparta została na bogatym materiale źródłowym oraz na krytycznie wykorzystanej 
obszernej literaturze przedmiotu. Rzetelna i skrupulatna analiza źródeł czyni zrozumiałymi 
i przekonującymi tezy Autorów, natomiast tekst poszczególnych rozdziałów książki jawi się 
jako spójny i logiczny pod względem konstrukcji oraz napisany poprawną i żywą polszczyzną .

z recenzji dr. hab. Jacka Bonarka  
(Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Filia w PT).

Andrzej Kompa

ur. 1980, jest bizantynistą 
i starożytnikiem, autorem 
około dwudziestu tekstów 
dotyczących późnego an-
tyku i Bizancjum. Jego 
zainteresowania badawcze 
oscylują wokół historiogra-
fii i literatury bizantyńskiej 
V–X w., stosunków społecz-
nych i kulturowych okresu 
wczesno- i średniobizantyń-
skiego, dziejów i zabytków  
Konstantynopola.

Mirosław J. Leszka

ur. 1963, jest autorem 
i współautorem 6 książek 
oraz ponad 100 artykułów, 
recenzji i haseł biograficz-
nych. W polu jego zaintere-
sowań znajdują się m.in.: 
władza cesarska we wcze-
snym i średnim Bizancjum, 
dzieje Konstantynopola (IV–
VII w.) oraz historia Bułgarii 
w VII–XI w.

Teresa Wolińska

ur. 1963, jest autorką 
i współautorką 5 książek 
oraz kilkudziesięciu artyku-
łów i recenzji. W obrębie jej 
zainteresowań badawczych 
znajdują się m.in.: pano-
wanie cesarza Justyniana I, 
dzieje wczesnobizantyńskie-
go Konstantynopola, stosun-
ki Bizancjum z Zachodem 
(VI–XI w.) i relacje bizantyń-
sko-arabskie (V–X w.).

Autorzy są pracownikami 
Katedry Historii Bizancjum 
Uniwersytetu Łódzkiego.

9 788379 693702

ISBN: 978-83-7969-370-2
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1964), Konstantynopol – Nowy Rzym. Miasto i ludzie w okresie wczesnobizantyńskim, pod redakcją Mirosława 
J. Leszki i Teresy Wolińskiej (Warszawa 2011) oraz Z badań nad wczesnobizantyńskim Konstantynopolem 
pod redakcją Mirosława J. Leszki, Kiriła Marinowa i Andrzeja Kompy („Acta Universitatis Lodziensis. Folia 
Historica” 2011, nr 87). 

Prezentowana praca stanowi pewnego rodzaju dopełnienie dwóch ostatnich publikacji, będących efek-
tem projektu badawczego „Konstantynopol – Nowy Rzym i jego mieszkańcy (IV – pocz. VII wieku)”, realizo-
wanego w latach 2007–2010 przez Katedrę Historii Bizancjum Uniwersytetu Łódzkiego. Jej autorzy skupili 
uwagę na stosunku konstantynopolitańczyków do siebie samych, ich postawach w obliczu zagrożeń, jak 
również działalności poza granicami prawa. Wzmiankowane kwestie z rzadka i pobieżnie są podejmowane 
w literaturze naukowej, dlatego publikacja stanowi ważny i oryginalny przyczynek do wzbogacenia naszej 
wiedzy o mieszkańcach bizantyńskiej stolicy w okresie od IV do początków VII wieku. 

Byzantina Lodziensia, t. XVIII 

Waldemar Ceran, Artisans et commerçants à Antioche et leur rang social (seconde moitié du IVe siècle de 
notre ère)

Łódź 2013 • 292 s. • ISBN 978-83-7969-071-8 • 29,40 zł

Le livre de Waldemar Ceran est la première approche monographique de l’histoire 
d’Antioche sur l’Oronte écrite en polonais. Publié en 1969, l’ouvrage a suscité des 
commentaires critiques favorables et a été intégré dans le circuit scientifique polo-
nais, dans une moindre mesure dans les pays de langues slaves, et généralement 
inconnu ailleurs. C’est essentiellement pour cette raison qu’il apparaît à présent 
dans la traduction française.

Byzantina Lodziensia, t. XIX

Maciej Kokoszko (red.), Dietetyka i sztuka kulinarna antyku i wczesnego Bizancjum (II–VII w.), cz. II: 
Pokarm dla ciała i ducha

Łódź 2014 • 616 s. • ISBN 978-83-7969-456-3 • 44,10 zł 

Prezentowany tom kontynuuje cykl książek poświęconych historii jedzenia, dietety-
ki i medycyny w antyku klasycznym i wczesnym Bizancjum. Autorzy przedstawiają 
studia odnoszące się do kolejnych grup pokarmów – kontynuując wątek podjęty 
w książce Zboża i produkty zbożowe w źródłach medycznych antyku i wczesnego 
Bizancjum (tom XVI z serii Byzantina Lodziensia), opisując rolę roślin strączkowych 
i warzyw, immanentnych składników diety starożytnych. Analizują też znaczenie 
mięs, podrobów i wyrobów wędliniarskich w kuchni i praktyce medycznej. Równie 
ważną częścią książki są teksty odnoszące się do kulturowych, ideologicznych i eko-
nomicznych aspektów żywności w życiu ówczesnych społeczności grecko-rzymskich 
i bizantyńskich.
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Byzantina Lodziensia, t. XX

Maciej Kokoszko, Krzysztof Jagusiak, Zofia Rzeźnicka, Cereals of antiquity and early Byzantine times. 
Wheat and barley in medical sources (second to seventh centuries AD)

Łódź–Kraków 2014 • 526 s. • ISBN 978-83-7969-475-4 • 44,10 zł

The present book aims at a detailed analysis of the evolution of dietetic doctrines 
and an assessment of the value of medical sources for historians of food. In order 
to achieve the goal, the authors have analysed select medical sources composed 
between the 2nd and the 7th centuries AD, i.e., treatises published from the moment 
of canonizing dietetic doctrine by Galen up to the composition of the medical en-
cyclopedia compiled by Paul of Aegina and the publication of the anonymous work 
entitled De cibis. Within this timeframe, there appeared a number of works which, 
following the assumptions of the Hippocratic school, contain a cohesive discour-
se devoted to the role of food in maintaining and restoring human health, thus al-
lowing us to trace the development of diets during the period in question.

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 Hi-
storii Bizancjum UŁ i obronionej w lipcu 2013 r. W obrębie zainteresowania jej Autora 
znalazły się próby zdobycia Konstantynopola, stolicy cesarstwa bizantyńskiego, po-
dejmowane w VII i VIII wieku 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 li-
teraturze naukowej. Czytelnik znajdzie w niej wiele istotnych i interesujących spo-
strzeżeń dotyczących historii cesarstwa bizantyńskiego w okresie narodzin islamu 
i pierwszego wieku ekspansji muzułmańskiego kalifatu na Bliskim Wschodzie.

Byzantina Lodziensia, t. XXII

Teresa Wolińska, Paweł Filipczak (red.), Byzantinum and the Arabs: The Encounter of Civilizations from 
Sixth to Mid Eighth Century 

Łódź 2015 • 628 s. • ISBN 978-83-7969-902-5 • 48,90 zł

Byzantium and the Arabs: The Encounter of Civilizations is an attempt at a recon-
struction of complex relations between Byzantium and the Arabs from the sixth to 
the eighth century. The book discusses the religious and political situation in the 
Middle East on the eve of the Arab conquest, characterises the attitude adopted 
by the inhabitants of Byzantine provinces toward the Arab invaders, analyses the 
administrative structures of Byzantium and the Umayyad state, and presents the 
life of Christian Churches under the Arab rule. Written in a clear, direct style, free 
of scholarly jargon, this collection of essays is based on both Byzantine and Arab 
sources, as well as on a wide selection of scholarly literature, originating from both 
the Western and Middle Eastern cultural circles.

B Y Z A N T I N A  L O D Z I E N S I A
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W przygotowaniu:

XIII.
Kirił Marinow

W klisurach Hemosu. Znaczenie 
masywów Starej Płanininy i Srednej 
Gory w zmaganiach zbrojnych 
Bizancjum z Bułgarią (koniec VII 

– początek XI wieku)

XXIII.
red. Mirosław J. Leszka 

Metropolia na styku mórz 
i kontynentów.  
Wczesno- i średniobizantyński 
Konstantynopol jako miasto portowe

XXV.
Błażej Szefliński 

Trzy oblicza Sawy Nemanjicia:
postać historyczna – autokreacja 

– postać literacka

Na okładce tego tomu:

Mury lądowe Konstantynopola od 
strony zewnętrznej, stan obecny 
z częściową rekonstrukcją.

 Fot. Mirosław J. Leszka

Błażej Cecota

Arabskie oblężenia 
Konstantynopola w VII–VIII wieku

 Rzeczywistość i mit

www.wydawnictwo.uni.lodz.pl / e-mail:ksiegarnia@uni.lodz.pl / tel. (42) 665 58 63, faks (42) 665 58 62

Arabskie  
oblężenia Konstantynopola 

w VII–VIII wieku
Rzeczywistość i mit

Książka powstała na podstawie rozprawy doktorskiej przygotowanej w Katedrze 
Historii Bizancjum UŁ i obronionej w lipcu 2013 r. W obrębie zainteresowań Autora 
znalazły się próby zdobycia Konstantynopola, stolicy cesarstwa bizantyńskiego, podej-
mowane  w VII i VIII w. przez Arabów. Błażej Cecota nie tylko dogłębnie je analizuje na 
szerokim tle historycznym, ale również zastanawia się nad procesem ich mitologizacji.   
 
Podjęty w książce temat  nie doczekał się jak dotąd obszernego omówienia w literaturze 
naukowej. Czytelnik znajdzie w niej wiele istotnych i interesujących spostrzeżeń doty-
czących historii cesarstwa bizantyńskiego w okresie narodzin islamu i pierwszego wieku 
ekspansji muzułmańskiego kalifatu na Bliskim Wschodzie. 

Tekst dysertacji dotyczy oryginalnego tematu, który jak do tej pory, pomijając nieliczne 
artykuły, nie doczekał się specjalistycznej monografii nie tylko w literaturze polskiej, ale 
i również w zagranicznej. Jego zawartość wnosi szereg cennych informacji i interesujących 
spostrzeżeń nie tylko z zakresu historii bizantyńskiej, ale również z punktu widzenia dziejów 
chrześcijańskich społeczności na Wschodzie (Ormianie, Syryjczycy) oraz społeczności muzuł-
mańskiej. Konstrukcja tekstu dysertacji jest przejrzysta, należy również podkreślić, że został 
on napisany językiem zrozumiałym i bez zbędnego erudycyjnego obciążenia.

z recenzji dr. hab. Jarosława Dudka, prof. UZ 
(Uniwersytet Zielonogórski)

Błażej Cecota

(ur. 1983 r.) ukończył 
studia historyczne na 
Uniwersytecie Łódzkim. 
W 2013 r. obronił rozprawę 
doktorską, której promo-
torem był prof. Mirosław 
J. Leszka. Jego zaintereso-
wania badawcze oscylują 
wokół relacji pomiędzy 
chrześcijaństwem a islamem 
w początkach średniowie-
cza oraz historii cesarstwa 
bizantyńskiego w okresie 
VII–XI wieku. Spod jego pió-
ra wyszło ponad dwadzie-
ścia artykułów i kilkanaście 
recenzji. Jest współpracow-
nikiem Katedry Historii 
Bizancjum UŁ i członkiem 
Centrum Badań nad Historią 
i Kulturą Basenu Morza 
Śródziemnego i Europy 
Południowo-Wschodniej im. 
Profesora Waldemara Cerana, 
Ceraneum.

ISBN 978-83-7969-904-9

XXI
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Byzantina Lodziensia XXIII 

Mirosław J. Leszka, Kirił Marinow (red.), Miasto na skrzyżowaniu mórz i kontynentów. Wczesno- i średnio-
bizantyński 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 dzie-
jach średniowiecznego świata, jak i walory swego geograficznego położenia. Usy-
tuowane 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 ono centrum państwowości wschod-
niorzymskiej, wielką aglomeracją, zamieszkiwaną przez setki tysięcy ludzi. Wówczas 
gros zaopatrzenia żywnościowego, materiałów budowlanych, ale i np. dóbr luksuso-
wych 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. XXIV

Zofia A. Brzozowska, Sofia – upersonifikowana Mądrość Boża. Dzieje wyobrażeń  
w kręgu kultury bizantyńsko-słowiańskiej

Łódź 2015 • 490 s. • ISBN 978-83-7969-825-7 • 44,10 zł

Książka powstała na podstawie rozprawy doktorskiej, przygotowanej w Katedrze 
Historii Bizancjum UŁ i obronionej w kwietniu 2015 roku. W centrum zaintereso-
wania jej autorki znajdują się wyobrażenia na temat Sofii – upersonifikowanej 
Mądrości Bożej, charakterystyczne dla kultury duchowej wschodniego chrześci-
jaństwa, zwłaszcza zaś Bizancjum i obszaru Slavia Orthodoxa. Zofia Brzozowska 
stara się znaleźć odpowiedź na pytanie, kim, zdaniem średniowiecznych twór-
ców bizantyńskich i słowiańskich, była Mądrość Boża, ukazywana w żeńskiej po-
staci: czy mamy w jej przypadku do czynienia z symbolicznym przedstawieniem 
Boga (Chrystusa – Logosu lub Ducha Świętego) czy też z wyobrażeniem o dru-
giej, kobiecej naturze Stwórcy?

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 autokefalicz-
nej, wybitnego męża stanu, wielkiego prawodawcy, zręcznego dyplomaty, uta-
lentowanego literata. Jest 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 zu-
pełnie niezbadanym. Natomiast wizerunek w literaturze autorstwa innych twór-
ców przeanalizowany został dotąd jedynie fragmentarycznie. Wypełnienie tych 

B Y Z A N T I N A  L O D Z I E N S I A

XXV

Błażej Szefliński

Błażej Szefliński

W przygotowaniu:

XXVII.
Sławomir Bralewski

Kościół na przełomie epok  
– od IV wieku do podbojów arabskich

XXVIII.
Zofia Rzeźnicka,  
Maciej Kokoszko  

Pokarm dla ciała i ducha, część III, 
Mleko i produkty mleczne antyku 
i wczesnego Bizancjum

XXIX.
Łukasz Pigoński

Polityka zachodnia cesarzy Marcjana 
(450–457) i Leona I (457–474)

XXXIII.
Andrzej Kompa 

Justynian II, cesarz beznosy

Błażej Szefliński

Trzy oblicza Sawy Nemanjicia
Postać historyczna – autokreacja – postać literacka

www.wydawnictwo.uni.lodz.pl / e-mail:ksiegarnia@uni.lodz.pl / tel. (42) 665 58 63, faks (42) 665 58 62

Trzy oblicza 
Sawy Nemanjicia

Postać historyczna  
autokreacja  

postać literacka

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 his-
torii Serbii – pierwszego zwierzchnika serbskiej Cerkwi autokefalicznej, wybitnego 
męża stanu, wielkiego prawodawcy, zręcznego dyplomaty, utalentowanego literata. 
Jest to pierwsza polskojęzyczna monografia poświęcona tej nieprzeciętnej osobistoś-
ci. Rozdział opisujący Sawę jako postać historyczną stanowi najobszerniejszą nau-
kową 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 frag-
mentarycznie. Wypełnienie tych białych plam na mapie badań nie tylko polskiej, 
ale również europejskiej nauki, stanowi cel rozważań zawartych w niniejszej książce. 
 
Publikację uzupełnia przekład obszernego fragmentu Żywota świętego Sawy, pióra 
Teodozjusza Chilandarskiego.

Temat podjęty przez Autora jest ważny, dotąd nieopracowany nie tylko w skali nauki 
polskiej, ale również i europejskiej. Jego realizacja stanowi dowód talentu, pracowito-
ści młodego uczonego, popartej przezeń właściwymi metodami badawczymi.

z recenzji dr. hab. Jarosława Dudka, prof. UZ 
(Uniwersytet Zielonogórski)

Błażej Szefliński

(ur. 1990) jest absolwen-
tem Międzywydziałowych 
Indywidualnych Studiów 
Humanistycznych na UŁ. 
Jego zainteresowania badaw-
cze koncentrują się na hi-
storii średniowiecznej Serbii 
(zwłaszcza XII i XIII w.), 
średniowiecznej literaturze 
kręgu Slavia Orthodoxa oraz 
relacjach pomiędzy rzeczy-
wistością historyczną a lite-
racką. Autor kilku artykułów 
i recenzji.

9 788380 882065

ISBN 978-83-8088-206-5

XXV

Na okładce tego tomu:

Wizerunek św. Sawy z klasztoru 
w Mileszewie (Mileševa).

 Fot. Pavle Marjanovic

Trzy oblicza Saw
y Nem

anjicia
 Postać historyczna – autokreacja – postać literacka
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białych plam na mapie badań nie tylko polskiej, lecz także europejskiej nauki, stanowi cel rozważań za-
wartych w niniejszej książce.

Publikację uzupełnia przekład obszernego fragmentu Żywota św. Sawy pióra Teodozjusza Chilandar-
skiego.

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 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 jest kontynuacją wieloletnich, wspólnie prowadzonych przez 
autorów badań nad dietą, dietetyką, farmakologią i gastronomią późnego antyku 
i wczesnego Bizancjum. Powstała ona głównie na bazie greckich traktatów me-
dycznych skomponowanych w okresie od I do VII wieku, 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 prze-
tłumaczyć 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 produk-
tów spożywczych jako pokarmu i lekarstwa. Dlatego też świadomie wkraczali na 
obszar historii gastronomii i farmakologii. Choć natura badań skłaniała autorów do formułowania wnio-
sków przede wszystkim z zakresu dziejów wyżywienia oraz medycyny, to niekiedy podejmowali też kwestie 
powiązane z historią gospodarczą i społeczną tego okresu.
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Byzantina Lodziensia, tom 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 know-
ledge of the literature on the subject, the authors of the book – the first mono-

graph 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.

CERANEUm

Seria powstała pod patronatem Centrum Badań nad Historią i Kulturą Basenu Morza 
Śródziemnego i Europy Południowo-Wschodniej im. prof. Waldemara Cerana (Cera-
neum), powołanego w 2011 roku. Ceraneum prowadzi badania dotyczące różnych 
aspektów antycznej, bizantyńskiej i słowiańskiej kultury Basenu Morza Śródziem-
nego 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 naci-
skiem na dzieje Bizancjum i społeczności kręgu Slavia Orthodoxa.

Series Ceranea, t. 1 

Georgi Minczew, Małgorzata Skowronek, Jan Mikołaj Wolski (red.), Średniowieczne herezje dualistyczne 
na Bałkanach. Źródła słowiańskie 

Łódź 2015 • 268 s. • ISBN 978-83-7969-916-2 • 47,90 zł

Pierwszy tom Series Ceranea stanowi dwujęzyczne komentowane wydanie 
antologii słowiańskich tekstów źródłowych – 15 tekstów z dziejów herezji du-
alistycznych na Bałkanach, różnych gatunkowo, stylistycznie i objętościowo. 
Całość poprzedza studium wstępne zawierające szczegółowy przegląd historii 
neomanichejskich herezji dualistycznych oraz wnikliwą analizę doktryny bogo-
milskiej w kontekście innych religijnych ruchów dysydenckich.

„Do czego porównamy heretyków? Czy do kogoś ich upodobnimy? Gorsi są 
bowiem od głuchych i ślepych bożków, ponieważ idole są z kamienia i drzewa, nie 
widzą ani nie słyszą. Heretycy, mając myśli człowiecze, z własnej woli ukamienowali 
się, nie poznawszy prawdziwej nauki. Lecz czy do demonów ich porównać? Gorsi są 
od demonów. Demony bowiem boją się krzyża Chrystusowego, heretycy zaś rąbią 

www.wydawnictwo.uni.lodz.pl

e-mail: ksiegarnia@uni.lodz.pl

tel. (42) 665 58 63, faks (42) 665 58 62

opracowanie, przekład i komentarz
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krzyże i tworzą z nich swoje narzędzia. Demony boją się oblicza Pana namalowanego na desce, heretycy zaś 
nie kłaniają się przed ikonami, ale nazywają je bożkami”.

(Kosma Prezbiter, Mowa polemiczna przeciwko heretykom)

Series Ceranea, t. 2

Anna Maciejewska (red.), Arystoksenos z Tarentu. Harmonika 

Łódź 2015 • 116 s. • ISBN 978-83-7969-920-9 • 40,90 zł

Anna Maciejewska jest filologiem klasycznym i językoznawcą, starszym wykładowcą 
w Uniwersytecie Łódzkim. Zajmuje się muzyką starożytnej Grecji, tłumaczy greckie 
i łacińskie teksty źródłowe, naucza łaciny i tworzy w tym języku małe formy literackie.

Muzyka towarzyszy człowiekowi od zarania dziejów, a jej teoretyczne badania 
na gruncie europejskim zapoczątkowali starożytni Grecy. Prezentowana tu w pol-
skim przekładzie Harmonika Arystoksenosa z Tarentu jest pierwszym w pełni na-
ukowym i jednocześnie najstarszym zachowanym – choć jedynie w części – grec-
kim traktatem muzykologicznym. Zachowane partie tekstu zawierają przegląd 
pojęć z zakresu antycznej teorii muzyki oraz niepełne, lecz bardzo systematyczne 
i drobiazgowe rozważania na temat budowy ówczesnych skal muzycznych. Jego 
lektura pozwala ponadto prześledzić praktyczne zastosowanie metody badawczej 
Arystotelesa, którego bezpośrednim uczniem był Arystoksenos.

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 Tes-
tament themes, which are basically of biblical origin, it preserves some pre-Christian 
narrations coming from the Hebrew tradition, as well as some Early Christian apocry-
pha. Moreover, it represents different interpretations of the Bible. An important com-
ponent 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 Ma-
iuma, 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 stanowi monografia dotycząca drugiego przekładu 
słowiańskiego Palei historycznej – bizantyńskiej kompilacji tekstów rozmaitej pro-
weniencji na tematy biblijne, zaczerpnięte ze Starego Testamentu.

ISBN 978-83-7969-920-9

www.wydawnictwo.uni.lodz.pl

e-mail: ksiegarnia@uni.lodz.pl

tel. (42) 665 58 63, faks (42) 665 58 62
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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)

JUDAICA ŁÓDZKIE

W ramach serii prezentujemy publikacje związane z historią i kulturą Żydów w Pol-
sce, 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 staran-
nemu 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.

Andrea Löw

Getto łódzkie/Litzmannstadt Getto. Warunki życia i sposoby przetrwania

Łódź 2012 • 488 s. • ISBN 978-83-7525-632-1 • 88,90 zł

Jest to jedna z najważniejszych publikacji poświęconych gettu łódzkiemu napisa-
na w ostatnich latach, jedna z niewielu w języku polskim. Powstała na podstawie 
bogatego materiału źródłowego. Autorka uwzględniła w badaniach w dużej części 
dokumenty o charakterze prywatnym. Pozwoliło to wyraźnie pokazać, jakie konse-
kwencje miały działania nazistów i co oznaczały dla poszczególnych ludzi. A. Löw 
nie unikała przy tym trudnych tematów, wskazywania na patologie zrodzone przez 
permanentny stres, nędzę i głód.

Andrzej Pieczewski, Janusz Skodlarski, Kamil Kowalski, Kamila Lutek, Rafał Matera

Rola Żydów w rozwoju gospodarczym ziemi łódzkiej.  
Wybrane zagadnienia

Łódź 2014 • 164 s. • ISBN 978-83-7969-129-6 • 37,80 zł

Rewolucja przemysłowa i towarzyszące jej zmiany ekonomiczno-społeczne do-
tarły na tereny Królestwa Polskiego w pierwszych dekadach XIX wieku. Szybko 
urbanizujące się obszary ziemi łódzkiej zasilane były ludnością polską, niemiecką, 
rosyjską i w znacznym stopniu żydowską. Zmieniał się skład demograficzny po-
szczególnych miast regionu. Rósł w nim udział narodu żydowskiego. Najbardziej 
dotyczyło to powstającego, a następnie niezwykle dynamicznie rozwijającego 
się Łódzkiego Okręgu Przemysłowego (ŁOP) – zespołu miast przemysłowych wy-
specjalizowanych w branży włókienniczej. Społeczność żydowska dynamizowała 
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rozwój ekonomiczny ziemi łódzkiej. Wybitni niemieccy teoretycy Werner Sombart i Max Weber zwracali uwa-
gę na szczególne zdolności Żydów do działalności w gospodarce rynkowej i ich znaczący wkład w ukształ-
towanie systemu kapitalistycznego.

Jisroel Rabon 

Bałuty. Powieść o przedmieściu

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

Książka to pierwsze, oryginalne tłumaczenie na język polski (z jidysz) powieści Bału-
ty. Powieść o przedmieściu, wydanej pierwotnie w 1934 r. w Warszawie. Jest to drugi 
przekład tej powieści na świecie. W 2006 r. ukazało się w Paryżu francuskie tłuma-
czenie Bałut… autorstwa Rachel Ertel. Bohaterem powieści jest siedmio-ośmioletni 
Josl, który mieszka i dorasta wśród robotniczej żydowskiej biedoty na Bałutach. Ak-
cja toczy się na krótko przed wybuchem I wojny światowej. Pisarzowi udało się spor-
tretować żydowskie środowisko na przedmieściach Łodzi, przedstawił liczne barw-
ne postaci 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 pi-
sarza. Uzupełnieniem jest źródłowe opracowanie historyczne przedstawiające realia 
portretowanej dzielnicy – Bałut. Miasto Łódź jest bohaterem niewielu tekstów lite-
rackich. Powieść Jisroela Rabona wzbogaca ten zbiór.

Krystyna Radziszewska, Ewa Wiatr (red.)

Oblicza getta. Antologia twórczości z getta łódzkiego

Łódź 2017 • 472 s. • ISBN 978-83-8088-472-4 • 44,90 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 nad-
zwyczajnych, funkcjonowania najróżniejszych gettowych instytucji i ludzi żyjących, pra-
cujących, głodujących w getcie, poddanych terrorowi, w końcu – eksterminowanych. 
Wszystkie te doświadczenia, które możemy nazwać doświadczeniami granicznymi, sta-
wiającymi człowieka w sytuacji ostatecznej, na granicy między życiem i śmiercią – odbi-
jają się w całej mozaice tekstów zamieszczonych w antologii. Przed czytelnikiem odsłania 
się niezmierzone uniwersum getta łódzkiego. Obcując z tymi tekstami czytelnik w głęb-
szy 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 • ISBN 978-83-8088-470-0 • 49,90 zł

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

Magdalena Ruta, współpraca Ewa Wiatr, Krystyna Radziszewska (red.)

Nowe życie? Antologia literatury jidysz w powojennej Łodzi (1945–1949)

Łódź 2018 • ISBN 978-83-8142-030-3 • wolny dostęp

Zanim nasilający się antysemityzm i pogromy skłoniły wielu Żydów do opuszcze-
nia Polski, w latach 1945–1949 w kraju pisała rzesza ocalałych twórców pocho-
dzenia żydowskiego. Wśród nich znaleźli się m.in. najbardziej znani i utalentowani 
– Chaim Grade, Awrom Suckewer, Rachela Korn, Rejzl Żychlińska, Binem Heller, 
Lejb Olicki, Awrom Zak czy Jeszaje Szpigel. 

Antologia tekstów reprezentujących różne rodzaje literackie powstałe po 
wojnie w Łodzi ma przybliżyć nieznane polskiemu czytelnikowi utwory literatury 
jidysz, które funkcjonowały w literackim obiegu w pierwszych pięciu powojennych 
latach w Łodzi.

Publikacja stanowi edycję naukową, jest opatrzona przypisami i poprzedzona 
wstępem Magdaleny Ruty i Ewy Wiatr.

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 Pol-
sce Encyklopedia ma wyjątkowy charakter. Jej autorzy, pracownicy Wydziału Archi-
wum w łódzkim getcie, podjęli się opracowania dla przyszłych badaczy najistot-
niejszych 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. Opra-
cowanych zostało jedynie około 400. Stały się one, po przetłumaczeniu i opracowaniu 
naukowym, podstawą prezentowanej publikacji. Dodatkowym elementem uzupeł-
niającym 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.

Józef Zelkowicz, tł. Monika Polit

Notatki z getta łódzkiego. 1941–1944

Łódź 2016 • 524 s. • ISBN 978-83-8088-474-8 • 49,90 zł

Notatki z getta łódzkiego. 1941–1944 to jeden z najbardziej wyczerpujących, mia-
rodajnych i przekonujących tekstów ocalałych z łódzkiego getta. Ich autor, literat 
i dziennikarz, od samego początku dokumentował losy społeczności uwięzionej 
w getcie. Prowadził zapiski najprawdopodobniej codziennie przez cztery lata, 
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odnotowując stan ludności getta, choroby, wypadki, samobójstwa, deportacje i wszystkie istotne zjawiska oraz 
wydarzenia. Tekst zawiera również refleksje, komentarze i sprostowania oficjalnych wersji wydarzeń (cenzuro-
wanych w Encyklopedii getta łódzkiego). Zelkowicz nie eufemizował drastycznych realiów życia wysiedlonych 
do getta Żydów – głodu, krańcowej pauperyzacji, korupcji, bezwzględności i braku nadziei. Oskarżał także get-
towy system protekcji, przestępcze działania poszczególnych dygnitarzy i służb, takich jak żydowska policja 
i „biała gwardia”.

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 • otwarty dostęp 

This book is about the Stockholm court’s policy on France during the reign of Gustav 
III. It is a work on the history of diplomacy based on an extensive source material. The 
author concentrates especially on the crisis of the French monarchy in the years 1787–
1792. He also pays a lot of attention to Gustav III’s unsuccessful attempts to build an 
anti-French and anti-revolutionary coalition of European monarchs. The chronological 
range of work covers Gustav III’s reign, thus the death of that ruler on March 29, 1792 
marks the end of the book.

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 cha-
rakterze pitawalu dokumentacyjnego. Główny nurt rozważań podejmowanych 
w książce koncentruje się na obszernym opisie trzynastu wybranych procesów 
karnych z pierwszej połowy XX wieku – od zabójstwa fabrykanta Juliusza Kunitzera 
(1905 r.) do sprawy Marii Zajdlowej (1938 r.). Z dużą starannością zebrano materia-
ły rozproszone w archiwalnych aktach sądowych, starych gazetach codziennych 
i czasopismach oraz w innych źródłach, a następnie zestawiono je z opisem re-
aliów – 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. Nie-
zwykle 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 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 miłośni-
ków historii Łodzi i regionu.
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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 stu-
denckiej i ówczesnej władzy – obok liderów strajkowych, np. z Międzyuczelnianej Ko-
misji Porozumiewawczej, będą też tzw. zwyczajni uczestnicy strajku, a obok przedstawi-
cieli 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 niemoż-
liwe. 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 straj-
kowej, które przenikały się z narastającym zmęczeniem. Publikowane zdjęcia pozwalają też wyjść poza swoisty do-
tychczasowy 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 zapo-
mnieniem istotnej karty walki polskiej młodzieży akademickiej o wolność swojego środowiska i całej Polski.

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 Ha-
leckiego, profesora Uniwersytetu Warszawskiego, jednego z najbardziej zna-
nych na forum międzynarodowym historyków polskich XX wieku. Scharakte-
ryzowano jego poglądy na temat Ligi Narodów z punktu widzenia katolickiego 
intelektualisty oraz ukazano działalność uczonego w tej organizacji na rzecz 
międzynarodowej współpracy intelektualnej.

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 mię-
dzywojennego, II wojny światowej i kolejnych lat emigracji. Dzięki temu poznaje-
my inne oblicze profesora Haleckiego – zwolennika Ligi Narodów, który z przeko-
naniem 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 książce ukazano, jak wielkim wyzwaniem dla Amerykanów było utrzymanie 
wywalczonej niepodległości, która wyrosła z kryzysu kolonii z metropolią. Histo-
rycy amerykańscy są dumni ze swojej historii, nie dostrzegając wielu problemów. 



N
au

ki
 h

um
an

is
ty

cz
ne

81

 � HISTORIA

Znacznie szerzej widzi to autorka, która analizuje kryzysy w Stanach Zjednoczonych, towarzyszące po-
wstaniu państwa w okresie prezydentur Ojców Założycieli. Koncentruje się na problemach politycznych, 
dyplomatycznych, ekonomicznych, konstytucyjnych, sądowniczych, terytorialnych i społecznych. Ukazu-
je 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 dru-
kowanej, jak i internetowej. Praca może być pomocą dla wykładowców i studentów amerykanistyki, jak 
również czytelników zainteresowanych historią Stanów Zjednoczonych”.

(prof. dr hab. Longin Pastusiak)

Małgorzata Dąbrowska

The Hidden Secrets: Late Byzantium in the Western and Polish Context

Łódź 2017 • 320 s. • ISBN 978-83-8088-091-7 • otwarty dostęp

Professor Małgorzata Dąbrowska, a distinguished scholar dealing with the history 
of Byzantium in the Middle Ages, belongs to the few Byzantinists who have be-
come internationally acclaimed. A considerable part of her output concerns Po-
lish-Byzantine relations which are hardly known to foreign scholars because of the 
language barrier, and yet they attract the interest of scholars all over the world as 
a new aspect of Byzantine studies. The publication of English and French works by 
Małgorzata Dąbrowska will thus facilitate better understanding between the La-
tin and Orthodox milieux in the European world. The author’s style is absolutely 
superb, regardless of the fact whether her texts are written in Polish or in other 
languages. This adds another quality to her oeuvre.

(From the review by Professor Maciej Salamon)

Albin Głowacki

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

Łódź 2017 • 508 s. • ISBN 978-83-8088-494-6 • 44,90 zł

W najnowszej monografii autor przedstawił działalność wydawniczą Komitetu 
do spraw Dzieci Polskich w ZSRR w latach 1943–1946. Na tle stosunków pol-
sko-radzieckich nakreślił dramatyczny stan edukacji dzieci zesłańców w okre-
sie 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 pod-
ręczników nasyconych odpowiednią treścią merytoryczną i ideowopolityczną. 
Szczególnie interesujące uwagi autora dotyczą przygotowania i wydania takich 
oryginalnych opracowań, jak: elementarz, czytanki, wypisy z literatury ojczy-
stej 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 zakre-
sie odbierania poddanym ich dóbr nieruchomych. Autor, na podstawie obszer-
nych 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 ziem-
skich na kwestię legalności zaborów.

Swietłana Grela-Krawczenko, Rafał Kowalczyk, Przemysław Waingertner

Majdan. Drugie narodziny narodu

Łódź 2015 • 304 s. • ISBN 978-83-7969-931-5 • 48,90 zł

Książka oferowana Czytelnikowi jest na rodzimym rynku wydawniczym pozycją 
szczególną. Przygotowana przez międzynarodowy zespół autorów – dwóch polskich 
historyków z Uniwersytetu Łódzkiego i ukraińską uczoną ze Wschodnioeuropejskiego 
Narodowego Uniwersytetu w Łucku – zbudowana została z trzech części: opowieści 
o burzliwych dziejach Ukrainy i Ukraińców od czasów najdawniejszych do współcze-
sności, osobistych relacji z dramatycznych wydarzeń z przełomu lat 2013 i 2014 na 
kijowskim Placu Niepodległości i lwowskim Euromajdanie oraz obszernego działu 
albumowego, zawierającego opracowane, niepublikowane do tej pory zdjęcia z Kijo-
wa, Lwowa i Łucka, ilustrujące historię ukraińskiej rewolty sprzed dwóch lat.

Wyjątkowy charakter wydawnictwa wynika jednak nie tylko z niecodziennego 
połączenia w nim naukowej narracji, spisanych wspomnień i świadectw źródło-

wych o charakterze ikonograficznym, lecz także z intencji, deklarowanych i realizowanych przez autorów 
– przyczynienia się do upowszechnienia w Polsce wiedzy o historii Ukraińców, zrozumienia ich mentalności, 
narodowych mitów i cywilizacyjnych aspiracji oraz podkreślenia wspólnoty politycznych celów Rzeczypo-
spolitej i Ukrainy w regionie i Europie.

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 traktato-
wej 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. Oma-
wia wpływ zajść antysemickich, o których szeroko rozpisywała się ówczesna prasa, 
na podejmowane kroki. Uwydatnia rolę Brytyjczyków w procesie decyzyjnym Konfe-
rencji Pokojowej w Paryżu w sprawie gwarancji dla mniejszości i ich kształtu. Docho-
dzi do wniosku, że to właśnie dyplomacji brytyjskiej Europa zawdzięcza uchwaloną 
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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 skuteczno-
ści dyplomacji brytyjskiej po zakończeniu I wojny światowej.

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 między-
narodowych w XX i XXI wieku jest dedykowany Panu Profesorowi Andrzejowi Ma-
ciejowi Brzezińskiemu, wybitnemu historykowi i nauczycielowi akademickiemu, 
w latach 1993–2016 kierownikowi Zakładu, a następnie Katedry Historii Powszech-
nej Najnowszej Uniwersytetu Łódzkiego.

W książce zawarte zostały teksty dotyczące różnych aspektów stosunków 
międzynarodowych, począwszy od schyłku belle époque przed I wojną świa-
tową poprzez dwudziestolecie międzywojenne, II wojnę światową i panujący 
po niej ład pojałtański, a na problemach współczesnego świata skończywszy. 
Ta rozległość chronologiczna pomieszczonych w publikacji szkiców odzwier-
ciedla obszar zainteresowań naukowych Profesora Andrzeja M. Brzezińskiego. 
Prezentowane odrębne problemy badawcze ukazano przez pryzmat działań konkretnych polityków, 
dyplomatów i żołnierzy – bohaterów opisywanych wydarzeń oraz głównych aktorów i animatorów ba-
danych procesów, przedsięwzięć czy opisywanych instytucji. Mimo różnorodności podejmowanych 
tematów wszystkie one mieszczą się w nurcie szeroko rozumianej historii relacji międzynarodowych, 
międzypaństwowych czy też stosunków dyplomatycznych. Taki dobór rozpraw nadaje prezento-
wanemu tomowi pewien spójny charakter, czyniąc zeń wieloautorskie studium adresowane przede 
wszystkim do historyków i miłośników najnowszych politycznych i dyplomatycznych dziejów świata 
w XX i początkach XXI wieku.

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 tysię-
cy kilometrów. Taka sytuacja wystąpiła jednak w przypadku Hiszpanii generała 
Francisco Franco, która w okresie II wojny światowej prowadziła skrajnie antyso-
wiecką politykę. Moskwa była konsekwentnie traktowana przez Madryt jako nie-
bezpieczeństwo 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 sce-
ny 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 przy-
czyniając się w końcu do międzynarodowej izolacji kraju Franco.
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Autor podjął w prezentowanej książce próbę udzielenia odpowiedzi na pytanie, jakie motywy kiero-
wały generałem Franco, by problem sowiecki podnosić tak często w relacjach z członkami Wielkiej Ko-
alicji 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 też Franco 
w ekspansji komunizmu widział nie tyle zagrożenie dla własnego kraju, ile dla całej Europy? Czy nieprze-
jednany stosunek do Związku Sowieckiego wynikał z chłodnej politycznej analizy, czy też zawierał w so-
bie 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 Uniwersytetu Łódzkiego.

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

Taka różnorodność tematyki prezentowanych studiów odzwierciedla niezwykle szerokie zainteresowa-
nia badawcze Profesora Zbigniewa Anusika. Publikacja jest adresowana zarówno do historyków dziejów 
nowożytnych, jak i do szerokiego grona miłośników nauk humanistycznych.

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, re-
ligijnych, a także literaturoznawstwa, źródłoznawstwa, prasoznawstwa, biogra-
fistyki, dziejów dyplomacji, podróżnictwa i nauczania, wreszcie historii sztuki 
i myśli politycznej.
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Jarosław Kita

Luminarze nauki polskiej w Uniwersytecie Łódzkim. Pro memoria

Łódź 2015 • 336 s. • ISBN 978-83-7969-617-8 • 37,80 zł

Publikacja prezentuje w układzie alfabetycznym siedemdziesięciu nieżyjących już 
koryfeuszy nauki polskiej, związanych zawodowo z Uniwersytetem Łódzkim w la-
tach 1945–2015. Pracowali oni w naszej Uczelni przez cały okres swej kariery na-
ukowej bądź tylko przez kilka czy kilkanaście lat, niemniej ich wkład w tworzenie 
i rozwój Uniwersytetu Łódzkiego był znaczący, a dorobek naukowy znalazł trwałe 
miejsce w dziejach nauki polskiej.

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, histo-
rii 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 źródło-
wymi. Analizie zostały poddane współczesne osiągnięcia historiografii polskiej 
i ukraińskiej w zakresie biografistyki. Nakreślono również horyzont oczekiwań i po-
trzeb.

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 wieku po czasy współczesne. Autorzy rozważają takie zagadnienia, jak: wizerunki 
kobiet władzy w oświeceniowych syntezach dziejów Polski Adama Naruszewicza i Je-
rzego S. Bandkiego; upamiętnianie bohaterów narodowych w XIX stuleciu; wspomnie-
nia o historykach (Karolu Potkańskim) zapisane w pamięci współczesnych; drogi pol-
skich 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, re-
gionalistów, lecz także politologów i socjologów.
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Karolina Kołodziej, Maciej Kronenberg 

70 lat Uniwersytetu Łódzkiego w przestrzeni miejskiej Łodzi (1945–2015)

Łódź 2015 • 164 s. • ISBN 978-83-7969-817-2 • 40,95 zł

W publikacji przedstawiono dzieje Uniwersytetu Łódzkiego, widziane przez pryzmat 
budynków, które przez 70 lat były w jego posiadaniu. W części pierwszej opracowa-
nia można znaleźć zarys dziejów uczelni, uwzględniający jej rolę w tworzeniu prze-
strzeni miasta w ciągu ostatniego siedemdziesięciolecia, natomiast część druga ‒ to 
zestawienie kilkudziesięciu budynków, które Uniwersytet przez krótszy lub dłuższy 
czas w tym okresie użytkował. Oczywiście nie jest to rejestr kompletny – taki mu-
siałby obejmować około stu obiektów. Wybrana grupa ma charakter przekrojowy, 
pokazuje, w jak zróżnicowanych (i często zupełnie nieprzystosowanych do funkcji 
akademickich) budynkach przyszło Uniwersytetowi funkcjonować. Celowo, pisząc 
o tych obiektach, autorzy nie ograniczyli się tylko do przedstawienia ich związków 
z uczelnią. Historia każdego z nich została opisana znacznie szerzej. Dzięki temu 

Czytelnicy mogą dostrzec, jak Uniwersytet Łódzki wpisywał się w historię miasta, a także – jak dynamicznie 
zmieniało się ono w ciągu ostatnich dwóch stuleci. 

Rafał Kowalczyk

Odwrót Wielkiej Armii Napoleona z Rosji w roku 1812

Łódź 2016 • 184 s. • ISBN 978-83-8088-396-3 • 39,90 zł

Jest to pierwsza w polskiej historiografii książka, która wyjaśnia przyczyny tra-
gicznego w skutkach odwrotu Napoleona z Rosji w roku 1812. Nie powiela ste-
reotypów, wskazuje winnych fizycznego zniszczenia wojsk napoleońskich, ale też 
przedarcia się przez zastępy rosyjskich korpusów. Ukazuje rolę dwóch głównodo-
wodzących – Napoleona i Kutuzowa. Napoleona – twórcę klęski Wielkiej Armii, 
i Kutuzowa – który uczynił wszystko, by zastępom napoleońskim udało się opuścić 
Rosję, budując im słynne „złote mosty”. Właśnie to ujęcie czyni książkę tak atrakcyj-
ną 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 inno-
wacji naukowo-technicznych lub społecznych. Ponadto wyznania religijne zorga-
nizowane w Kościoły były i są podmiotami życia gospodarczego, posiadającymi 
majątek i kapitał ludzki. Stawiają one czoła wyzwaniu finansowania działalności, 
wchodząc w interakcje z ekonomicznym otoczeniem.

W niniejszej publikacji zwrócono uwagę na trzy specyficzne płaszczyzny 
oddziaływania religii na ekonomię, tj.: gospodarkę i zasady jej funkcjonowa-
nia w świetle doktryn religijnych, wyznania w praktyce gospodarowania oraz 

70 lat Uniwersytetu Łódzkiego
w przestrzeni miejskiej Łodzi 

(1945–2015)

70 lat U
niw

ersytetu Łódzkiego w
 przestrzeni m

iejskiej Łodzi (1945–2015)

Karolina Kołodziej, Maciej KronenbergW publikacji przedstawiono dzieje Uniwersytetu Łódzkiego, widziane przez 
pryzmat budynków, które przez 70 lat były w jego posiadaniu. W części pierw-
szej opracowania można znaleźć zarys dziejów uczelni, uwzględniający jej rolę 
w tworzeniu przestrzeni miasta w ciągu ostatniego siedemdziesięciolecia, na-
tomiast część druga – to zestawienie kilkudziesięciu budynków, które Uni-
wersytet przez krótszy lub dłuższy czas w tym okresie użytkował. Oczywiście 
nie jest to rejestr kompletny – taki musiałby obejmować około stu obiektów. 
Wybrana grupa ma charakter przekrojowy, pokazuje, w jak zróżnicowanych 
(i często zupełnie nieprzystosowanych do funkcji akademickich) budynkach 
przyszło Uniwersytetowi funkcjonować. Celowo, pisząc o tych obiektach, auto-
rzy nie ograniczyli się tylko do przedstawienia ich związków z uczelnią. Historia 
każdego z nich została opisana znacznie szerzej. Dzięki temu Czytelnicy mogą 
dostrzec, jak Uniwersytet Łódzki wpisywał się w historię miasta, a także – jak 
dynamicznie zmieniało się ono w ciągu ostatnich dwóch stuleci. 

Zapraszamy czytelników na spacer po Łodzi śladami wspomnień pisanych 
przez liczne siedziby uczelni, różnorodne i atrakcyjne architektoniczne, a cza-
sem zwyczajne, ale zawsze znaczące poprzez związek z historią miasta i Uni-
wersytetu.

ISBN 978-83-7969-817-2

www.wydawnictwo.uni.lodz.pl
e-mail: ksiegarnia@uni.lodz.pl
tel. (42) 665 58 63, faks (42) 665 58 62
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duchowieństwo i Kościoły jako bezpośrednich uczestników życia gospodarczego kraju. Intencją auto-
rów było zachęcenie środowiska historyków gospodarczych do dalszych badań i studiów w omawia-
nych obszarach, aby z wielu powstałych prac z czasem mogła 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 pienią-
dza, 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 insty-
tucje bankowe wywodzą swój początek od powstających na szeroką skalę na 
przełomie XIX i XX wieku na ziemiach polskich towarzystw pożyczkowo-oszczęd-
nościowych. Publikacja dotyczy istotnego rozdziału życia gospodarczego na 
ziemiach polskich – dziejów taniego kredytu w latach 1867–1914. Autor przed-
stawia tempo rozwoju towarzystw oszczędnościowo-pożyczkowych, jak również 
udział różnych grup społecznych w ich tworzeniu, w guberni kaliskiej, niezbyt sil-
nie uprzemysłowionym rejonie Królestwa Polskiego. Działalność omawianych towarzystw autor sytuuje 
na tle dziejów spółdzielczości kredytowej na ziemiach polskich (np. kasy Stefczyka w Galicji), porównuje 
je z innymi instytucjami kredytowymi, analizuje proces ich powstawania, proces udzielania pożyczek, 
oprocentowanie. Czytelnik znajdzie tu również wiele informacji na temat życia społecznego w jednej 
z guberni Królestwa Polskiego, autor prezentuje bowiem strukturę społeczną władz towarzystw, a tak-
że ich działalność społeczną i dobroczynną. Te niezwykle interesujące wątki zostały ponadto zebrane 
w aneksach do publikacji.

Monika Kucner, Krystyna Radziszewska (red.)

Miasto w mojej pamięci. Powojenne wspomnienia Niemców z Łodzi

Łódź 2015 • 168 s. • ISBN 978-83-7969-534-8 • 35,90 zł

Książka zawiera wspomnienia Niemców wysiedlonych z Łodzi dotyczące prze-
szłości miasta. Wyłania się z nich obraz miasta sprzed II wojny światowej, ucieczki 
oraz pierwszych lat powojennych. Zebrane tu opowiadania, w zasadzie krótkie 
epizody, ukazują rzeczywistość, często nieobecną w dokumentach czy opraco-
waniach naukowych, którą badacze powinni poddać krytycznej refleksji. Materiał 
ten stanowi jednak istotne dopełnienie oficjalnego obrazu historii tego miejsca. 
[…] Zaszeregowanie opowiadań przedstawionych w niniejszym zbiorze do nurtu 
rozpamiętującego krzywdę niemieckich ofiar II wojny światowej byłoby całkowi-
cie błędne, gdyż winy za zaistniałą sytuację nie przypisuje się tu żadnej ze stron. 
[…] teksty, zebrane na potrzeby tej książki, są […] pierwszym rozliczeniem z prze-
szłością. Wszystkie opowiadania mają jedną wspólną cechę: łodzianie z nostalgią 
wspominają w nich swoje miasto.

(Ze Wstępu)
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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 Muszkow-
skiego 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 sta-
nu 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 cza-
sów minionego wieku, kieruje uwagę Czytelnika nie tylko na przełomowe wydarzenia historyczne (wy-
buch wojny, pobyt w obozie, działalność opozycyjną w latach 80.), lecz także na refleksję egzystencjalną 
swej rozmówczyni, która opowiada o przedwojennym świecie, wartościach, roli przyjaźni, pracy społecz-
nej 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 ko-
munistycznego Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego w pierwszym okresie 
jego funkcjonowania. Uczestnicy szkolenia nabywali podstawy wiedzy o meto-
dach pracy operacyjnej, a także z zakresu kryminalistyki i sposobów prowadzenia 
śledztw. Ponadto do szkolenia specjalnego dołączano szkolenie ogólne i politycz-
ne. Niektórzy absolwenci CS MBP wkrótce po ukończeniu kursu obejmowali stano-
wiska 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 Bi-
zancjum (IV–XV w.), ich roli w polityce i dworskich knowaniach, zwłaszcza w okre-
sach przejściowych lub czasach kryzysu państwa, kiedy okoliczności sprzyjały 
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podejmowaniu działań przez cesarskie małżonki lub matki. Przez pryzmat historii cesarzowych przybliżają 
w barwny i bardzo przystępny sposób historię Bizancjum, dzieje obfitujące w dramatyczne wydarzenia, któ-
rych uczestniczkami, a nierzadko również inicjatorkami były tytułowe bazylisy. Czytelnik ma szansę podczas 
lektury 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 wkro-
czyć 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

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 • otwarty dostęp 

Książka jest zbiorem tekstów prezentujących szeroki wachlarz zagadnień dotyczą-
cych historii średniowiecznej Polski i Europy. W czterech działach – na wybranych, 
konkretnych przykładach – podjęto tematykę dotyczącą monarchów i ich rodzin, 
społeczeństwa i jego poczynań, sztuki, architektury i artefaktów życia codzienne-
go, a także światopoglądu ludzi wieków średnich. Tak różnorodne problemy ba-
dawcze zaciekawią wszystkich, którzy interesują się historią średniowiecza, w tym 
heraldyką, genealogią, archeologią czy historią sztuki.

Wiktor Marzec

Rebelia i reakcja. Rewolucja 1905 roku i plebejskie doświadczenie polityczne 

Universitas • Łódź 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 publicz-
nym i ideologiczne obrazy świata u progu „politycznej nowoczesności”. Wtedy to 
stare podstawy ładu społeczno-politycznego zaczęły kruszeć, nowe grupy ludno-
ści domagały się politycznego głosu i ukształtowały się języki polityczne nowocze-
snych obozów ideowych. Nowe formy polityki spotkały się z silną, konserwatywną 
reakcją, która na długi czas ukształtowała polską sferę publiczną. Książka opisu-
je również nacjonalistyczną odpowiedź na rewolucję oraz zmianę politycznego 
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Rebelia i reakcja to studium plebejskiego doświadczenia politycznego 
w czasie rewolucji lat 1905–1907. Praca analizuje uczestnictwo robotni-
ków w życiu publicznym i ideologiczne obrazy świata u progu „politycznej 
nowoczesności”. Wtedy 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, po i w trakcie tych wydarzeń. 
Przedstawia praktyki publiczne robotników, analizując związane z nimi 
doświadczenie polityczne. Proponuje ponadto analizę transformacji pola 
politycznego i zmiennych tożsamości politycznych mobilizowanej ma-
sowo ludności.

Rebelia i reakcja Wiktora Marca to bardzo interesująca i wartościowa 
analiza rewolucyjnych wydarzeń 1905 r., a zarazem ważny głos w dysku-
sjach o kształtowaniu się polskiej nowoczesności. Wychodząc od plebejs-
kiego doświadczenia politycznego [...], autor dociera do przemian po-
litycznych wyobrażeń narodowej demokracji i źródeł sukcesów ideowo-
-politycznych tego ugrupowania. Praca nie tylko wzbogaca naszą wiedzę 
o rewolucji 1905 r., ale skłania też do namysłu nad całkiem aktualnymi 
zagadnieniami.

 z recenzji prof. dra hab. Tomasza Kizwaltera

Wiktor Marzec (ur. 1985) – socjolog i filozof; 
zajmuje się socjologią historyczną, teorią 
dyskursu, historią robotniczą, historią pojęć 
i filozofią polityczną. Obecnie przygotowuje 
rozprawę doktorską na Uniwersytecie Środ-
kowoeuropejskim w Budapeszcie (CEU). 
Stypendysta m.in. Uniwersytetu Michigan 
i Uniwersytetu Humboldtów w Berlinie. Re-
daktor działu nauk społecznych w czaso-
piśmie „Praktyka Teoretyczna”. Publikował 
m.in. w „Thesis Eleven”, „Journal of Historical 
Sociology” oraz „Eastern European Politics 
and Societies”.
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Książka Wiktora Marca w rzadko spotykany sposób łączy 
naukową głębię i precyzję analizy z komunikatywnością oraz 
społeczno-polityczną doniosłością. Wydarzenia lat 1905–1907 
i ich konsekwencje, […] potraktowane w niej zostały jako syn-
ekdocha zjawisk o znacznie szerszym zakresie i o fundamental-
nym znaczeniu dla konstytucji współczesnego świata: mecha-
nizmów i narzędzi walki klasowej, procesów budowy państwa, 
konstrukcji tożsamości narodowej i – co niezwykle istotne – 
wzajemnych relacji między walką o materialne interesy klas 
podporządkowanych a kształtowaniem się formacji nacjona-
listyczno-populistycznych. Pod tym ostatnim względem książka 
jest bardzo aktualna i stanowi ważny głos w dyskusji nad 
rozumieniem nie tylko dawniejszych wydarzeń z historii Polski, 
ale również jej współczesnej społeczno-politycznej kondycji.

z recenzji dra hab. Jana Sowy

www.wydawnictwo.uni.lodz.pl

ISBN Universitas 97883-242-3001-3

WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO

ISBN WUŁ 978-83-7969-976-6

9 788379 699766



90

 � HISTORIA
N

au
ki

 h
um

an
is

ty
cz

ne

myślenia Narodowej Demokracji przed, po i w trakcie tych wydarzeń. Przedstawia praktyki publiczne robot-
ników, 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 szlachec-
kich herbu Sulima na obszarze ziemi łęczyckiej w średniowieczu. Jest uzupełnie-
niem monografii Oporowscy herbu Sulima. Kariera rodziny możnowładczej w póź-
nośredniowiecznej Polsce (2014).

Autorzy charakteryzują osoby należące do pięciu rodzin średnio- i drobnoszla-
checkich herbu Sulima, piszących się z Oporówka i Woli Oporowskiej, Krzyżanowa, 
Sławoszewa i Dalikowa, Dobrej oraz Różyc Sulimowych i Trojanowych, w formie 
szczegółowych biogramów. Na ich przykładzie można się dowiedzieć o sytuacji 
majątkowej, polityce matrymonialnej i przyczynach pauperyzacji niektórych ro-
dzin szlacheckich. Przedstawienie kontaktów członków tych rodzin z Oporowski-
mi i między sobą pozwala na ukazanie zjawisk protekcji i współpracy oraz poszerza 

wiedzę na temat funkcjonowania zasady solidarności rodowej szlachty w Polsce późnośredniowiecznej. 
Książka dostarcza bogatego materiału porównawczego do dalszych badań nad społeczeństwem szlachec-
kim tego okresu. Ważnymi częściami publikacji są tablice genealogiczne oraz indeks. Monografia powinna 
zainteresować zwłaszcza genealogów, mediewistów i historyków – regionalistów.

Sławomir M. Nowinowski, Rafał Stobiecki (red.)

W poszukiwaniu innej historii. Antologia tekstów opublikowanych na łamach periodyków 
Instytutu Literackiego w Paryżu

Łódź–Paryż 2015 • 928 s. • ISBN 978-83-7969-933-9 • 58,89 zł

Jerzy Giedroyc miał dwie pasje – politykę i historię. Nie ulega wątpliwości, że 
przez ponad pół wieku konsekwentnie realizował własną politykę historyczną. 
Zajmowała Redaktora społeczna funkcja historii oraz związana z nią edukacyjna 
misja zmierzająca do gruntownej rewizji historycznego imaginarium Polaków. 
W najogólniejszym sensie dążenie to wyrastało z doświadczeń II Rzeczypospo-
litej i bolesnej lekcji II wojny światowej. Społeczną funkcję wiedzy o przeszłości 
Jerzy Giedroyc rozumiał jako krytyczny, wielogłosowy i wolny od wszelkich te-
matów tabu namysł nad przeszłością Polski, jej relacjami z sąsiadami oraz miej-
scem w Europie. Chciał, aby była to refleksja wolna od wszelkich „fanatyzmów 
narodowych, klasowych, rasowych, religijnych, obyczajowych”.

Prezentowany tom rozpoczyna serię wydawnictw źródłowych przygo-
towanych w ramach projektu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki Jerzy Giedroyc, historycy 
i świadkowie historii. W ślad za nim ukażą się dwa kolejne zawierające wybór korespondencji Redaktora 
z badaczami przeszłości oraz jej bohaterami. Niepodobna wykluczyć, że poszczególne woluminy będą 
uważane za odrębne publikacje.
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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 tere-
zjańsko-józefińskimi. Jednak to reformy Józefa II zmieniły i wzmocniły monar-
chię naddunajską. 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 okre-
su 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 kwe-
rendzie dokonanej w polskich i austriackich bibliotekach oraz archiwach.

Wiesław Puś

Zarys historii Uniwersytetu Łódzkiego 1945–2015

Łódź 2015 • 338 s. • ISBN 978-83-7969-568-3 • 47,90 zł

Prezentowana książka jest pierwszym opracowaniem w miarę pełnej historii Uni-
wersytetu Łódzkiego w okresie siedemdziesięciu lat jego istnienia ‒ od powołania 
w 1945 r. do początku 2015 r. W czterech rozdziałach zostały przedstawione następu-
jące kwestie: założenie, rozwój i rozbudowa uczelni; jej życie społeczno-polityczne; 
dzieje poszczególnych wydziałów; biogramy osiemnastu rektorów uniwersytetu. 
Historia UŁ została ukazana na tle najważniejszych wydarzeń politycznych naszego 
kraju. Podkreślono szczególną rolę środowiska uniwersyteckiego (w tym studentów) 
w procesie przemian politycznych i gospodarczych w Polsce na początku lat osiem-
dziesiątych oraz na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku. 
Omawiając rozwój poszczególnych wydziałów, autor przybliżył ich najważniejsze 
osiągnięcia badawcze i przedstawił ukształtowane szkoły naukowe.

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 miały 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 pytania: jakie teologicz-
ne idee sformułował reformator i dlaczego.

Wiesław Puś

Zarys historii 
Uniwersytetu Łódzkiego  

1945–2015
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Prezentowana książka jest pierwszym opracowaniem w miarę pełnej historii 
Uniwersytetu Łódzkiego w okresie od powołania go w 1945 r. do początku 
2015 r. W czterech rozdziałach zostały przedstawione następujące kwestie; 
założenie, rozwój i rozbudowa uczelni; rozwój poszczególnych wydziałów; 
życie społeczno-polityczne uczelni w okresie mijającego 70-lecia; biogramy 
osiemnastu rektorów Uniwersytetu Łódzkiego. Historia UŁ została ukazana 
na tle najważniejszych wydarzeń politycznych zachodzących w naszym 
kraju. Podkreślono szczególną rolę środowiska uniwersyteckiego (w tym 
studentów) w procesie przemian politycznych i gospodarczych w Polsce 
na początku lat osiemdziesiątych oraz na przełomie lat osiemdziesiątych 
i dziewięćdziesiątych XX w. Omawiając rozwój poszczególnych wydziałów, 
autor wskazał na ich najważniejsze osiągnięcia badawcze i ukształtowane 
szkoły naukowe.

Wiesław Puś – prof. zw. dr hab. w Katedrze Historii 
Polski XIX wieku UŁ, w latach 1990–2008 kolejno: 
dziekan Wydziału Filozoficzno-Historycznego, 
prorektor i rektor Uniwersytetu Łódzkiego. Jego 
zainteresowania naukowe obejmują problemy 
historii społeczno-gospodarczej Polski w XIX i XX w. 
Najważniejsze publikacje: Przemysł włókienniczy 
w Królestwie Polskim w latach 1870–1900 (1976); 
Przemysł Królestwa Polskiego w latach 1870–1914 
(1984); Dzieje Łodzi przemysłowej (1987); Rozwój 

przemysłu w Królestwie Polskim (1997); Żydzi w Łodzi w latach zaborów (1998, 
2001, 2003); Statystyka przemysłu Królestwa Polskiego w latach 1979–1913. 
Materiały źródłowe (2013).
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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 Refor-
macji. 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 Reforma-
cji, a szerzej – nad europejską nowożytnością”.

(ks. prof. dr hab. Marcin Hintz)

Arkadiusz Rzepkowski

Struktura ludności województwa łódzkiego w II Rzeczypospolitej

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

Publikacja to kompendium wiedzy o strukturze ludności województwa łódzkie-
go 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 zaludnie-
nia, wiek, płeć, stan cywilny, stopień zamożności, skład zawodowy, wykształcenie, 
struktura narodowościowo-wyznaniowa. Dodatkowo porównał uzyskane wyniki 
badań dla województwa łódzkiego z danymi dla województwa białostockiego, 
które również posiadało na swoim terytorium przemysł włókienniczy, ważny czyn-
nik rozwoju obu regionów.

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

Paweł Samuś

Minister Józef Beck. Dom rodzinny i lata młodzieńcze

Łódź 2015 • 250 s. • ISBN 978-83-7969-979-7 • 39,90 zł

Autor prezentowanej pracy podejmuje próbę odpowiedzi na pytanie, jaką rolę ode-
grały dom rodzinny i lata młodzieńcze w biografii bohatera książki, żołnierza i po-
lityka, dyplomaty, ministra spraw zagranicznych Polski Odrodzonej, Józefa Becka 
(1894‒1944).

Zdaniem współczesnych i historyków minister Józef Beck odznaczał się 
nadzwyczajnymi uzdolnieniami i zaletami, które według marszałka Józefa Pił-
sudskiego, były „wrodzonym darem rządzenia ‒ darem, którego nie można się 
nauczyć”. Autor poszukuje odpowiedzi na pytanie, czy obdarzony talentami 
Józef Beck, rozwinął je z biegiem lat, w szkole i na studiach, podczas służby 
w Legionach Polskich i Polskiej Organizacji Wojskowej, a potem jako oficer 
Wojska Polskiego i dyplomata w niepodległej Polsce. Przedstawia „[…] zróż-

nicowany i wszechstronny obraz życia rodzinnego bohatera kolejno w Warszawie, Rydze i małym 
podhalańskim miasteczku Limanowej. Biografia głowy rodziny, seniora Józefa Becka, uosabia typowe 
losy postyczniowego pokolenia młodzieży inteligenckiej, wywodzącej się ze spauperyzowanego zie-
miaństwa wschodnio-kresowego, wychowanego w tradycji patriotyczno-niepodległościowej […]. Nic 
też dziwnego, że poglądy i postawy przyszłego Ministra ukształtowały się w atmosferze etosu patrio-
tyczno-demokratycznego i państwowego, którego ślady i świadectwa można odnaleźć w późniejszej 
działalności”.

(Z recenzji prof. dr. hab. Michała Śliwy)
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Marta Sikorska-Kowalska (red.)

Józef Hłasko. Wspomnienia

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

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

(Ze Wstępu)

Janusz Skodlarski (red.)

Stosunki gospodarcze polsko-czechosłowackie w latach 1945–1949. Zbiór dokumentów

Łódź 2015 • 190 s. • ISBN 078-83-7969-510-2 • 38,85 zł

Publikowane dokumenty odnoszą się do kwestii, która jest ewenementem w naj-
nowszych dziejach gospodarczych Europy, czyli próby wprowadzenia po II wojnie 
światowej integracji ekonomicznej między dwoma sąsiednimi krajami, tj. Polską 
i Czechosłowacją, z możliwością rozszerzenia jej na dalsze państwa Europy Środ-
kowo-Wschodniej. Zbiór jest poprzedzony wprowadzeniem przedstawiającym 
zarys stosunków polsko-czechosłowackich w latach 1944‒1949: próby nawiąza-
nia sąsiedzkiej współpracy, drogę do przełomu we wzajemnych kontaktach i per-
spektywy integracji ekonomicznej tych krajów. Cztery części porządkują zawartość 
tomu, ilustrują: przygotowania do podpisania układów i umów gospodarczych 
(cz. I), podstawy prawne i instytucjonalne (cz. II), działalność Rady Współpracy Go-
spodarczej, komisji i komitetów (cz. III) oraz polsko-czechosłowacką współpracę 
gospodarczą po utworzeniu RWPG (cz. IV). Lekturę ułatwia zamykający zbiór wykaz 
dokumentów.

Janusz Skodlarski

Władza a społeczeństwo? Od średniowiecza do II wojny światowej

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

Głównym celem autora jest ukazanie ewolucji w relacjach władzy i społeczeństwa 
od upadku Rzymu do II wojny światowej. Od najdawniejszych czasów do dziś sto-
sunki władzy ze społeczeństwem stanowią podstawowy element dziejów ludzko-
ści. Dążenie do rządzenia, panowania nad innymi, wywodzi się z natury człowie-
ka. I władza, i społeczeństwa miały wpływ na zmianę stosunków społecznych, na 
kształtowanie się prawa i poziomu egzystencji ludzkiej.
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Michał Stelmach, Karol Żakowski, Małgorzata Pietrasiak (red.)

Polityka zagraniczna Polski. 25 lat doświadczeń

Łódź 2016 • 250 s. • ISBN 978-83-8088-107-5 • otwarty dostęp 

Publikacja jest poświęcona ćwierćwieczu polityki zagranicznej Polski od chwili 
przemian ustrojowych na przełomie 1989 i 1990 r. W zebranych artykułach zostały 
opisane zarówno sukcesy polskiej dyplomacji, jak i wyzwania, przed którymi stoi 
III Rzeczpospolita na arenie międzynarodowej. Monografia składa się z czterech 
bloków tematycznych. Trzy pierwsze dotyczą relacji Polski z poszczególnymi regio-
nami – Unią Europejską, Europą Wschodnią oraz krajami pozaeuropejskimi, zaś 
czwarty – polityki bezpieczeństwa Rzeczypospolitej.

Ocena efektów polityki zagranicznej Polski w ciągu ostatnich 25 lat nie jest jed-
noznaczna. Z jednej strony Polska do sukcesów zaliczyć może wstąpienie do Pak-
tu Północnoatlantyckiego i Unii Europejskiej, pojednanie z Niemcami oraz stwo-
rzenie w miarę stabilnych warunków rozwoju gospodarczego. Z drugiej – pewne 

problemy międzynarodowe, np. pojednanie z Rosją, pozostały nierozwiązane. Niniejsza książka pozwala 
lepiej zrozumieć uwarunkowania polityki zagranicznej Polski i ocenić, na ile polskie służby dyplomatyczne 
podołały wyzwaniom po 1989 r.

Adrianna Szczerba

Szkoła Zgromadzenia Kupców miasta Łodzi (1898–1939)

Łódź 2015 • 224 s. • ISBN 978-83-7969-793-9 • 45,90 zł

Szkoła Zgromadzenia Kupców m. Łodzi nie istnieje już od ponad 70 lat, ale jej ślady 
są do dzisiaj widoczne w przestrzeni miasta w postaci dwóch budynków: dawnego 
gmachu szkolnego przy ul. Narutowicza 68 oraz domu nauczycieli przy ul. Uniwersy-
teckiej 3. Od 1945 roku oba obiekty użytkuje Uniwersytet Łódzki, wiążąc w ten spo-
sób swoją historię z dziejami tej znakomitej szkoły, jednej z najlepszych w Królestwie 
Polskim i w Polsce międzywojennej.

Celem książki jest zaprezentowanie historii Szkoły Handlowej Zgromadzenia 
Kupców m. Łodzi (tak brzmiała jej pierwotna nazwa) w latach 1898–1939, czyli od 
założenia zakładu do zakończenia jego działalności, na tle zmieniającej się sytuacji 
łódzkiego szkolnictwa. Integralną częścią pracy są aneksy, w których znalazły się ma-
teriały źródłowe do dziejów „handlówki”: pierwszy statut szkoły, tygodniowe rozkła-
dy lekcji w wybranych latach, zbiór fotografii, dokumentujących życie szkolne oraz 
wspomnienia o „handlówce” spisane przez jej byłych uczniów ok. 1960 roku.

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, nowego 
ujęcia w analizowaniu tzw. kwestii robotniczej.

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

0_WUL_160607_Szkola_zgromadzenia_kupcow.indd   1 07.06.2016   15:11

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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Krystyna Śreniowska (opracowanie, 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. Po-
szczególne etapy zawodowego i rodzinnego życia Autorki związane były z losami 
wielkich ośrodków polskiej kultury – Lwowa, Krakowa, okupacyjnej i powstańczej 
Warszawy, a po 1945 roku – Łodzi. Śreniowska z dużą zwięzłością, a zarazem prze-
nikliwością potrafiła ukazać zmieniające się od czasów II Rzeczpospolitej nastroje 
i postawy polskiej inteligencji, a zwłaszcza środowisk zajmujących się nauką i dy-
daktyką uniwersytecką. […] Nie tylko historyków, ale prawników, socjologów, lite-
raturoznawców. […] Wątki ogólnonarodowe, ideologiczne i polityczne splatają się 
w tym pamiętniku z wątkami osobistymi w naturalny sposób. […] Pamiętnik do-
starcza bogatych informacji o dziejach polskiej nauki historycznej, a także innych 
obszarów humanistyki, zwłaszcza w czasach Polski Ludowej.

(Z recenzji prof. dr. hab. Andrzeja Wierzbickiego)

Przemysław Waingertner

„Czwarta stolica”. Kiedy Łódź rządziła Polską (1945–1949)

Łódź 2018 • ISBN 978-83-8142-054-9 • 39,90 zł

Niniejsza książka jest pierwszą z serii „Łódź w PRL. PRL w Łodzi”. Jej autorzy w pięciu 
tomach podejmą wysiłek ukazania kolejnych etapów funkcjonowania miasta nad 
Łódką w latach 1945–1989. Prezentowana monografia przedstawia historię miasta 
w okresie pierwszego pięciolecia po II wojnie światowej, kiedy to dawny polski Man-
chester 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 repre-
syjnego, totalitarnego systemu komunistycznego państwa. Przyjrzymy się różnym 
obliczom ówczesnej Łodzi – przejmowaniu władzy przez komunistów; ich rozpra-
wie z opozycją i podziemiem; postaciom administratorów czerwonej Łodzi; powo-
jennemu rozwojowi miasta; reaktywacji „łódzkiego włókna”, wreszcie kulturalnemu 
boomowi, jaki przeżyła Łódź po II wojnie światowej.

Tomasz Mirosław Włodarczyk (red.)
Luminarze nauki polskiej w Uniwersytecie Łódzkim. Antologia tekstów

Łódź 2015 • 1000 s. • ISBN 978-83-7969-585-0 • 40,95 zł

Antologia, jedna z publikacji mających uświetnić obchody 70. rocznicy powsta-
nia Uniwersytetu Łódzkiego, zawiera 70 tekstów źródłowych pochodzących z lat 
1923–2011 autorstwa wybitnych uczonych, związanych z Uczelnią w różnych 
okresach swojej aktywności zawodowej. Są one świadectwem pasji intelektualnej 
i różnorodnych zainteresowań naukowych jej pracowników.

Teksty zamieszczone w niniejszym tomie zostały zaproponowane przez środo-
wisko uniwersyteckie. Są wśród nich opracowania do dziś cytowane, pozostające 
w obiegu naukowym i wciąż wywierające wpływ na współczesne badania – niektó-
re to wręcz kamienie milowe w rozwoju danej dyscypliny. Inne popadły w niekiedy 
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całkiem niezasłużone zapomnienie. Łącznie chciano zaproponować zbiór prac składających się na mozaikę, 
mającą oddać choć w części bogactwo życia naukowego i związanych z nim dokonań ludzi tworzących 
naszą Uczelnię.

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 omó-
wione dokumenty, których oryginały spłonęły w 1944 r., ukazują ogrom starań Rembie-
lińskiego o uprzemysłowienie podległego mu województwa. Odsłaniają kulisy wyboru 
Łodzi na centrum przemysłu bawełnianego. Pozwalają zerwać z mitem monokultury 
włókienniczej w początkach okręgu łódzkiego. Autor raportów przedstawiony został 
jako skuteczny menedżer, potrafiący umiejętnie wykorzystać do realizacji swoich za-
mierzeń nie zawsze sprzyjające mu okoliczności. Tom wzbogacają liczne, po raz pierw-
szy 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 Bi-
blioteki Publicznej im. Marszałka J. Piłsudskiego za rok 2016 w kategorii najlepsza 
książka o Łodzi.

Życie prywatne Polaków w XIX wieku. „Portret kobiecy” Polki w realiach epoki

t. 1, red. Maria Korybut-Marciniak, Marta Zbrzeźniak 

Łódź 2015 • 292 s. • ISBN 978-83-7969-592-8 • 37,20 zł

t. 2, red. Jarosław Kita, Marta Sikorska-Kowalska

Łódź 2015 • 260 s. • ISBN 978-83-7969-593-5 • 33,60 zł

t. 3, red. Jarosław Kita, Mateusz Klempert, Maria Korybut-Marciniak

Łódź 2015 • 290 s. • ISBN 978-83-7969-594-2 • 35,70 zł

Artykuły i rozprawy zamieszczone w cyklu Życie prywatne Polaków w XIX wieku. 
„Portret kobiecy” Polki w realiach epoki (t. 1‒3) są przebogatym i różnorodnym 
zbiorem. Przybliżają codzienność, mentalność, sposób widzenia rzeczywistości 
przez Polki zamieszkujące tereny wszystkich zaborów. Portretowane bohaterki 
zachowały swoje indywidualne piętno. Wiele z nich swoją aktywną postawą, za-
angażowaniem w życie społeczne, spuścizną twórczą zaznaczyło swoje miejsce 
w historii. Wiele wiodło zwyczajne życie, w zaciszu domowego ogniska, z dala od 
wielkich wydarzeń politycznych i kulturalnych, tworzyło indywidualny świat pełen 
radości i trosk codziennego życia.

Teksty grupują się wokół kilku wątków tematycznych. Najliczniej prezentują 
problematykę aktywności społecznej i zawodowej Polek. Odrębną część stanowią 

ilustracje życia codziennego i spędzania czasu wolnego, a także studia postaw patriotycznych Polek w okre-
sie powstań narodowych. Kilka z nich podejmuje tematykę kobiecą na łamach dziewiętnastowiecznej prasy. 
Osobna grupa to portrety literackie kobiet. Dominują artykuły i rozprawy odnoszące się do życia prywatne-
go kobiet z wyższych warstw społecznych – arystokratek, ziemianek i inteligentek, w marginalnym stopniu 
zostały podjęte zagadnienia egzystencji kobiet z warstwy robotniczej, chłopskiej i z marginesu społecznego.
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Życie prywatne Polaków w XIX wieku. „Świat dziecka”

t. 5, red. Maria Korybut-Marciniak, Jarosław Kita

Łódź 2016 • 684 s. • ISBN 978-83-8088-339-0 • 39,90 zł

Dziecko, żyjące w dziewiętnastowiecznych realiach ziem polskich skupiło uwagę au-
torów piątego tomu z cyklu Życie prywatne Polaków w XIX wieku. Ukazanie „świata 
dziecka” jest niewątpliwie wyzwaniem ze względu na ograniczoną podstawę źródło-
wą. „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 odno-
szące się do dzieciństwa zazwyczaj powstawały kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt lat 
później i zostały napiętnowane doświadczeniem „życia”.

Tematyka zawarta w tomie oscyluje wokół kilku głównych wątków tematycz-
nych. Podjęto zagadnienia dotyczące miejsca dziecka w rodzinie i jego codzienno-
ści w różnych warstwach społecznych i w różnych środowiskach, kwestie ochrony 
życia i zdrowia dziecka, zabawek i rozrywek dziecięcych, podróży do kurortów, przybliżono „dziecko” w sys-
temach 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, skupia-
jąc swoją uwagę na blaskach i cieniach dzieciństwa. Uzupełniają badania nad życiem prywatnym społe-
czeństwa polskiego w XIX wieku i uświadamiają konieczność dalszych eksploracji na tym obszarze.

Życie prywatne Polaków w XIX wieku. „Moda i styl życia”

t. 6, red. Jarosław Kita, Maria Korybut-Marciniak

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. Zaprezentowano w nim szereg oryginalnych aspektów 
z zakresu mody, łączących się z wieloma dziedzinami życia społecznego na ziemiach 
polskich w dobie zaborów. Kwestie związane z modą zostały podjęte z różnych punk-
tów widzenia: grupy społecznej, mikrohistorii, historii przypadku, zjawiska literac-
kiego, historii codzienności, historii mentalności i kultury materialnej. W publikacji 
można odnaleźć szerokie spektrum zagadnień dotyczących mody na: poszukiwania 
archeologiczne, dobroczynność, sport, sposoby leczenia, zegary i zegarki, fotografię 
(także pośmiertną), artystów-malarzy, ale również na pielgrzymki do sanktuariów. 
Autorzy artykułów zbadali ponadto lansowane style ubioru i biżuterii oraz tematykę 
związaną z XIX-wiecznymi zasadami życia towarzyskiego.
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FILOZOFIA

KIm JEST CZŁOWIEK?

W ramach serii Kim Jest Człowiek? ukażą się publikacje polskich i zagranicznych my-
ślicieli oraz naukowców XX wieku, 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 myślo-
wo zakorzenione w tradycji judeochrześcijańskiej (Abraham J. Heschel, Paul Tillich), 
zaś książka Harry’ego Frankfurta odwołuje się do argumentacji etycznej. Kolejne pu-
blikacje będą posługiwać się instrumentarium nauk przyrodniczych.

Simon Blackburn, tł. Tomasz Sieczkowski

Lustereczko, powiedz przecie…  Pożytki i szkody wynikające z miłości własnej

Łódź 2018 • ISBN 987-83-8142-079-2 • 41,90 zł

To wymarzona książka dla serii Kim jest Człowiek? Dotyka najbardziej delikatnych 
strun specyficznego dla nas ludzi – samo-odniesienia. Z niego bierze się miłość 
i szacunek do siebie, które są decydujące dla naszego życia. Blackburn pokazuje 
różne odmiany miłości siebie jako źródło naszych najgłębszych lęków i pragnień. 

„Autor czyni to w sposób bardzo sugestywny. Nie daje prostych rozwiązań – zda-
je sobie sprawę, że moralność tylko pozornie jest oczywista, bo wielcy nauczyciele 
pozostawili nam recepty „dobrego życia”. Jednak nie wiemy, jak te jasne recepty sto-
sować w praktycznym życiu. Przede wszystkim dlatego, że szczytne idee moralne nie 
są ustanowione na naszą miarę. Jesteśmy słabymi ludźmi, którzy uczą się boleśnie 
życia – z własnych doświadczeń i w relacjach z innymi. Blackburn nie daje nam teo-
retycznej lekcji pływania, ale rzuca nas na głęboką wodę i pokazuje jak się pływa”. 

(Z recenzji Adama Workowskiego)

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 moral-
ność, lecz umiejętność kochania. Autor opisuje miłość jako formę bezinteresownej troski. 
Miłość nie musi być oparta na racjach, ale odwrotnie – sama miłość jest źródłem racji dla 
człowieka. Dlaczego kochamy? to idealny przykład pisania o sprawach istotnych bez uży-
wania 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 kon-
figuracja woli kształtuje predyspozycje i postępowanie kochającego w szacunku dla 
przedmiotu miłości, wyznaczając mu priorytety”.

(Fragment książki Dlaczego kochamy?)
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Abraham Joshua Heschel 

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 – „tra-
gedia człowieka współczesnego wynika z faktu, iż jest on bytem, który zapomniał 
o pytaniu: kim jest człowiek?”. Według niego 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?)

Paul Tillich

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 róż-
nych sfer życia, akceptowalnych zarówno dla osób religijnych, jak i ateistów. Publikacja 
rozpoczyna się autobiograficznym esejem opisującym doświadczenia autora z dzieciń-
stwa 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 pożyt-
kiem 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 pyta-
nia zmuszają filozofa do pogłębionej refleksji na tematy fundamentalne. Dowiaduje-
my 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 ludź-
mi, 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

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 rozpoznajemy jego brak, kiedy życie 
charakteryzuje nuda, otępienie, alienacja i apatyczne wycofanie. Czym jednak w ży-
ciu jest sens? Czy można go sprowadzić do innych celów i pojęć, czy też jest 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 życiowe-
mu 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 Ann Warren

Status moralny 

Łódź 2018 • ISBN 978-83-8142-073-0 • 42,00 zł

Rozwój nowoczesnych technologii sprawił, że człowiek posiadł zdolność wyrzą-
dzania ogromnych szkód nie tylko innym ludziom, lecz także innym istotom i przy-
rodzie na niespotykaną dotąd skalę. 

Pojęcie statusu moralnego pozwala określić wobec kogo, jak się okazuje – rów-
nież wobec czego, mamy obowiązki moralne oraz sprecyzować, na czym one pole-
gają. Książka Warren zawiera przegląd współczesnych poglądów na temat moralnej 
oceny eutanazji w różnych okolicznościach, prawa moralnego kobiet do bezpiecznej 
i legalnej aborcji, prawa ludzi do jedzenia zwierząt i wykorzystywania ich do badań 
biomedycznych, a także prawa zwierząt do tego, aby nie było im zadawane ze strony 
ludzi cierpienie. Autorka książki dostarcza także argumentów, które umożliwiają rze-
telną i zgodną z aktualnym stanem wiedzy dyskusję nad tym, czy mamy obowiązki 
moralne wobec różnych gatunków zwierząt, roślin oraz całych ekosystemów zagro-
żonych przez ludzką działalność.

W POSZUKIWANIU IDEI XXI WIEKU

Seria prezentuje najnowsze publikacje z dziedziny filozofii, nauk społecznych, etyki 
i neurobiologii, które nie są znane polskiemu Czytelnikowi. Stanowią odbicie najak-
tualniejszych tendencji konceptualnych we współczesnej humanistyce, naukach przy-
rodniczych oraz studiach interdyscyplinarnych.
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Henry Jenkins, Sam Ford, Joshua Green, tł. Michał Wróblewski

Rozprzestrzenialne media. Jak powstają wartości i znaczenia w usieciowionej kulturze

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

Jak rozpowszechniają się dziś idee? Czy jako użytkownicy kultury jesteśmy produ-
centami? Jak zmiany w krajobrazie medialnym wpływają na nasze życie?

„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 to na życie społeczno-kulturowe, 
biznes, politykę, a także na 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 podstawo-
wych ludzkich dążeń do zaspokojenia pragnień i odczuwania przyjemności. Au-
tor jest nie tylko uznanym w świecie neurobiologiem, lecz także utalentowanym 
dziennikarzem, potrafiącym przetłumaczyć wyniki badań naukowych na język co-
dziennego życia. Jego wywód zawiera odniesienia do filozofii, antropologii, psy-
chologii i neurobiologii. Liczne przykłady i anegdoty sprawiają, że książka, niosąca 
ze sobą sporą porcję wiedzy, jest też pasjonującą lekturą.

Chad Meister, tł. Dawid Misztal, Tomasz Sieczkowski

Wprowadzenie do filozofii religii

Łódź 2017 • 382 s. • ISBN 978-83-8142- 046-4 • 44,90 zł

Wprowadzenie do filozofii religii to kilkakrotnie wznawiana w języku angielskim 
synteza współczesnej wiedzy na temat filozofii religii. Chad Meister pisze żywym, 
przystępnym językiem i prowadzi czytelnika krok po kroku przez najważniejsze 
pojęcia. W dziesięciu rozdziałach prezentuje różnorodność religijną, wychodząc 
od cech łączących poszczególne wierzenia, takich jak jaźń czy drogi do osiągnięcia 
zbawienia i jego znaczenie. W interesujący sposób ujmuje zło naturalne (katastro-
fy) i moralne (wojny), a także relacje pomiędzy nauką i religią oraz wiarą i rozumem. 
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„Z pewnością jest rzeczą wartościową, jeśli autor przedstawia swoje własne poglądy, argumenty i wnio-
ski 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 książ-
ce, która opisuje tak ekscytujące i kontrowersyjne tematy”.

(Chad Meister, fragment Wprowadzenia do filozofii religii)

Thomas Metzinger, tł. Paweł Grabarczyk

Tunel ego. Mit samoświadomości w świetle badań naukowych

Łódź 2018 • ISBN 978-83-8142-020-4 • 49,90 zł

Książka ma charakter popularnonaukowy i jednocześnie przedstawia oryginalną 
koncepcję filozoficzną Thomasa Metzingera, który ujmuje świadomość, jako mo-
del samego siebie – przezroczysty dla samej świadomości, a więc zrazu niewidocz-
ny dla nas w codziennym działaniu. Świadomość buduje model rzeczywistości, 
a jednocześnie model samego świadomego podmiotu, jego jaźni i ciała. Autor 
powołuje się na badania empiryczne, często prowadzone przez neuronaukowców 
przy jego własnym udziale.

Publikacja przedstawia problematykę świadomości w sposób bardzo przystęp-
ny, odwołując się przy tym do doświadczeń codziennych, dostępnych każdemu czy-
telnikowi.

Nowatorskim elementem publikacji jest omówienie etycznych aspektów 
stanów świadomości: zarówno odmiennych, generowanych farmaceutycznie i technicznie (narkotyki, 
pobudzenie mózgu za pomocą elektrod), jak i tworzących się w kontakcie z nowoczesnymi urządzeniami.

Pozycja ma charakter filozoficzny, ale wyrasta z nurtu naturalistycznego. Metzinger uważa, że znajo-
mość faktów dotyczących funkcjonowania mózgu jest niezbędna w budowaniu teorii świadomości.

Michael Ruse, tł. Tomasz Sieczkowski

Ateizm. Co każdy powinien wiedzieć 

Łódź 2016 • 346 s. • ISBN 978-83-8088-230-0 • 44,90 zł

Książka stanowi popularnonaukowe i krytyczne wobec Nowego Ateizmu omówie-
nie 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 Czytel-
nikom zainteresowanym filozofią i ateizmem, jak również stanowić wprowadzenie 
dla nowicjuszy w temacie ateizmu.

Ateizm… Michaela Ruse to także tytuł rozpoczynający serię W Poszukiwaniu 
Idei XXI Wieku, w ramach której ukażą się dyskutowane na całym świecie publikacje znanych naukowców. 
Książki będą dotyczyć etyki, filozofii, teologii, kognitywistyki i pedagogiki.
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Victor J. Stenger, tł. Tomasz Sieczkowski

Bóg – nieudana hipoteza. Jak nauka wykazuje, że Bóg nie istnieje

Łódź 2018 • ISBN 978-83-8088-971-2 • 49,90 zł

Dawniej argumenty za i przeciw istnieniu Boga należały do dziedziny filozofii 
i teologii, zaś nauka znajdowała się na peryferiach tych dociekań. Mimo że nauka 
zrewolucjonizowała niemalże każdy aspekt naszego życia i w ogromnym stopniu 
wpłynęła na nasze postrzeganie świata, przyjęło się, że nie ma absolutnie nic do 
powiedzenia na temat najwyższego Bytu, który czczony jest przez ludzkość jako 
źródło wszelkiego istnienia. Autor książki, fizyk i filozof, twierdzi, że jeśli Bóg ist-
nieje i pełni centralną rolę we wszechświecie i życiu człowieka, to nauka powinna 
dostarczyć dowodów potwierdzających boską egzystencję. Stenger zajmuje się 
koncepcją Boga o proweniencji judeochrześcijańskiej oraz islamskiej i postępu-
je z nią tak samo, jak z każdą inną hipotezą naukową. Rozważa argumenty zwo-
lenników inteligentnego projektu w odniesieniu do biologii oraz szuka w ludzkim 
zachowaniu dowodów na istnienie niematerialnej duszy. Konfrontuje odkrycia fizyki i astronomii z tezą 
o Bogu-stwórcy świata i człowieku jako istocie zajmującej szczególną pozycję w stworzeniu. Konkluzje tych 
dociekań niezmiennie prowadzą go do wniosku, że wszystko wskazuje na to, że Bóg nie istnieje.

Marcin Maria Bogusławski

Humanistyka z perspektywy ontologii kulturowej

Łódź 2017 • 158 s. • ISBN 978-83-8088-903-3 • 44,90 zł

Google zapytany o „kryzys” wyświetla 6 280 000 wyników w 0,45 sekundy. Wśród 
nich czołowe miejsce zajmują odniesienia do kryzysu gospodarczego, finansowe-
go, psychologicznego czy kryzysu w związku. Martha C. Nussbaum w książce Nie 
dla zysku. Dlaczego demokracja potrzebuje humanistów w alarmującym tonie pi-
sze jednak, że najważniejszy rodzaj kryzysu dotyczy edukacji, z której rugowana 
jest humanistyka, formująca świadomych, samodzielnych i krytycznych obywa-
teli. Ich miejsce zajmują „pokolenia użytecznych maszyn”, a „na naszych oczach 
rozstrzyga się przyszłość światowych demokracji”. Humanistyka może odgrywać 
swoją rolę edukacyjną tylko wtedy, gdy zasilają ją rzetelne badania akademickie.

Jako jedność badania i nauczania, teoretyzowania i praktyki, powinna być ona 
„polityką wrażliwości”, w ramach której humanista w sposób moralnie odpowiedzial-
ny porusza się w sferze znaczeń i wartości. W tym, zakorzenionym w filozofii Derridiańskiej, sensie 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, gdy 
patrzy się na humanistykę z perspektywy ontologii kulturowej, która przyjmowana jest w niniejszej pracy.

Gérauld de Cordemoy

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 stu-
lecia, których życie i działalność przypadają na okres między aktywnością Des-
cartesa i Malebranche’a. Jego pozycja i oddziaływanie nie budzą wątpliwości, 
gdy chodzi o ich ocenę oraz znaczenie dla rozwoju kartezjanizmu, ale nie tylko. 
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De Cordemoy zapisał się twórczo w obszarach prawa, polityki, historii, a także nauk o wychowaniu. Łączył 
przekonania wywodzące się z Biblii, prawodawstwa, polityki, historii, filozofii, w tym teorii języka, jak rów-
nież 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. Jest to rys charak-
terystyczny 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 wie-
lości. 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, posłusz-
ne 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

Publikacja to zapis wykładu Umberta Eco wygłoszonego w maju 2015 roku w Łodzi. 
Jego treść stanowi manifest odpowiadający na najbardziej żywotne wyzwania współ-
czesnej i przyszłej semiotyki, co potwierdza zainteresowanie międzynarodowego 
środowiska semiotycznego, które oczekuje na wydanie jednego z ostatnich esejów 
naukowych Mistrza. Opublikowanie tego tekstu było zamysłem samego Autora, speł-
niany on jest zgodnie z wolą Jego samego oraz spadkobierców, w tym najbliższych 
Mu uczniów i współpracowników.

Ralph Waldo Emerson

Wybór pism filozoficznych w tłumaczeniu Zofii Koenig. Wydanie drugie

Łódź 2015 • 156 s. • ISBN 978-83-7969-883-7 • 39,90 zł

Taki wybór pism i taka, dobrze przemyślana, konstrukcja ich układu pozwala 
nie tylko prześledzić ewolucję twórczości ich autora, ująć ją w jej immanent-
nym ruchu i w jej całości, lecz także dostrzec związane z nią trudności i napięcia 
(np. między całościową quasi-panteistyczną wizją świata a silnym indywidu-
alizmem). Obraz myśli Emersona, jaki wyłania się z omawianego tu wyboru jego 
pism, jest obrazem myśli żywej, która nie tylko posiada wartość historyczną, 
lecz w wielu swych aspektach wciąż zachowuje istotną aktualność (problem 
ugruntowania indywidualizmu w społeczeństwach poddanych silnym mecha-
nizmom konformizmu, kwestia pogodzenia w warunkach społeczeństwa demo-
kratycznego wolności suwerennej jednostki i równości społecznej, idea niepo-
słuszeństwa obywatelskiego).

Ralph Waldo Emerson – twórca koncepcji self-reliance (poleganie na sobie) – jest najwybitniejszym przed-
stawicielem amerykańskiego transcendentalizmu, łączącym „platoński idealizm z jankeskim realizmem”. Jako 
wybitny myśliciel, moralista i poeta wywarł wielki wpływ na literaturę i filozofię Stanów Zjednoczonych.

(Z recenzji prof. dr. hab. Pawła Pieniążka)
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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 eko-
nomicznych. Jednocześnie można zaobserwować ekspansję wielowartościowości 
w obrębie lingwistyki formalnej, szczególnie w dziedzinie systemów rozmytych. 
Wielowartościowość w logikach modalnych i w lingwistyce formalnej poświęcona 
jest obu tym problematykom. Zaprezentowano 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 została przedstawiona charakte-
rystyka wielowartościowych automatów i gramatyk probabilistycznych.

Aleksander Gemel
Językowy model poznania. Kognitywne komponenty w kontynentalnej filozofii języka

Łódź 2015 • 252 s. • ISBN 978-83-7969-827-1 • 46,20 zł

Idee powstałe na gruncie filozofii kontynentalnej oraz poglądy współczesnej ko-
gnitywistyki są tak odmienne, że niemożliwe wydaje się znalezienie dla nich jakiej-
kolwiek płaszczyzny komparatystycznej. Na płaszczyźnie filozofii języka te na pozór 
odległe tradycje intelektualne w wielu kwestiach przemawiają jednak zadziwia-
jąco podobnym głosem. Jednogłośność ta staje się jeszcze bardziej fascynująca, 
kiedy uświadomimy sobie, że ukształtowała się na gruncie tradycji podążających 
różnymi drogami intelektualnymi i zaabsorbowanych odmienną problematyką fi-
lozoficzną. W obu nurtach jednak u kresu tej intelektualnej wędrówki pojawiło się 
ostatecznie przekonanie, że struktury poznawcze i forma języka są nieuchronnie 
sprzęgnięte ze sobą, a sam proces poznania przebiega na drodze wielopoziomo-
wych interakcji między systemem językowym i kognitywnym. Pogląd ten zwięźle 
można określić mianem językowego modelu poznania.

Publikacja stanowi próbę przeprowadzenia analizy językowego modelu pozna-
nia zarówno na gruncie tradycji kontynentalnej, jak i językoznawstwa kognitywnego.

Aleksander Gemel, Piotr Łukowski, Bartosz Żukowski

Cognition, Meaning and Action. Lodz-Lund Studies in Cognitive Science

Łódź 2015 • 196 s. • ISBN 978-83-7969-759-5 • 43,90 zł

The book is addressed to all readers interested in cognitive science, and especially 
in research combining a logical analysis with psychological, linguistic and neuro-
biological approaches. The publication is the result of a collaboration between the 
Department of Cognitive Science at University of Lodz and the Department of Co-
gnitive Science at Lund University. It is intended to provide a comprehensive pre-
sentation of the key research issues undertaken in both Departments, including 
considerations on meaning, natural language and reasoning, linguistic as well as 
numerical competence, the theory of decision making, modelling of conceptual 
representations, cognitive and game theoretic approach to social interactions.
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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 spo-
sób? 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 wieku. Niestety, poszukiwanie teorii zna-
czenia słów nie okazało się zadaniem łatwym i, mimo początkowego entuzjazmu, 
zawiodło niektórych filozofów w rejony skrajnego sceptycyzmu.

Mark Johnson

Znaczenie ciała. Estetyka rozumienia ludzkiego

Przekład Jarosław Płuciennik

Łódź 2015 • 348 s. • ISBN 978-83-7969-037-4 • 47,25 zł

Mark Johnson, amerykański filozof, urodzony w roku 1949 w Kansas City (Missouri). 
Profesor na Wydziale Filozofii Uniwersytetu w Oregonie. Jego zainteresowania 
badawcze dotyczą filozofii umysłu i ucieleśnienia poznania, kognitywistyki i języ-
koznawstwa kognitywnego. Autor prac dotyczących filozofii Johna Deweya, Im-
manuela Kanta, a także etyki. Polskiemu Czytelnikowi jest znany jako współautor 
(z Georgem Lakoffem) książki Metafory w naszym życiu, poświęconej metaforycz-
nemu charakterowi ludzkiego języka, a w efekcie – myślenia.

Ta książka jest o znaczeniu – czym ono jest, skąd się bierze i jak się tworzy. 
Jej tematem przewodnim jest spostrzeżenie, że znaczenie wyrasta z naszych trze-
wiowych reakcji na życie i jego cielesnych uwarunkowań. Zrodzono nas na ten 
świat jako stworzenia z ciała i to właśnie poprzez nasze cielesne percepcje, ruchy, 

emocje bądź czucia owo znaczenie staje się możliwe i przybiera takie formy, jakie widzimy. Od tego dnia 
wrzucenia nas w świat – kopiących i krzyczących – nasze swoiste formy inkarnacji wyznaczają kształty tego, 
co i jak dla nas znaczy. 

(Ze Słowa wstępnego)

Janusz Kaczmarek, Ryszard Kleszcz (eds.)

Philosophy as the Foundation of Knowledge, Action and Ethos

Łódź 2017 • 224 s. • ISBN 978-83-8088-538-7 • otwarty dostęp

The volume contains a selection of texts presented during the Conference: Uni-
versity – Philosophy as the Foundation of Knowledge, Action and Ethos, which was 
organized by the University of Łódź (on 11–13th June 2015) to celebrate the 70th an-
niversary of its foundation. The works contained in the volume pertain to very di-
verse topics, and for this reason the content of the book is divided into four chap-
ters. Chapter one includes essays which present Kotarbinski’s life and scientific 
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work. The second chapter concentrates on some theoretical problems of knowledge and epistemology. 
In the third chapter, different problems of ethics, religion and theory of action are discussed. Chapter four 
focuses on contemporary problems in social sciences and humanities and the state of affairs in those fields. 
The volume juxtaposes various current philosophical problems in a most impressive way.

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 • otwarty dostęp

In this book, metaphorically referring to the concept of energy, we wish to point 
out that it is possible to talk about aesthetic energy and that this concept is very 
useful in the discussion on the subject of the city. We ask representatives of vari-
ous specialisations about the possibility of obtaining and maintaining aesthetic 
energy, therefore different research perspectives and seemingly distant objects 
of research – from architecture and urban space through street art and parkour 
to aesthetic theories – appear in individual chapters. The reflections of authors 
always revolve around the aesthetic object or the aesthetically experiencing enti-
ty. We finish the book with statements made by practitioners – culture organisers 
from nongovernmental organisations who use art to transfer energy to people 
and recover aesthetic energy of places. These kind of manifestos also illustrate 
the circulation of aesthetic energy: private organisations protect public/social values, draw attention to the 
condition of public places and recover these places for the individual, personal aesthetic experience. We 
hope that as a result of our own, mutually corresponding, though sometimes polemical positions, we will 
give birth to work that will be directed towards the aesthetic development of cities and the improvement of 
the quality of our experience.

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 co-
raz 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”, „gla-
mour” 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, pokazuje 
nie tylko ich złożoność, ale ugruntowuje refleksję estetyczną jako przejaw wybitnie pluralistycznego myślenia 
i odczuwania, skądinąd właściwego estetyce od początków kształtowania się dyskursu estetycznego. Kamp, gla-
mour 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 
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i vintage wyłaniają się z tej refleksji jako słowa nie tylko mające sens, lecz też mówiące coś ważnego o współ-
czesnych upodobaniach – przestają one dzięki temu jawić się jako przykłady zhomogenizowanej marketin-
gowo-internetowej nowomowy.

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 lewi-
tacji. Jako metafizyka przekracza ustalenia fizyki i matematyki, ponieważ nie za-
dowala się wiedzą o świecie zewnętrznym i dąży do samowiedzy. […] Skoro ruch 
Ziemi jest bezpośrednio doświadczany jako pozór jej bezruchu, dlaczego mieliby-
śmy wykluczać, że bezpośrednio doświadczana grawitacja jest pozorem przesła-
niającym 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.

Janusz Maciaszek, Ryszard Kleszcz (red.)

Argumentacja, myślenie, działanie. Bibliotheca Philosophica 1 (2016)

Łódź 2016 • 122 s. • ISBN 978-83-8088-406-9 • 39,90 zł

Argumentacja, myślenie, działanie jest pierwszym tomem 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 rozu-
mianej teorii argumentacji. Czytelnik znajdzie wśród nich pogłębioną analizę argu-
mentów oraz kontrargumentów (eseje 1–3), omówienie zagadnienia wykorzystania 
retoryki w nauce (esej 4), rozważania dotyczące perswazyjnej roli metafory w argu-
mentacji (esej 5), wpływu manipulacji na myślenie (esej 6), a także manipulacji jako 
działania (esej 7). Autorzy tekstów są związani z Instytutem Filozofii Uniwersytetu 
Łódzkiego. Książka może być przydatna dla osób interesujących się argumentacją, 
perswazją i manipulacją zarówno z punktu widzenia teorii, jak i praktyki.

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 nieszczęśli-
wa od człowieka” – pisze Marsilio Ficino w Teologii Platońskiej wydanej w 1482 roku 
i podaje szereg argumentów za niezniszczalnością duszy ludzkiej. Ficino, jeden z naj-
wybitniejszych filozofów renesansowego ruchu neoplatońskiego, jest nie tylko auto-
rem pierwszego kompletnego przekładu dzieł Platona na język łaciński, lecz także 
niebanalnym kontynuatorem myśli platońskiej i neoplatońskiej. Opracował własną, 
choć eklektyczną, koncepcję, zgodnie z którą człowiek znajduje się w środku łańcu-
cha bytów i z natury dąży do poznania tego, co najdoskonalsze.

Autorka książki stara się wykazać, że argumenty teoriopoznawcze stanowią je-
den z głównych elementów ficiniańskiej apologii ( jednostkowej) nieśmiertelności 

https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/index.php/autor/joanna-papiernik/
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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 jest poprzedzony wyjaśnieniem przyczyn, dla których zagadnienie nieśmiertelności zyskało 
nowy impuls w okresie renesansu.

Krystyna Pietrych (red.)

Horyzont dialogu i rozumienia. W kręgu myśli Józefa Tischnera, wyd. II

Łódź 2015 • 166 s. • ISBN 978-83-7969-410-5 • 29,40 zł

Dwadzieścia lat temu, 19 stycznia 1995 roku, Uniwersytet Łódzki nadał księdzu profeso-
rowi Józefowi Tischnerowi tytuł doktora honoris causa. Dziś znaczenie myśli Tischnera 
w dyskursie naukowym i społecznym wydaje się jeszcze bardziej istotne. Jego głos, 
głos humanisty – pojmującego relacje z innym jako miejsce spotkania i dialogu, jako 
obustronne zobowiązanie etyczne – winien brzmieć szczególnie donośnie we współ-
czesnym świecie, którym w coraz większym stopniu rządzą depersonalizujące procesy.

„Trzeba dziś – takimi słowy kończy Tischner swój wykład – powrotu do źródeł wia-
ry, rozumu i wolności”. W ten sposób wyznacza także nasz „horyzont dialogu i rozumie-
nia”. Dlatego wyrażenie to zdecydowaliśmy się uczynić tytułem książki, wydobywając 
w ten sposób charakter powinnościowy ludzkiego sposobu istnienia, konstytuowany 
przez poczucie odpowiedzialności i troski, ale także wynikający z potrzeby łączenia 
wiary z racjonalnym namysłem nad różnymi wymiarami rzeczywistości.

(Ze Wstępu)

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 wieku 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 rozu-
mienia takich samych, wydawałoby się podstawowych i oczywistych, terminów i po-
jęć w dziedzinie geometrii oraz filozofii przyrody czy też istnienia wielkości i mnogo-
ści nieskończonych. Zaproponowane przez Kilvingtona rozwiązanie tego ostatniego 
problemu jest zaskakująco bliskie rozwiązaniu przyjętemu we współczesnej mate-
matyce. Książka 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.

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 średnio-
wieczną i siedemnastowieczną filozofią przyrody jest zaakceptowanie przez tę 
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ostatnią matematyki jako uprzywilejowanego narzędzia służącego do odkrywania tajemnic natury. Stąd 
niewątpliwie bierze się powszechne mniemanie, że fizyka nowożytna miała charakter ilościowy, a śre-
dniowieczne scholastyczne przyrodoznawstwo jakościowy. Wzbudziło to zdziwienie autora niniejszej 
książki z tej przyczyny, iż historycy myśli wieków średnich już od dawna wiedzą, że wielu spośród filozo-
fów tworzących w tej epoce, a szczególnie myśliciele zaliczani do grona tzw. szkoły oksfordzkich kalkula-
torów, postrzegało matematykę jako doskonałą metodę do ustalania praw rządzących światem przyrody. 
Dzieło zaś będące zwieńczeniem tradycji matematycznej filozofii w czternastowiecznym Oksfordzie, czyli 
Księga kalkulacji Ryszarda Swinesheada, stanowi 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 najważniej-
szy i jednocześnie najbardziej reprezentatywny dla matematycznej filozofii przyrody oksfordzkich kalkulato-
rów, 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 niniejszej monografii 
dołączona została edycja krytyczna źródłowego tekstu traktatu O ruchu lokalnym, stanowiącego integral-
ną 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 2018 • 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 wieku, 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 świa-
domości artystycznej pierwszych dekad XX wieku. 

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 – za-
równo werbalnych jak i wizualnych – w wielu obszarach życia. Szczególną uwagę 
poświęcono dziedzinom praktycznym, takim jak np.: prawo, polityka, edukacja, 
psychoterapia, perswazja. Z tego powodu książka może stać się źródłem inspiracji 
nie tylko dla osób zainteresowanych zagadnieniami filozoficznymi czy kognitywi-
stycznymi, 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 praktycz-
ny. Jej celem jest bowiem zachęcenie czytelnika do świadomego korzystania 
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z opisanych mechanizmów i, choć nie jest poradnikiem, podaje również konkretne wskazówki, omawiając 
między innymi: wpływ zewnętrznej formy metafory na jej znaczenie, wpływ metafor na doktryny i na prak-
tyczne 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 wieku obecność pierwiastków teo-
logicznych 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 od-
rzucenie 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 podsta-
wowych 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 filozo-
fii 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, 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 na naukowe zainteresowanie religią jako taką. 
Zainteresowanie to podsycane jest przez paradoksalną dwoistość owego po-
wrotu religii. Z jednej bowiem strony daje się dostrzec fundamentalizację w ob-
rębie trzech monoteizmów (charedi w judaizmie, wahabici w islamie, ewange-
likanie w chrześcijaństwie). Z drugiej strony, zauważalnym skutkiem kulturowej 
globalizacji jest liberalizacja religii – rozszczelnienie jej instytucjonalnej struktu-
ry, podejście konsensualne i kompromisowe, ponowoczesny dystans do dog-
matycznych podstaw wiary. To rozszczepienie w obrębie religii – rozszczepienie, 
które sprawia, że coraz trudniej jest 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 zaprze-
stano 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 
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społecznymi – usiłuje zrozumieć procesy leżące u podstaw owego dwuwektorowego wzrostu religijno-
ści. 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 po-
wszechnie 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 je-
śli 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, oryginal-
nym, 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, na przykład, 
rolę doświadczenia w dziedzinie „psychologii”. Ukazaniu jego wkładu w rozwój metafizycznej nauki o du-
szy służy ten właśnie tom, na który składa się przekład dwu rozdziałów jego głównej niemieckojęzycznej 
rozprawy metafizycznej.

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 zagwarantowa-
nie trwałego pokoju na świecie. Chociaż filozof w Metafizycznych podstawach nauki 
prawa zajmuje się wieloma innymi kwestiami, to jednak wszystkie jego ustalenia są 
ukierunkowane na jeden cel – przyjęcie powszechnego stanu prawnego, który ma po-
łożyć kres wszelkim wojnom, a każdemu człowiekowi zapewnić wrodzoną wolność. 
Jeśli chodzi o praktyczne użycie rozumu, nie ma dla Kanta zagadnienia istotniejszego 
i bardziej fundamentalnego.
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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 huma-
nistycznych i społecznych lokujących swoją profesjonalną tożsamość w horyzoncie 
paradygmatu auto/biograficznego w wielorakich jego odsłonach.

Tom trzeci poświęcony jest podmiotowym aspektom praktyk poznania, 
znajdującym swoje językowe uzewnętrznienie w formach auto/biograficznych. 
Prezentowane rozważania mieszczą się na przecięciu wymiarów teoretycznego 
i metodologicznego, głównym punktem odniesienia czyniąc pozostające zwykle 
na drugim planie doświadczenia indywidualne badaczy.

Publikacja zawiera treści skoncentrowane na biografiach naukowych, będących w centrum zainteresowa-
nia kilkorga badaczy, analizujących je w różnych ramach teoretycznych i z różnych perspektyw, m.in. pedago-
gicznej, 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 stanowi 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 któ-
rych jedna otwarcie krytykuje Polskę Ludową i stan wojenny, druga zaś przypisuje im do-
bre 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 wza-
jemnie uzupełniających i przenikających w zebranym materiale badawczym. Autor od-
nosi 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.

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 15-leciu 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, ukierun-
kowaną antropologicznie.

Auto/biograficzne aspekty  
praktyk poznawczych
pod redakcją 
Marcina Kafara

A
u

to
/b

io
g

ra
fic

zn
e

 a
sp

e
k

ty  
p

ra
k

tyk
 p

o
zn

a
w

c
zyc

h

Marcin Kafar 
Doktor nauk humanistycznych, 
pracuje jako adiunkt w Katedrze 
Badań Edukacyjnych 
Uniwersytetu Łódzkiego. Pełni 
funkcję redaktora naczelnego 
dwóch serii wydawniczych: 
„Perspektywy Biograficzne” oraz 
„Biographical Perspectives”, 
jest członkiem Rady Redakcyjnej 
czasopisma „Nauki o Wychowaniu. 
Studia Interdyscyplinarne” 
oraz prowadzonej przez 
Wydawnictwo UŁ serii 
wydawniczej „W poszukiwaniu 
idei XXI wieku”. Autor książki 
W świecie wygnańców, wdów 
i sierot. O pewnym wariancie 
antropologii zaangażowanej (Łódź 
2013). Stażysta w Department 
of Communication, University 
of South Florida, USA (2010, 
2016), od kilku lat związany 
z grupą badawczą „Forum 
Humanistyczne”. Obecnie 
przygotowuje rozprawę 
habilitacyjną na temat 
formatywnych wymiarów 
biografii naukowych. Mieszka we 
Włodzimierzowie, jest pilotem 
szybowcowym i birofilem.

e-mail: marcin.kafar1@gmail.com

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 3 serii poświęcony jest podmiotowym aspektom praktyk poznania, znajdującym 
swoje językowe uzewnętrznienie w formach auto/biograficznych. Prezentowane 
rozważania mieszczą się na przecięciu wymiarów teoretycznego i metodologicznego, 
głównym punktem odniesienia czyniąc pozostające zwykle na drugim planie 
doświadczenia indywidualne badaczy.

„Tom zawiera treści skoncentrowane na biografiach naukowych, będących w centrum 
zainteresowania kilkorga badaczy, analizujących je w różnych ramach teoretycznych 
i z różnych perspektyw, m.in. pedagogicznej, antropologicznej, socjologicznej, 
kulturoznawczej. Odpowiadając na wspólnie odczuwany «brak» i podążając 
w refleksji według zasady rozpleniającego się kłącza, czyli zgodnie z inspirującą 
formułą wspólnego dociekania, finezyjnie zaprojektowaną i zaproponowaną przez 
Redaktora tomu, indywidualni badacze […] stawali się współbadaczami, RAZEM 
osiągającymi wieloaspektową konceptualizację podjętego zagadnienia. Wyrażają 
to ich teksty, świetnie korespondujące ze sobą i ― w trzyczęściowej strukturze 
― znakomicie reprezentujące nową, wspólnie wypracowaną w książce jakość 
o walorach deskryptywnych, wyjaśniających oraz prospektywnych. Biografie 
naukowe analizowane przez Autorów wypowiadających się w tym tomie, tworzą 
rodzaj hologramu, w którego każdym elemencie zawarta jest informacja o całości 
jego obrazu”.

Z recenzji prof. zw. dr hab. Marii Mendel (Uniwersytet Gdański)

Tomy wydane w serii
 „Perspektywy Biograficzne”:

Tom 1: Biografie naukowe. 
Perspektywa transdyscyplinarna, red. 
Marcin Kafar

Tom 2: W świecie wygnańców, 
wdów i sierot. O pewnym wariancie 
antropologii zaangażowanej, autor 
Marcin Kafar
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Violetta Krawczyk-Wasilewska

Folklore in the Digital Age: Collected Essays. Foreword by Andy Ross

Łódź 2016 • 150 s. • ISBN 978-83-8088-258-4 • otwarty dostęp 

Online and digital cultures are among the most personally gripping effects of glo-
balisation in our increasingly networked world. While global multimedia culture 
may seem to endanger traditional folklore, there is no doubt that it creates new 
folklore as well.

Folklore in the Digital Age vividly illustrates the range of e-folklore studies in 
updated papers and essays from the author’s 21st-century research. The themes 
covered include not only the most serious issues of the day, such as the 9/11 at-
tacks and natural disasters, but also cheerier topics, such as online dating and 
food culture.

In these essays Professor Krawczyk-Wasilewska paints a convincing picture of 
digital folklore as a cultural heritage. She covers a wide range of issues from all 
levels of society and offers fascinating insights into how online culture affects our 
postmodern lives.

Inga B. Kuźma

Domy bezdomnych. O badaniach sytuacji kryzysowych

Łódź 2015 • 262 s. • ISBN 978-83-7969-800-4 • 39,90 zł

Książka zawiera wyniki badań na temat doświadczenia bezdomności i domu osób 
pozostających w kryzysie bezdomności, żyjących w specjalistycznych placówkach na 
terenie Łodzi. Autorka publikacji oparła się na swoich wieloletnich badaniach, jakie 
prowadziła w schroniskach różnego typu (zaliczanych do instytucji totalnych). Są to 
badania antropologiczne – etnograficzne o rysie action research (badania w działa-
niu), plasujące się w nurcie antropologii współdziałającej.

Autorka przedstawia doświadczenia własne z badań odbywających się w tak 
specyficznym terenie oraz prezentuje jedenaście historii, jakie zebrała od loka-
torów placówek, którzy opowiadali o doświadczeniach związanych z domem 
i bezdomnością. Zwraca uwagę na stereotypowo idealizowany obraz domu, który 
jednak odsłania w ich opowieściach także „ciemne” oblicze. Dom to typowy spo-

łeczny konstrukt, a dla zrozumienia jego kulturowo-społecznego znaczenia ważna jest perspektywa gender, 
relacja władzy, rodzaj emocji, sens intymności oraz granica między publicznym a prywatnym. Dla autorki 
było również ważne, w jaki sposób pomoc świadczona w placówkach kształtuje doświadczenie mieszkają-
cych tam osób, ich kolejne wyobrażenia domu i samych siebie.

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 za-
kres działania audytu wewnętrznego. Autorka, były audytor wewnętrzny, a obec-
ny antropolog kultury, zauważa podobieństwa między tymi dwoma dziedzinami 
i pragnie zwrócić na nie uwagę absolwentów, studentów oraz kandydatów na 
studia, wskazując jednocześnie ciekawą możliwość zatrudnienia. Swoje roz-
ważania kieruje także do samych audytorów wewnętrznych, którym proponuje 



N
au

ki
 h

um
an

is
ty

cz
ne

 � ETNOlOGIA

wartościową wiedzę z zakresu antropologii kulturowej jako przydatne narzędzie ułatwiające pracę szczegól-
nie 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 perspekty-
wę i badać organizacje na sposób antropologiczny, 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, an-
tropologiczną 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 iko-
nosferą miejsc – dużego miasta, miasteczek, wsi oraz instytucji, tzn. urzędów pracy 
– wskazuje m.in. na konkretne układy w przestrzeniach, które w kontekście este-
tycznych 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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NAUKI SPOŁECZNE

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-in-
dustrial 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.

Paulina Bunio-Mroczek

Wczesne rodzicielstwo – zagrożenie czy szansa?  Nastoletni rodzice z łódzkich enklaw biedy

Łódź 2016 • 296 s. • ISBN 978-83-8088-424-3 • otwarty dostęp

W publikacji zostały przedstawione biografie i sytuacje życiowe młodych doro-
słych, którzy zostali rodzicami jako nastolatkowie oraz mieszkają i wychowują 
swoje dzieci na terenie łódzkich enklaw biedy. Autorka analizuje stan, procesy 
i wymiary wykluczenia społecznego, a także społecznej integracji zachodzące 
w badanej zbiorowości oraz działania służb społecznych wobec młodych ro-
dziców ze zdegradowanych społecznie i ekonomicznie obszarów miasta. Od-
powiada na pytanie, czy wczesne macierzyństwo i ojcostwo osób doświadcza-
jących biedy i wykluczenia społecznego w dzieciństwie i adolescencji stanowi 
jedynie zdrożenie, tj. czynnik ryzyka kontynuacji ubóstwa i ekskluzji w kolejnej 
(dorosłej) fazie życia, czy też może oznacza szansę – czynnik ich społecznej 
integracji.
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Izabela Desperak, Inga B. Kuźma (red.)

Kobiety niepokorne. Reformatorki – buntowniczki – rewolucjonistki

Łódź 2015 • 326 s. • ISBN 978-83-7969-873-8 • 39,90 zł

Prezentowane w tomie rozważania ukazują Czytelnikowi proces społecznej oraz men-
talnej zmiany: kobiety wychodzące czasami z wielkim trudem, ale z niewątpliwymi 
sukcesami, z dotychczasowego zamknięcia w życiu prywatnym/rodzinie/domu ku 
sferze publicznej i politycznej, przekształcające strukturę i charakter przestrzeni, do 
której dążą. Autorki i autorzy poszczególnych tekstów, analizując sylwetki oraz dzieła 
polskich i zagranicznych badaczek, twórczyń i aktywistek żyjących współcześnie, a tak-
że postaci historycznych, wskazują na pewne prawidłowości łączące rozmaite kobiece 
działania. To aktywistki w odróżnieniu od aktywistów żądają czegoś nowego od polity-
ki i od sfery publicznej; filozofki i teoretyczki są o wiele bardziej zanurzone w działania 
oddolne i codzienne niż filozofowie i teoretycy; opiekunki i „krzątaczki” nie mają swo-
ich dosłownych męskich odpowiedników, choć „menedżerki domowe” także pukają 
do bram tego, co publiczne i polityczne; artystki działające na polu sztuk plastycznych, teatru i literatury wnoszą 
w sferę publiczną twórczą refleksję na temat tego, co prywatne i cielesne – wynikające z doświadczeń kobiet.

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. To praca interdyscyplinarna. Autorki i auto-
rzy tekstów składających się na książkę podejmują temat braku pokory kobiet, 
wybierając jako przykłady tego typu postawy – nie tak oczywistej dla kobiet z eu-
ropejskiego kręgu kulturowego – bohaterki żyjące od XVII wieku do współczesno-
ści. Publikacja wpisuje się w nurt herstory, ukazując transformacje wyobrażeń na 
temat kobiecego losu i biografii. Artykuły ilustrują, jak owych przemian dokonywa-
ły 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, w tym 
dowodzi użyteczności kategorii gender i herstory. Ukazuje ich przydatność w re-
fleksji naukowej wielu dziedzin z zakresu humanistyki i nauk społecznych.

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 zmia-
ny uwzględniającej wymiar płci. Składa się na nią prezentacja teoretycznego za-
plecza 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 
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(1995–2010), reklam telewizyjnych (1997, 2010) oraz telewizyjnych kampanii parlamentarnych i prezydenc-
kich kampanii wyborczych (1999, 2000, 2010, 2011, 2015).

Na tle innych prac poświęconych transformacji w Polsce publikację tę wyróżnia przyjęcie teoretycz-
nej i badawczej perspektywy gender oraz niezwykle szeroki zakres czasowy i metodologiczny prezen-
towanych 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.

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 społecz-
nych 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 ba-
dawczych 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” zainteresuje ona 
nie tylko antropologów, historyków, językoznawców, kulturoznawców, litera-
turoznawców, medioznawców, pedagogów, socjologów, prawników, humani-
stycznie zorientowanych przedstawicieli nauk medycznych, lecz także osoby 

bez specjalistycznego przygotowania, które przeczytają o: doświadczaniu szpitala psychiatrycznego, 
intymnych zapiskach W. Gombrowicza, legendzie S. Przybyszewskiego, gatunkowej niejednoznaczno-
ści 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 argumen-
tacji) czy 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 książce omówiono pionierskie badania z ostatniej dekady XX wieku, prowadzo-
ne w ramach projektu „Biografia a tożsamość narodowa”, 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 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 tra-
dycji badań biograficznych, z której znana jest między innymi łódzka socjologia. 
Czytelnik dowie się wszystkiego na temat zastosowań wywiadu narracyjnego: po-
cząwszy 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.
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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 uwarun-
kowań 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-usta-
wodawczy (oparty na analizie treści dokumentów strategicznych i aktów prawnych), 
publicystyczny (oparty na analizie treści artykułów pochodzących z dzienników i ty-
godników). Takie kompleksowe podejście pozwala na wskazanie odmiennych funk-
cji 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 dla sukcesu reformy szkolnictwa wyższego konieczne jest sprzęgnięcie przedmiotowej kon-
cepcji reform ze zdolnością decydentów do ich przygotowania (i ostatecznie implementowania).

Krystyna Dzwonkowska-Godula

Tradycyjnie czy nowocześnie? Wzory macierzyństwa i ojcostwa w Polsce

Łódź 2015 • 238 s. • ISBN 978-83-7969-834-9 • 47,00 zł

Niniejsza książka pozwala przyjrzeć się sposobowi myślenia młodych wykształconych 
Polek i Polaków o kobiecości i męskości, macierzyństwie i ojcostwie oraz ich rodziciel-
skim praktykom. Odpowiada na pytanie, czy mają one tradycyjny czy nowoczesny 
charakter. W badaniu ról rodzicielskich zastosowano nowe podejście, polegające na 
jednoczesnym uwzględnieniu kobiecej i męskiej perspektywy. Kluczowe było tu po-
kazanie kulturowego wymiaru płci i rodzicielstwa oraz ścisłego związku między kon-
cepcjami roli matki i ojca a koncepcjami kobiecości i męskości oraz ich przemianami. 

Publikację tę niewątpliwie uznać można za istotny głos w dyskusji nad zmie-
niającymi się rolami kobiety i mężczyzny, matki i ojca we współczesnym społe-
czeństwie polskim. Może ona pomóc w uświadomieniu, jak przebiega i na czym 
polega przejście od „tradycji” do „nowoczesności” w rozumieniu i realizowaniu 
kobiecości i męskości, a także macierzyństwa i ojcostwa.

Jan B. Gajda, Radosław Jadczak (red.)

Badania operacyjne. Przykłady zastosowań

Łódź 2015 • 254 s. • ISBN 978-83-7969-577-5 • 38,85 zł

Badania operacyjne stanowią dyscyplinę nauki, która dysponuje zbiorem niezwy-
kle użytecznych metod wspomagających proces podejmowania decyzji na niż-
szym i wyższym szczeblu zarządzania. Obszar ich implementacji jest bardzo szero-
ki. Finanse, produkcja lub logistyka to tylko wybrane i najbardziej rozpoznawalne 
przykłady.

Na niniejszą pracę zbiorową składają się opracowania prezentujące najnowsze 
trendy w badaniach naukowych, odnoszących się do metodologii podejmowania 
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optymalnych decyzji oraz jej zastosowań w praktyce gospodarczej. Publikacja z pewnością może być źró-
dłem użytecznej wiedzy, przydatnej w szczególności dla decydentów, a także inspiracją do kontynuowania 
dotychczasowych i prowadzenia nowych badań naukowych.

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

Książka dotyczy losów dorosłych osób, które w latach 1970–1990 były wychowan-
kami 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 w okresie dorosłości. Udowadnia przy tym, że dość powszechne, jak się 
zdaje, przekonanie o klęsce życiowej, stanowiącej nieuchronny efekt instytucjona-
lizacji w dzieciństwie, nie jest prawdziwe. Opracowanie osadzone jest w tradycjach 
socjologii jakościowej, w szczególności socjologii biografistycznej. W jego zakoń-
czeniu 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 środo-
wisk 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 de-
mograficznych 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 nie tylko duże zróżnicowanie wzorów i form świadczonego 
wsparcia, lecz także stosowanych strategii pomagania i motywów jego świadczenia.

Publikacja adresowana jest do specjalistów z zakresu socjologii rodziny, pra-
cowników systemu wsparcia społecznego i pomocy społecznej, pracowników so-
cjalnych, psychologów i polityków społecznych, jak również pracowników organi-
zacji pozarządowych ukierunkowanych na wsparcie rodziny.

Jolanta Grotowska-Leder, Ewa Rokicka (red.)

Przemiany społeczne we współczesnej Polsce i ich konsekwencje. 
Perspektywa socjologiczna

Łódź 2015 • 260 s. • ISBN 978-83-7969-481-5 • 39,90 zł

Walorem monografii jest aktualność podjętej problematyki […] oraz wysoki po-
ziom naukowy zaprezentowanych w książce analiz. Uznanie budzi logiczna se-
kwencja rozważań, wyraźny podział na części, interesująca treść poszczególnych 
tekstów. Atutem książki jest prezentacja szerokiego spektrum zróżnicowanych 
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problemów społecznych występujących we współczesnej Polsce oraz przedstawienie przemian, jakie się 
dokonują w wielu dziedzinach życia, zarówno tradycyjnie poddawanych eksploracji badawczej, np. bezro-
bocie czy ubóstwo, jak i relatywnie nowych obszarów życia społecznego, np. przekształcenia w sferze zacho-
wań sportowych współczesnych Polaków.

(Z recenzji prof. Marii Zielińskiej)

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 sytu-
acji warto się zastanowić nad wpływem globalnej sieci komputerowej na nasze 
życie. Prezentowana publikacja stanowi wprowadzenie do bogatej tematyki psy-
chologii Internetu, czyli dziedziny zajmującej się oddziaływaniem tego medium na 
jednostkę. Autorka w przejrzysty i usystematyzowany sposób przedstawiła charak-
terystykę 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 ba-
daniach sondażowych – wywiadowi telefonicznemu ze wspomaganiem kompute-
rowym (CATI – Computer Assisted Telephone Interviewing). Autor zapoznaje Czytel-
nika z możliwościami i ograniczeniami techniki CATI oraz charakteryzuje obszary 
głównych zastosowań wywiadu telefonicznego. W pracy przedstawione są 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 – korzysta-
jących w swojej praktyce z techniki CATI. Przydatna będzie również osobom odpowiedzialnym za aspekty orga-
nizacyjno-logistyczne procesu zbierania danych – managerom działów realizacji, kierownikom badawczych call 
centers czy też superwizorom nadzorującym pracę ankieterów telefonicznych. Książka – poza walorami czysto na-
ukowymi – jest również bogata w treści o charakterze aplikacyjnym. Autor zamieszcza w niej rekomendacje zwią-
zane z przygotowaniem i realizowaniem badań sondażowych z zastosowaniem techniki wywiadu telefonicznego.

Małgorzata Kostrzyńska 

Stowarzyszanie się „wykluczonych”. Przykład bezdomności

Łódź 2018 • 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 po-
wołać organizację, która miała temu sprzyjać. Efektem badania stała się rekonstrukcja 
procesu ich stowarzyszania się, w który wpisane są mechanizmy stygmatyzacji ujaw-
niające się na styku światów osób bez domu oraz „domnych”. Wygenerowana w ba-
daniu teoria ciągłości biograficznej stowarzyszenia, ujawniająca cykliczność przemian 
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władzy i powtarzalność towarzyszących jej mechanizmów, ma zastosowanie w różnych stowarzyszeniach, które 
są specyficzne, ale nie ze względu na kwestię społeczną, lecz ze względu na działanie społeczne, na komunika-
cję – bezdomność stanowi tu jedynie przykład dla dalszego uogólnienia. Publikacja kierowana jest zarówno do 
środowiska akademickiego (badaczy, studentów), jak i do organizacji pozarządowych i profesjonalistów zajmują-
cych się na co dzień pomocą oraz integracją społeczną.

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, re-
kreacyjnej oraz hobbystycznej, jaką jest wspinanie. To sfera, która na tle innych ak-
tywności fizycznych prezentuje się jako elitarna, niebezpieczna i bardzo wymagają-
ca, 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 ogól-
nych zjawisk i procesów społecznych, możliwych do uchwycenia przy pomocy teorii 
światów społecznych. Książka ukazuje złożone procesy tworzenia się i podtrzymy-
wania światów społecznych na przykładzie analizy konkretnego społecznego świata 
– świata wspinaczki. Równocześnie stanowi prezentację efektywnych metod bada-
nia światów społecznych. Autorka stosuje cały zestaw strategii analityczno-badaw-

czych – od etnografii, przez autoetnografię, elementy metody biograficznej, analizy dyskursu, po netnografię 
– podporządkowanych metodologii teorii ugruntowanej, by jak najpełniej opisać społeczny świat wspinaczy.

Kaja Kaźmierska, Katarzyna Waniek, Agata Zysiak

Opowiedzieć Uniwersytet. Wydanie II (uzupełnione) 
Łódź akademicka w biografiach wpisanych w losy Uniwersytetu Łódzkiego

Łódź 2016 • 452 s. • ISBN 978-83-8088-285-0 • otwarty dostęp

Książka powstała na podstawie wspomnień powojennej generacji studentów, 
a następnie nauczycieli akademickich, którzy reprezentują różne dyscypliny: hu-
manistykę, nauki społeczne, nauki przyrodnicze i nauki ścisłe. Przez pryzmat indy-
widualnych doświadczeń pokazane zostały istotne procesy społeczne, polityczne 
i uwarunkowania historyczne kształtujące na przestrzeni dekad ideę universitas 
(wspólnoty wartości). W przedstawionych wspomnieniach Czytelnik znajdzie zatem: 
ślady ważnych wydarzeń historycznych; opisy i komentarze pomocne w rekonstruk-
cji dynamiki przemian świata akademii w jego wymiarze edukacyjnym, naukowym 
i badawczym; materiał umożliwiający konfrontację niedawnej przecież przeszłości 
z teraźniejszością życia uniwersyteckiego.

Krzysztof T. Konecki

Is the Body the Temple of the Soul? Modern Yoga Practice  
as a Psychological Phenomenon

Łódź 2015 • 226 s. • ISBN 978-83-7969-819-6 • 42,90 zł

Hatha-yoga in Western culture is often perceived as the practice of physical exercises 
(practice of the asana position), usually done to improve one’s health and emotio-
nal state. Even if that is the case, it is still based on the rule of “the silencing of the 
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modifications of the mind.” It is about a containment of mind dispersion in terms of non-important, minute, 
everyday issues, which are not important for the basis of our existence, balance and inner harmony, the unity 
of body and mind. Even if we train only for our health and for improvement of our physical fitness, then the end 
result, in the case of many physical and sports activities, is stopping mind movement. The full concentration 
on one action, on one point in space, might not have any metaphysical meaning for us, but it still remains full 
concentration. This can be achieved by patiently practicing hatha-yoga.

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 jest 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. Emocje i polityka. Sceny z życia polskiego parlamentu będzie tak-
że cennym źródłem wiedzy dla wykładowców i studentów politologii, psychologii 
i socjologii oraz wszystkich uważnych obserwatorów polskiego życia politycznego.

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 wzboga-
cić instrumentarium badaczy społecznych. Prezentuje zarówno przykłady zasto-
sowań technik deliberacyjnych zebrane z całego świata, jak i dzieli się efektami 
własnych praktycznych przedsięwzięć badawczych. Mimo tej wyraźnej metodolo-
gicznej orientacji, nie ucieka od dyskusji na temat kondycji systemów demokra-
tycznych. Książka może być przydatna dla poszukiwaczy teoretycznych podstaw 
deliberacji oraz dla praktyków potrzebujących nowych narzędzi w swojej pracy 
badawczej, społecznej lub politycznej.

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 wizerunkami Unii Europejskiej obec-
nymi w medialnej debacie publicznej. Przedstawiono wpływ języka na sferę do-
świadczenia społecznego, teoretyczne ujęcia kategorii dyskursu, charakterystykę 
teorii społecznych reprezentacji oraz autorską propozycję warsztatu badawczego.

Czytelnik może odnaleźć w publikacji ścieżkę postępowania badawczego przy-
datną w pracy nad rekonstrukcjami obrazów rzeczywistości dominującymi w me-
diach. 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.
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Książka jest skierowana do osób interesujących się metodami jakościowymi w naukach społecznych, 
a także temporalnym ujęciem wizerunków Unii Europejskiej. Badacze, którzy zajmują się zagadnieniem toż-
samości zbiorowej (w tym europejskiej) i chcieliby odtworzyć wizerunki Unii Europejskiej obecne w dyskur-
sie publicznym dzisiaj, znajdą tu materiał umożliwiający śledzenie percepcji idei europejskiej, dokonywanie 
porównań i wyciąganie ostrożnych wniosków.

Alicja Łaska-Formejster

Pacjent w sieci zależności. Społeczny kontekst praw i autonomii pacjenta

Łódź 2015 • 362 s. • ISBN 978-83-7969-815-8 • 49,35 zł

Publikacja mieści się w obszarze nauk społecznych i porusza istotne zagadnienia 
z perspektywy odbiorcy świadczeń zdrowotnych. Obszar analizy łączy ,,niety-
powe” dla tej problematyki ujęcia teoretyczne i oprócz zasadniczego kontekstu 
społecznego został w niej uwzględniony także kontekst etyczny, moralny, prawny 
i marketingowy. W książce zaprezentowano sieć podstawowych zależności, w któ-
re uwikłany jest współczesny odbiorca świadczeń medycznych, oraz scharaktery-
zowano przejawy jego autonomicznych decyzji i zachowań, obrazujących dysfunk-
cjonalność systemu ochrony zdrowia.

Andrzej Majer

Mikropolis. Socjologia miasta osobistego

Łódź 2015 • 180 s. • ISBN 978-83-7969-856-1 • 39,90 zł

Książka jest jednym z pierwszych w polskiej literaturze naukowej z dziedziny socjologii 
miasta przykładem zastosowania perspektywy antropologiczno-socjologicznej oraz 
paradygmatów interpretacyjnego i socjologii życia codziennego, czyli metodologii ja-
kościowej, stosowanych w badaniach antropologicznych i etnologicznych. Podejście 
to pokazane jest na tle teoretycznych ujęć tematyki zamieszkiwania, lokalnej społecz-
ności i nowych ruchów miejskich, poszukiwań istoty miasta i wyobrażeń na jego temat.

Problematyka książki skupia się wokół dwóch wątków. Pierwszym z nich i wio-
dącym jest mikropolis – koncepcja osobistego sposobu widzenia i przeżywania 
trzech podstawowych wymiarów: fragmentów przestrzeni miejskiej, części zbio-
rowości mieszkańców i wybranych wyobrażeń w dziedzinie literatury, mitów oraz 
empirycznych badań społecznych postaw, odpowiadająca rzeczywistemu trybowi 

eksplorowania czy użytkowania miejskiej przestrzeni. Drugim wątkiem jest Łódź z okresu dzieciństwa i mło-
dości autora, rodzinna kamienica, podwórko i miasto opisywane z osobistego punktu widzenia – retrospekcja 
pokazująca świat już nieistniejący, zasługujący na przypomnienie.

Ewa Malinowska, Krystyna Dzwonkowska-Godula, Emilia Garncarek,  
Julita Czernecka, Joanna Brzezińska

Kulturowe uwarunkowania postaw kobiet i mężczyzn  
w różnym wieku wobec swego wyglądu i zdrowia

Łódź 2016 • 390 s. • ISBN 978-83-8088-353-6 • otwarty dostęp

W książce ukazano wpływ czynników kulturowych na postawy ludzi wobec wła-
snego zdrowia i wyglądu. Koncepcja hierarchicznego uporządkowania relacji mię-
dzy płcią kulturową a kulturowo definiowanym wiekiem oraz ich oddziaływania 
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na siebie pozwoliła na wprowadzenie i zastosowanie w badaniach nowej kategorii socjologicznej, tj. upłcio-
wionego wieku (gendered age). Dało to możliwość pogłębionej analizy przekonań, ocen i zachowań ko-
biet oraz mężczyzn w różnym wieku w odniesieniu do własnego wyglądu i zdrowia. W części empirycznej 
zaprezentowano definicje kobiecości i męskości funkcjonujące u ludzi będących w różnych fazach życia. 
Scharakteryzowano także stan świadomości badanych na temat wpływu kulturowych koncepcji płci, wie-
ku i upłciowionego wieku na ich postrzeganie swego wyglądu i zdrowia. Wykorzystano ponadto koncepcję 
zakładającą definiowanie wyglądu i zdrowia jako indywidualnych zasobów kapitału ludzkiego zyskujących 
współcześnie na znaczeniu.

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, ukie-
runkowane na sprzedaż i zysk oraz działania społeczne, czyli budowanie i zarzą-
dzanie relacjami z pozostałymi sprzedającymi na targowiskach, balansującymi 
między kooperacją a konkurencją. Książka zawiera barwne opisy trajektorii za-
kupów klientów, strategie manipulowania klientami, liczne taktyki i racjonaliza-
cje kupców wobec siebie, a także kategoryzacje towarów i klientów. Dzięki temu 
czytelnik uzyskuje obraz społeczności kupieckiej z jej skomplikowanymi podzia-
łami wewnętrznymi i wielowymiarowymi nierównościami.

Jakub Niedbalski

Living and Working in a Social Welfare Home in Poland.  
A Sociological Study on the Interaction of Personnel with Mentally Handicapped Charges

Łódź 2015 • 330 s. • ISBN 978-83-7969-579-9 • 46,20 zł

This book is an empirical study carried out in accordance with the methodology 
of grounded theory. In it I focus on presenting and reconstructing those aspects 
of developing an institutional order which refer directly to the level of interactions, 
with special attention devoted to the process of developing interpersonal relation-
ships between the residents and representatives of personnel in a social welfare 
home. I present the principles and rules which, together with institutional rites, 
customs and the prevailing system of values functioning in a social welfare home, 
form the basis for the production, maintenance and reconstruction of social order 
in a welfare institution in Poland.

Therefore, the book constitutes a source of information about the Polish 
system of social welfare, as well as about the situation of the disabled in Poland, 
which should interest those researchers who deal with comparative studies, as 
well as practitioners willing to deepen their knowledge about the scope of wel-
fare policy that functions in Poland.
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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 rewido-
wania definicji pojęcia niepełnosprawności.

Publikację kierujemy do przedstawicieli środowiska akademickiego zain-
teresowanych 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.

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 książki rekonstruuje doświadczenia i działania składające się na wieloetapo-
wy proces „stawania się” sportowcem przez osobę niepełnosprawną. Proces ten, 
będący zasadniczym przedmiotem podjętych analiz, został przedstawiony w jak 
najszerszych ramach strukturalno-instytucjonalnych, podając uwarunkowania 
i konteksty głównego działania, a więc sportu. Wyniki badań obrazują, iż proces 
„stawania się” sportowcem przebiega w sieci społecznych powiązań, ale także 
ograniczeń, które jednostki napotyka, odpowiednio adaptuje i oswaja. Na kolej-
nych etapach podążania określoną drogą osoba niepełnosprawna jest wystawia-
na na różnego rodzaju próby (takie jak ocena przez innych, publiczne wystąpienia 
czy pokonywanie własnych słabości), a ich pozytywne przejście i osiągane graty-
fikacje zwiększają intensywność jej angażowania się w uprawianie sportu. Jest to 

działanie umożliwiające przedefiniowanie nie tylko postrzegania siebie w sposób subiektywny, lecz także 
dokonanie rekonstrukcji jaźni społecznej, czyli „przestrojenia” wizji siebie w oczach innych. Człowiek niepeł-
nosprawny pod wpływem zaangażowania w sport zmienia zarówno swój ogląd rzeczywistości, jak i sposób 
myślenia o sobie pozostałych aktorów społecznych.

Maria Petelewicz

Jakość życia dzieci a status społeczno-ekonomiczny rodziny.  
Teoria i badania

Łódź 2016 • 214 s. • ISBN 978-83-8088-458-8 • otwarty dostęp

Publikacja przedstawia zastosowanie koncepcji jakości życia do badań zróżnicowania 
sytuacji życiowej dzieci (na przykładzie łódzkich szóstoklasistów) z perspektywy analiz 
strukturalnych. Przybliża kwestie teoretyczne związane z jakością życia oraz jakością 
życia dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem child indicators movement. W pogłębio-
ny sposób porusza metodologiczne i etyczne kwestie badań ankietowych z dziećmi.
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Dwutorowa analiza – bazująca na wypracowanym modelu jakości życia, uwzględniającym takie sfery, 
jak: relacje rówieśnicze i rodzinne, sytuacja materialna, zdrowie, funkcjonowanie w szkole, subiektywny do-
brostan dzieci, a także wykorzystująca koncepcję having, loving, being Erika Allardta – daje pogłębiony ob-
raz sytuacji życiowej najmłodszych. Zarówno poszczególne obszary życia, jak i jego jakość ujmowana cało-
ściowo wiążą się ze statusem społeczno-ekonomicznym rodziny, co pozwala wnioskować o nierównościach 
społecznych występujących w okresie dzieciństwa. Badania ujawniają wielowymiarowość i zróżnicowanie 
sytuacji życiowych respondentów, pozwalają też wskazać grupę dzieci doświadczającą skumulowanej de-
prywacji. Zaproponowany pomiar daje możliwość sporządzenia rzetelnej diagnozy, uwzględniającej różne 
aspekty sytuacji życiowej, w których należy podjąć interwencję.

Magdalena Rek-Woźniak

Młodzi dorośli. Wzory ruchliwości społecznej w okresie transformacji systemowej

Łódź 2016 • 312 s. • ISBN 978-83-7969-984-1 • otwarty dostęp 

Publikacja mieści się w obszarze socjologicznych badań nad strukturą społeczną. 
Zaprezentowano w niej podstawowe konteksty teoretyczne zjawiska ruchliwości 
między- i wewnątrzgeneracyjnej, a także jego rozmaite uwarunkowania, związane 
zarówno z przemianami współczesnego kapitalizmu, jak i specyfiką polskiej trans-
formacji systemowej. Autorka wyeksponowała przy tym perspektywę kohortową, 
wychodząc z założenia, że badając mechanizmy osiągania pozycji społecznej, 
warto skierować uwagę na sytuację osób dorastających i podejmujących kluczo-
we życiowe decyzje już po przełomie ustrojowym. Omówione w książce analizy 
empiryczne służyły odtworzeniu wzorów ruchliwości międzygeneracyjnej mło-
dych dorosłych mieszkańców polskiego miasta średniej wielkości, ze szczególnym 
uwzględnieniem biograficznych doświadczeń mężczyzn i kobiet wywodzących się 
z rodzin o niskim statusie społeczno-ekonomicznym.

Książka skierowana jest przede wszystkim do socjologów: badaczy struktury i ruchliwości społecznej, 
specjalistów zainteresowanych problematyką zmian społecznych oraz przebiegu życia. Może też zaintereso-
wać polityków społecznych i praktyków pracujących z młodzieżą, a także z młodymi dorosłymi.

Agnieszka Rossa, Lesław Socha, Andrzej Szymański

Hybrydowe modelowanie procesów demograficznych z wykorzystaniem rozmytych 
przełączających układów dynamicznych

Łódź 2015 • 236 s. • ISBN 978-83-8088-041-2 • 41,90 zł

Umieralność i prawidłowości z nią związane są przedmiotem dociekań od wielu 
stuleci. Za ojca metodologii tablic wymieralności uznaje się J. Graunta, który w roku 
1662 opublikował pracę Natural and Political Observations Made upon the Bills of 
Mortality. Kontynuatorem badań Graunta był angielski astronom E. Halley. Autorem 
współczesnej metodologii budowy tablic wymieralności jest C. L. Chiang. Gwał-
towny rozwój teorii i zastosowań modeli umieralności obserwujemy szczególnie 
w ostatnich czterech dekadach, czego dowodem jest też niniejsza książka. Przedsta-
wione są w niej najnowsze modele umieralności, które umożliwiają prognozowanie 
procesu wymierania populacji w perspektywie średnio- i długookresowej. Autorzy 
omawiają kolejne modyfikacje modelu Lee-Cartera, wykorzystując teorię równań 
różniczkowych, algebry liczb rozmytych oraz algebry liczb zespolonych. Zastosowa-
nie tych struktur pozwala na modelowanie umieralności, a następnie na wskazanie własności prognostycz-
nych poszczególnych modeli. W sytuacji starzenia się społeczeństw w krajach rozwiniętych proponowane mo-
dele mogą znaleźć zastosowanie m.in. w planach emerytalnych i ubezpieczeniach na życie.

pod redakcją Dominika 
Szczukockiego

METROLOGIA 
I CHEMOMETRIA 
W ANALITYCE 
ŚRODOWISKA
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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 po-
ziomu rozwoju miast postprzemysłowych funkcjonujących w odmiennych 
uwarunkowaniach kulturowych, ale pełniących w przeszłości podobne funk-
cje. Wzięto pod uwagę pięć ośrodków: Łódź (Polska), Iwanowo (Rosja), Miskolc 
(Węgry), Poniewież (Litwa), Adapazari (Turcja). Przedstawione analizy oparto na 
wypracowanej przez autora koncepcji „społecznego potencjału rozwoju zbioro-
wości terytorialnych” uwzględniającej takie elementy, jak: podmiotowość, kapi-
tał ludzki, sieciowy komponent kapitału społecznego, komponent normatywny, 
zaufanie społeczne oraz formy mobilizacji i przywództwa lokalnego. Poziom roz-
woju 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.

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 spo-
sób organizacji tego typu instytucji to temat podjęty w monografii. Autorka anali-
zuje interakcje zachodzące między pracownicami a ich klientami. Omawia także 
relacje występujące pomiędzy pracownikami lokali, tzn. kobietami świadczący-
mi usługi seksualne, osobami zarządzającymi agencjami i pracownikami ochro-
ny. Przedstawia również procesy budowania zaangażowania w pracę w agencji, 
jego modyfikowania i wygaszania. Sformułowane wnioski są wynikiem wielolet-
nich badań terenowych, podczas których autorka wykorzystała przede wszyst-
kim obserwacje prowadzone w agencjach towarzyskich oraz wywiady swobod-
ne z ich pracownikami i klientami korzystającymi z usług seksualnych. Książka 
jest skierowana do osób zainteresowanych socjologią jakościową i socjologią 

interpretatywną, chcących zrozumieć sposób funkcjonowania współczesnych agencji towarzyskich dzia-
łających w Polsce. Może okazać się przydatna także dla streetworkerów, pracowników organizacji i insty-
tucji, którzy w swojej pracy zawodowej spotykają się z osobami świadczącymi usługi seksualne.

Danuta Walczak-Duraj

Studenci wobec wyborów samorządowych w latach 2002–2014.  
Przyczynek do demokracji obywatelskiej

Łódź 2016 • 220 s. • ISBN 978-83-8088-420-5 • otwarty dostęp

Praca dotyczy diagnozy i interpretacji opinii oraz oczekiwań studentów (często 
po raz pierwszy biorących udział w wyborach samorządowych) odnoszących się 
zarówno do przebiegu kampanii samorządowych, samych wyborów, jak i władz 
lokalnych wyłonionych w wyborach w roku 2002, 2006, 2010 i 2014, w stosunku 
do perspektywy ogólnopolskiej. Przedstawiona analiza potwierdza wewnętrzne 
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zróżnicowanie tych ocen, gdyż ani sam przebieg kampanii samorządowych, ani działania władzy lokalnej 
jako takiej nie były przedmiotem szczególnego zainteresowania badanej młodzieży. Złożoność problemów 
powoduje, iż trudno będzie w sposób systemowy uruchomić mechanizmy mobilizujące zaangażowanie 
polityczne młodych ludzi, zwłaszcza tych, którzy okres swoich studiów spędzają poza stałym miejscem za-
mieszkania.

Książka kierowana jest do osób interesujących się polską samorządnością, szczególnie do socjologów 
polityki, socjologów młodzieży, polityków oraz władz i instytucji samorządowych.

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. Jest 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 swo-
imi potrzebami. Publikacja prezentuje osoby niepełnosprawne jako wychodzące 
naprzeciw własnym marzeniom, umiejętnie realizujące swoje plany, a przede 
wszystkim swoim przykładem przełamujące utarty, stereotypowy wizerunek ludzi 
„z problemami”.

Elżbieta Zakrzewska-Manterys, Jakub Niedbalski (red.)

Samodzielni, zaradni, niezależni. Ludzie niepełnosprawni w systemie polityki, pracy i edukacji

Łódź 2016 • 194 s. • ISBN 978-83-8088-074-0 • otwarty dostęp

Nieustannie poszukuje się nowych rodzajów oddziaływania rehabilitacyjnego, któ-
re mobilizowałyby osoby niepełnosprawne do aktywności, zapewniały partnerską 
współpracę między osobami niepełnosprawnymi a pełnosprawnymi i ułatwiały 
przez to proces integracji. Dla powodzenia tych działań niezbędne staje się zaan-
gażowanie instytucji państwowych, organizacji pozarządowych, a także podmio-
tów działających na zasadach komercyjnych. W niniejszej publikacji chcieliśmy 
określić, jakie systemowe i strukturalne warunki powinny być spełnione m.in. 
w sferze pracy, edukacji i szerzej w zakresie polityki społecznej, których rezultatem 
byłoby stworzenie dogodnych warunków dla realizacji celów i osiągania sukcesów 
życiowych przez osoby niepełnosprawne. Pragnęliśmy pokazać, jak wielki poten-
cjał może być wykorzystany do szeroko rozumianego przeciwdziałania wyklucze-
niu i marginalizacji społecznej tej kategorii osób.
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PSYCHOLOGIA

JESIEń ŻYCIA?

Serię kierujemy do osób starszych i ich rodzin, środowiska lekarsko-pielęgniar-
skiego, pracowników MOP-sów i DPS-ów. Chcemy dostarczać wiedzy na temat 
starości, uświadamiać i motywować seniorów do aktywnego życia, zmieniać wi-
zerunek osób 60+, przeciwdziałać dyskryminacji ludzi starszych w życiu codzien-
nym. W publikacjach pokazujemy, w jaki sposób nagromadzone doświadczenia 
i umiejętności mogą poprawić jakość życia współczesnego seniora. Dostarczamy 
gotowych narzędzi do pracy nad polepszeniem stanu psycho-fizycznego ludzi 
starszych i ich opiekunów. W naszych publikacjach nie ma tematów tabu.

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

Praktyczny przewodnik dla seniorów, ich rodzin, opiekunów oraz dla lekarzy, fizjote-
rapeutów, pielęgniarek środowiskowych i społeczników napisany przez ekspertów!

Dzięki tej książce Czytelnik pozna możliwości, jakimi dysponują seniorzy, aby 
czerpać satysfakcję z życia. Dowie się także, jak praca z emocjami, aktywność fi-
zyczna, intelektualna oraz artystyczna i dostrzeganie wartości wiedzy płynącej z do-
świadczenia w okresie późnej dorosłości pozwalają wieść satysfakcjonujące życie.

Autorki przedstawią zmiany zachodzące w organizmie seniora i to, jak wpły-
wają one na jego ciało i emocje. Pokażą formy aktywności fizycznej, duchowej 
i społecznej sprzyjające osiąganiu zadowolenia z życia. Dzięki ich eksperckiej wie-
dzy Czytelnik dowie się o tym, jak w praktyce przezwyciężać trudności, które w co-
dziennym 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 z dwóch 
perspektyw: osób starszych oraz ich opiekunów (wspierany-wspierający – pierw-
sze tego typu badania prowadzone w Polsce). Autorka identyfikuje obszary, w któ-
rych 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, w jakim zakresie 
i jakie konsekwencje dla ich życia rodzinnego i zawodowego wynikają z koniecz-
ności świadczenia wsparcia potrzebującym krewnym. Wskazuje również na niefor-
malne sieci wsparcia (znajomi, przyjaciele, sąsiedzi) oraz usługi opiekuńcze świad-
czone zarówno legalnie, jak i w ramach pracy nierejestrowanej (szara strefa usług 
opiekuńczych), a także preferencje osób starszych dotyczące opiekunów. Zwraca 

uwagę na potencjalne możliwości w zakresie opieki i jej usprawnienia dzięki optymalnemu wykorzystaniu 
zasobów pozostających w dyspozycji samorządu terytorialnego, systemu ochrony zdrowia, systemu pomo-
cy społecznej.
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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 popra-
wy jakości życia ludzi starszych. O tym, jak spełniać swoje marzenia i dbać o codzienną 
aktywność, opowiadają postaci 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 i teatralnymi. Uzupełnieniem są teksty eks-
perckie (m.in. Ewy Czernik, psychoterapeutki, Bianci-Beaty Kotoro, psychoseksuolożki 
czy Ewy Kozieradzkiej, projektantki mody) dotyczące miłości, samotności, seksualno-
ści, 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)

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 gło-
du? 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 przetwórcze-
go sprawił, że mamy do czynienia z nadprodukcją żywności. Głodowanie jest zjawi-
skiem rzadkim. Żywność jest ogólnie dostępna, ale ma to także swoje zgubne skutki. 
Przyczynia się do trudności w kontrolowaniu ilości spożywanego pokarmu, co naj-
częściej powoduje, że człowiek je więcej niż potrzebuje jego organizm, a to prowadzi 
do nadwagi i otyłości. Choć wzrasta świadomość ludzi na temat zdrowego odżywia-
nia się, nie zawsze przekłada się ona na podejmowane zachowania jedzeniowe.

Autorka wyjaśnia, jakie czynniki warunkują odżywianie, z czego wynikają pre-
ferencje żywieniowe i dlaczego czasem trudno nam utrzymać odpowiednią wagę. Wskazuje błędy w proce-
sie odchudzania oraz ich skutki uboczne – objadanie się, pogorszenie kondycji fizycznej, złe samopoczucie. 
Wiedza na ten temat umożliwia długofalowe efektywne odchudzanie oraz trwałe wyeliminowanie nieko-
rzystnych nawyków żywieniowych.

Andrzej Śliwerski

Rola negatywnych stylów poznawczych w zespole  
napięcia przedmiesiączkowego

Łódź 2016 • 150 s. • ISBN 978-83-8088-262-1 • otwarty dostęp

Publikacja dotyczy aktywacji negatywnych stylów poznawczych w różnych fazach 
cyklu miesiączkowego. Zawiera prezentację badań własnych autora, przeprowa-
dzonych na grupie 295 kobiet, z uwzględnieniem rozbudowanej procedury. Celem 
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opracowania jest sprawdzenie, czy w ostatniej fazie cyklu menstruacyjnego zwiększa się natężenie nega-
tywnych stylów poznawczych, które stanowią jedną z przyczyn epizodów depresyjnych oraz czy kobiety 
charakteryzujące się tymi stylami są bardziej podatne na zespół napięcia przedmiesiączkowego.

Katarzyna Walęcka-Matyja 

Relacje interpersonalne dorosłych rodzeństw w aspekcie funkcjonowania 
psychospołecznego i krytycznych wydarzeń życiowych

Łódź 2017 • 336 s. • ISBN 978-83-8088-885-2 • 46,90 zł

Publikacja z zakresu psychologii rodziny. Badania mają na celu poznanie jako-
ści i znaczenia relacji z rodzeństwem w całym dorosłym życiu człowieka. Proble-
matyka koncentruje się wokół czterech zagadnień: określenie psychologicznych 
aspektów relacji z rodzeństwem w okresie dorosłości; wyróżnienie wzorców relacji 
interpersonalnych dorosłych rodzeństw; określenie związku pomiędzy krytyczny-
mi 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 gro-

up, as well as the defined psychometric accuracy of the scale.
This publication makes a civilizational quantum leap in the education of Ecuadorian youth, guaran-

teeing 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 huma-
nitarian consequences involved.
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PEDAGOGIKA

TERAPIA PEDAGOGICZNA

Seria powstała z myślą o pedagogach, nauczycielach i wychowawcach, którzy na 
co dzień w swej pracy muszą stawiać czoła różnorakim trudnościom i poradzić 
sobie z zaburzonymi zachowaniami podopiecznych: agresją, problemami z do-
stosowaniem się do wymagań szkolnych, uzależnieniami, brakiem umiejętności 
współpracy w grupie, nerwicowością, nieadekwatnymi osiągnięciami w stosunku 
do możliwości intelektualnych i wieloma innymi. W publikacjach proponujemy ze-
stawy gotowych narzędzi do pracy: scenariusze zajęć, ćwiczenia, karty pracy wraz 
ze zwięzłymi informacjami dotyczącymi prezentowanych technik i metod działania.

Anna Pikała, Magdalena Sasin

Arteterapia. Scenariusze zajęć

Łódź 2016 • 166 s. • ISBN 978-83-8088-014-6 • 39,90 zł

Książka Arteterapia. Scenariusze zajęć przeznaczona jest dla nauczycieli, pedagogów 
i innych osób zainteresowanych oddziaływaniem sztuki, chcących wzbogacić swoje 
zajęcia o elementy arteterapii. Znajdują się tu kompletne konspekty zajęć przezna-
czonych 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 teore-
tyczny, 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, wycho-
wawców, opiekunów), którzy borykają się z rozmaitymi trudnościami w relacjach 
z podopiecznymi i w socjoterapii szukają inspiracji do swojej pracy wychowaw-
czej. Książka zawiera propozycje pracy z dzieckiem, jednak należy pamiętać, że 
podstawowym warunkiem projektowania zajęć socjoterapeutycznych jest diagno-
za dziecka oraz wnikliwa analiza warunków jego życia (tj. kontekstu zaburzonych 
zachowań).

W pierwszej części opracowania zamieszczono opis najważniejszych sposo-
bów 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.
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EDUKACJA DlA mĄDROŚCI

Publikacje prezentują praktyczne zastosowania koncepcji edukacji dla mądro-
ści autorstwa amerykańskiego psychologa Roberta J. Sternberga. Zakłada ona, 
że człowiek rozwija się w toku aktywności prowadzącej do budowania harmonii 
wewnętrznej z uwzględnianiem dobra innych. Warunkiem osiągnięcia efektu od-
działywania nauczycieli i wychowawców jest organizowanie sytuacji edukacyj-
nych sprzyjających rozwojowi potencjalnych zdolności, wartościowemu zacho-
waniu 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 scena-
riuszy zajęć.

Elżbieta Płóciennik

Mądrość dziecka. Predyspozycje, przejawy, perspektywy wspierania

Łódź 2018 • ISBN 978-83-8088-936-1 • 39,90 zł

Kolejna publikacja z serii Edukacja dla Mądrości, inspirowanej koncepcją i doko-
naniami Roberta J. Sternberga (Teaching for Wisdom), stanowi syntetyczne i zara-
zem nowe ujęcie tytułowej kategorii mądrości dziecka. Oparta została na wynikach 
badań własnych autorki przeprowadzonych wśród starszych dzieci przedszkol-
nych. Czytelnik znajdzie tu przegląd zagadnień teoretycznych związanych z poj-
mowaniem kategorii mądrości. Autorka ilustruje wielość znaczeń przypisywanych 
temu pojęciu, a także liczne uwarunkowania procesu dochodzenia do mądrości. 
Zagadnieniom teoretycznym towarzyszy część prezentująca wyniki własnych no-
watorskich badań autorki opartych na samodzielnie skonstruowanym narzędziu 
badawczym. Czytelnik może również zapoznać się z wnioskami z badań, które nie 
tylko kształtują nową teorię pedagogiczną, lecz także mają znaczenie praktyczne 
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 od wczesnych etapów życia 
dziecka pozwolą w optymalny sposób rozwinąć jego zdolności i osobowość, żeby 
potrafiło sobie radzić z wyzwaniami cywilizacyjnymi XXI wieku. Czytelnik zapozna 
się z próbami poszukiwania, weryfikacji i wdrażania innowacyjnych rozwiązań 
metodycznych, pomocnych w procesie rozwijania refleksyjności, samodzielno-
ści 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.
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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

Publikacja z serii Edukacja dla Mądrości, inspirowanej koncepcją i dokonaniami Ro-
berta J. Sternberga (Teaching for Wisdom), stanowi 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 do-
świadczeniem jako nauczyciel, koordynator merytoryczny i dyrektor przedszkola. 
Jest też trenerem twórczości w projektach edukacyjnych i doskonalących warsztat 
metodyczny nauczycieli, autorką techniki obrazków dynamicznych i popularyzator-
ką metod aktywizujących myślenie dziecka.

W publikacji, po krótkim wprowadzeniu przedstawiającym koncepcję edu-
kacji dla mądrości, zostały zaprezentowane 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, inspirowanej koncepcją i do-
konaniami Roberta J. Sternberga (Teaching for Wisdom), stanowi praktyczny po-
radnik metodyczny dla nauczycieli, wychowawców i pedagogów, pracujących 
w różnych instytucjach oświatowych, dla konsultantów i doradców metodycz-
nych, a także rodziców. Zawiera wprowadzenie teoretyczne oraz przykłady sytuacji 
edukacyjnych służących rozwijaniu inteligencji analitycznej, twórczej, praktycznej, 
refleksyjności, myślenia dialogicznego i dialektycznego oraz propozycje konkret-
nych ćwiczeń. Czytelnik znajdzie również zestaw scenariuszy zajęć do pracy z mło-
dzieżą. Poradnik uzupełniają gotowe do powielenia karty pracy.

Robert J. Sternberg, Linda Jarvin, Elena L. Grigorenko 

Mądrość, inteligencja i twórczość w nauczaniu. Jak zapewnić uczniom sukces

Łódź 2018 • 216 s. • ISBN 978-83-8088-855-5 • 39,90 zł

W serii „Edukacja dla Mądrości” prezentujemy książkę klasyka amerykańskiej 
psychologii, twórcy koncepcji edukacji dla mądrości, a także innych przełomo-
wych w psychologii i pedagogice teorii, jednego z najczęściej cytowanych w na-
ukach humanistycznych autorów. Wraz ze współautorkami Sternberg przygoto-
wał podręcznik metodyczny dla nauczycieli wszystkich szczebli edukacyjnych, 
w których prezentuje strategie dydaktyczne mające na celu nie tylko kształcenie 
tradycyjnych umiejętności analitycznych, lecz także wychowywanie uczniów na 
szczęśliwe osoby, które potrafią: tolerować wieloznaczności oraz rozumieć rolę 
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różnych uwarunkowań życia i rozwoju człowieka; kierować własnym życiem i rozwojem, uwzględniając 
dobrostan własny i dobro ogółu; podejmować refleksję nad zagadnieniami sensu życia oraz wartości 
i priorytetów życiowych; formułować sądy i udzielać pomocnych rad innym; radzić sobie z niepewnością 
oraz efektywnie działać w złożonych i niejednoznacznych sytuacjach.

„Przy każdej prezentacji Czytelnik znajdzie zwięzły wstęp teoretyczny, cele ćwiczeń, zadania dydaktycz-
ne z prostymi instrukcjami, narzędzia do samooceny, a także przykłady lekcji z różnych przedmiotów na-
uczania i różnych etapów kształcenia”. 

(prof. dr hab. Krzysztof J. Szmidt)

Jean-Marie Barbier

Leksykon analizy aktywności. Konceptualizacje zwyczajowych pojęć

Łódź 2016 • 290 s. • ISBN 978-83-8088-267-6 • 49,90 zł

Publikacja stanowi leksykon terminów kluczowych dla refleksji nad aktywnością 
człowieka, w tym nad jego działaniem profesjonalnym. Autor wychodzi od oczywi-
stego, zwyczajowego znaczenia terminu, by w toku syntetycznie przedstawionej re-
fleksji 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 zaintere-
suje nie tylko badaczy zajmujących się pracą socjalną, nauczaniem, edukacją, do-
radztwem 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 Czytel-
nika) – cenne posłowie pióra Tłumaczki, Ewy Marynowicz-Hetki, prezentujące oryginalną koncepcję 
Barbiera, zorientowaną na doskonalenie warsztatu badacza i kształtowanie myślenia o aktywności 
w polu praktyki.

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 okre-
sie i współcześnie są uważane za szczególnie groźne: alkoholizmowi, prostytucji, 
„handlowi żywym towarem”, dzieciobójstwu, porzucaniu dzieci, aborcji, krzyw-
dzeniu i zaniedbywaniu dzieci prowadzącemu do powstania grupy „dzieci ulicy” 
oraz demoralizacji i przestępczości nieletnich. Analizie poddano opinie i poglą-
dy społeczeństwa Królestwa Polskiego na temat uwarunkowań tych zjawisk, ich 
przejawów i konsekwencji. Równolegle przedmiot badań stanowiły inicjatywy 
społeczne o charakterze profilaktycznym, edukacyjnym i opiekuńczo-wycho-

wawczym na rzecz osób najuboższych, opuszczonych, zaniedbanych, wykazujących zachowania pato-
logiczne. Celem pracy było także określenie skuteczności owych działań i ich znaczenia w modernizacji 
życia społecznego na przełomie XIX i XX wieku.
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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 jest kategoria twórczych transgresji. Słowo „transgresja”, wprowadzone do 
psychologii przez Józefa Kozieleckiego (1987), odnosi się do takich działań, któ-
rych nadrzędnym celem jest przekraczanie granic możliwości człowieka, istnie-
jących 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.

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 kolejnym tomie z cyklu Biografia i badanie biografii autorzy skoncentrowali 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, teo-
retyczne 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, Marcin Muszyński (red.)

Obiektywny i subiektywny wymiar starości

Łódź 2016 • 246 s. • ISBN 978-83-8088-010-8 • 39,90 zł

Monografia stanowi zbiór multidyscyplinarnych tekstów dotyczących różnych 
aspektów starości, jej postrzegania i interpretowania. Zasadnicza refleksja podję-
ta w publikacji odnosi się do pytania o możliwość zobiektywizowania starości, za-
mknięcia 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 na-
stępnie zadają pytanie, jaka jest prawdziwa starość. Istotnym wątkiem badawczym 
w prezentowanym tomie jest subiektywny wymiar starości ukazywany w różnora-
kich aspektach, także w odniesieniu do odbicia w owym lustrze społecznym.

Książka może przyczynić się do stworzenia holistycznej perspektywy postrze-
gania starości, starzenia się i ludzi starych, a podejmowana w niej tematyka jest 
ważna społecznie.

Teksty zgromadzone w pracy zainteresują badaczy, studentów i doktorantów zajmujących się proble-
matyką gerontologiczną (pedagogów, socjologów, psychologów) oraz instytucje wspierające osoby starsze 
(domy pomocy społecznej, uniwersytety trzeciego wieku).

9 788380 880108



138

 � PEDAGOGIKA
N

au
ki

 sp
oł
ec

zn
e

Elżbieta Dubas, Joanna Stelmaszczyk (red.)

Biografia i badanie biografii, t. 4: Biografie i uczenie się

Łódź 2015 • 220 s. • ISBN 978-83-7969-451-8 • 37,80 zł

Czwarty tom cyklu Biografia i badanie biografii zawiera opracowania, które po-
wstały w latach 2012–2014 w ramach projektu realizowanego od 2008 roku w Za-
kładzie Andragogiki i Gerontologii Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego, z udziałem 
badaczy z wielu ośrodków akademickich w kraju, w szczególności andragogów. 
Treści tego tomu koncentrują się wokół głównego tematu projektu, którym jest 
uczenie się powiązane z biografią, stąd tytuł tej publikacji – Biografie i uczenie się. 
Piętnaście autorskich tekstów ukazuje związki biografii i uczenia się w kilku głów-
nych, choć także przenikających się kontekstach: całożyciowości uczenia się, ucze-
nia się z biografii Innych oraz biografii edukacyjnych.

Katarzyna Gajek

Doświadczenie przemocy w rodzinie. Autobiograficzne narracje kobiet

Łódź 2018 • ISBN 978-83-8142-047-1 • 39,90 zł

Autorka zajmuje się zagadnieniem przemocy wobec kobiet z punktu widzenia 
pedagogiki społecznej, ale wykorzystuje też wiedzę z zakresu filozofii, socjo-
logii, psychologii czy prawa i wiktymologii. Książka oparta jest na badaniach, 
które miały na celu rekonstrukcję doświadczeń biograficznych użytkowniczek 
ośrodków wsparcia oraz analizę znaczenia, jakie dla ich kształtowania mają siły 
ludzkie. Autorka zadaje pytanie: „Jak kształtują się doświadczenia przedstawio-
ne w narracjach?”. Założyła sobie przy tym dwie kategorie celów: naukowo-po-
znawczy (rozpoznanie i analiza struktur w doświadczeniach narratorek oraz sił 
działających w obrębie tych struktur) oraz cel praktyczno-społeczny zakładający 
nakreślenie procesu optymalizacji działań.

Badania wykonano metodą wywiadu narracyjnego z 14 kobietami przebywa-
jącymi w specjalistycznym ośrodku wsparcia. Autorka ustaliła dominujące linie 
doświadczeń życiowych i trzy typy przebiegu doświadczenia życiowego („abne-
gatki psychiczne”, „siłaczki”, „wojowniczki”).

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 po-
staw pracowników socjalnych może być z jednej strony praktycznym wsparciem 
dla instytucji pomocowych, a z drugiej – przyczynić się do rozwoju teorii społecz-
nej w tym zakresie. Na podstawie przeprowadzonych badań autorka formułuje 
cenne wnioski, np. o konieczności nadania wagi diagnozie społecznej wykonywa-
nej przez pracowników socjalnych czy o potrzebie redefinicji pojęcia „zaburzenie 
psychiczne”, w której uwypuklany byłby społeczny i humanistyczny kontekst tego 
zjawiska.
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Arkadiusz Kaźmierczak, Jolanta E. Kowalska, Anna Marszałek-Szymali, Anna Makarczuk (red.)

Pedagogiczny wymiar kultury fizycznej i zdrowotnej w życiu współczesnego człowieka

Łódź 2016 • 260 s. • ISBN 978-83-8088-247-8 • otwarty dostęp

Prezentowana publikacja dotyczy wybranych zagadnień związanych z kulturą 
fizyczną i zdrowotną współczesnego człowieka. Autorzy – specjaliści z zakre-
su pedagogiki, nauk medycznych i nauk o kulturze fizycznej – podejmują m.in. 
problematykę wartości kultury fizycznej w procesie kształcenia i wychowania, 
współczesnych czynników promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, zdrowotnych 
uwarunkowań aktywności ruchowej czy społecznych kontekstów idei olimpijskiej. 
Tematyka ta wpisuje się w ważny nurt rozważań, w którym poszukuje się nowych 
rozwiązań pedagogicznych, zwłaszcza w odniesieniu do idei edukacji olimpijskiej 
i zdrowotnej.

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 na-
uczyciela 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 – nauczyciela wczesnej edukacji. W prezentowanym tomie kon-
centrują się na postawach nauczycieli wobec zmian społecznych i kulturowych, 
a także na oczekiwaniach społecznych wobec nauczycieli. W zamierzeniu odbior-
cą książki jest współczesny kreatywny nauczyciel, którego modelową sylwetkę 
można odczytać z poszczególnych tekstów: nauczyciel taki jest kreatorem dialogu 
międzykulturowego, potrafi również kreować własny wizerunek, kształtuje warun-
ki do wolności, wyzwala twórczość uczniów, personalizuje edukację, dostosowuje 
ją do konkretnej rzeczywistości, traktuje nauczanie jako formę sztuki, która wyma-
ga 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 

Przekazywana do rąk Czytelnika książka to kolejny tom podejmujący tematykę na-
uczyciela wczesnej edukacji (seria Wczesna Edukacja) pod redakcją pracowników 
Katedry Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej Uniwersytetu Łódzkiego. 
W każdej kolejnej publikacji z tej serii autorzy zajmują się nowym ważnym proble-
mem dotyczącym podmiotu badań – nauczyciela wczesnej edukacji. W prezen-
towanym tomie koncentrują się na kompetencjach tej grupy zawodowej. Auto-
rzy podejmują próbę zainicjowania dyskusji nad tożsamością i profesjonalizacją 
specjalistów wczesnej edukacji. Nie tylko poddają refleksji różne kompetencje 
(np. planistyczne, interpretacyjne, informacyjno-medialne, do działań wspólno-
towych, do pracy z uczniem zdolnym), ale także stawiają pytania o istotę działań 
nauczycieli w ponowoczesnym świecie, np. tworzenia przestrzeni wzajemnej edu-
kacji naukowców i praktyków.
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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 

Przekazywana do rąk Czytelnika książka to kolejny tom podejmujący tematykę na-
uczyciela 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 – nauczyciela wczesnej edukacji. W prezentowanym tomie kon-
centrują się na analizie i opisie organizowanego przez nauczyciela środowiska 
edukacyjnego sprzyjającego uczeniu się dzieci. Podejmują próbę nie tylko prezen-
tacji, lecz także wyznaczenia kierunku rozwoju alternatywnych sposobów, które 
mają prowadzić do pożądanych zmian w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkol-
nej, umożliwiających urzeczywistnianie postulatu stymulowania wszechstronne-
go 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 publikacja dotyczy uniwersalnych zagadnień wartości kultury fizycz-
nej w procesie kształcenia i wychowania, pedagogicznych i historycznych przejawów 
idei olimpijskiej, współczesnych problemów promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, 
a także zdrowotnych uwarunkowań aktywności ruchowej. Autorzy – specjaliści z za-
kresu 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, Elżbieta Skoczylas-Namielska (red.)

Pedagogika społeczna: wstępy i kontynuacje. Nr 7

Łódź 2015 • 368 s. • ISBN 978-83-7969-569-0 • 40,90 zł

Siódmy tom serii Stała Konferencja Pedagogiki Społecznej ma dla nas szczególne 
znaczenie. Został bowiem wyróżniony przez Dziekana Wydziału Nauk o Wychowa-
niu poprzez włączenie do zestawu publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódz-
kiego przygotowanych z okazji jubileuszu 70. rocznicy powstania Uczelni. Jest to 
dla nas fakt bardzo znaczący, ponieważ podkreśla dokonania Katedry Pedagogiki 
Społecznej UŁ, która również, w sensie symbolicznym (z uwagi na 13-letnią nieobec-
ność w latach 1950–1962), obchodzi swój jubileusz. Jej organizacja rozpoczęła się 
w Uczelni w marcu 1945 r. wraz z przyjazdem do Łodzi Profesor Heleny Radlińskiej, 
która należała do grona profesorów-założycieli Uniwersytetu Łódzkiego.

Okoliczność jubileuszu stanowi dla nas zobowiązanie wymagające przygo-
towania pracy na miarę tych 70 lat. Publikacja została pomyślana jako przykład 
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trwania i zmiany w nauce, w badaniach, w kształceniu. Jej zakres obejmuje teksty sięgające początków 
pedagogiki społecznej i dzieła jej twórczyni, Heleny Radlińskiej. Wskazuje także na nowe obszary rozwoju 
pedagogiki społecznej usytuowane w kontekstach i uwarunkowaniach społecznych.

(prof. Ewa Marynowicz-Hetka)

Grzegorz Michalski, Iwonna Michalska (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 publikacji zaprezentowano wyniki badań dotyczących czasopiśmiennictwa 
XIX i początków XX wieku. Autorzy – historycy wychowania, historycy, prasoznawcy, 
literaturoznawcy, bibliolodzy – na podstawie kwerend wydawnictw periodycznych 
omawiają różne problemy związane ze szkolnictwem, opieką i oświatą, które wów-
czas ukazywano opinii publicznej, oraz analizują, jaki kreowano stosunek społeczeń-
stwa do tych zagadnień. Czytelnik znajdzie tu wybór tematów z historii szkolnictwa, 
opieki, wychowania, funkcjonowania towarzystw oświatowych i społeczno-kultural-
nych, historii zabawek, zdrowia i higieny czy projektów wychowania dziewcząt.

Książka stanowi pierwszą z dwóch monografii. W kolejnym tomie przedsta-
wiono tę tematykę w odniesieniu do XX i początku XXI wieku.

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

Książka jest pierwszą z kolejnych dwóch monografii, w których zamieszczono 
opracowania dokumentujące udział poszczególnych ośrodków edytorskich w wy-
chowywaniu społeczeństwa. Składają się na nią teksty dotyczące inicjatyw edytor-
skich podejmowanych na ziemiach polskich w XIX i pierwszych latach XX wieku. 
W kolejnej pozycji znajdą swoje miejsce wyniki badań obejmujących ofertę księ-
garską w XX i początkach XXI wieku.

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 wydaw-
ców) nie tylko czasopism, ale i publikacji edytowanych przez wybrane oficyny 
w XX i początkach XXI wieku. Autorzy zajęli się problematyką propagowania no-
wych idei wychowawczych w okresie międzywojennym, oświaty Polaków na ob-
czyźnie w pierwszej połowie XX wieku, socjalistycznej rzeczywistości wychowaw-
czej w czasach Polski Ludowej, jak również upowszechniania dorobku naukowego 
pedagogiki i jej praktycznych osiągnięć w III RP. Podjęli w ten sposób poszukiwania 
historyczno-pedagogiczne zmierzające do ukazania dorobku działalności wydaw-
niczej na rzecz rozwoju oświaty, edukacji i kultury.
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Dorota Radzikowska

Pomiędzy reformami. Edukacja początkowa w polskich reformach oświatowych w latach 1932–1961

Łódź 2015 • 150 s. • ISBN 978-83-7969-681-9 • 37,80 zł

W pracy zawarta została analiza reform programowo-strukturalnych, wprowadza-
nych w Polsce na pierwszym szczeblu kształcenia w szkole podstawowej w latach 
1932–1961. Wśród kryteriów analizowania kolejnych reform znalazły się: źródła, uwa-
runkowania i ogólne założenia reformy, miejsce edukacji początkowej w strukturze 
systemu oświatowego, cele i zadania tej edukacji w świetle założeń reformy, a także 
treści i programy nauczania dopuszczone do użytku na szczeblu edukacji początko-
wej wraz z metodami nauczania, formami organizacyjnymi pracy oraz środkami dy-
daktycznymi zalecanymi przez autorów programów i opracowań metodycznych. Dla 
określenia kontekstu i pełniejszego zobrazowania opisywanych reform oraz wskazania 
na ewolucyjny charakter zmian konieczne były odwołania do przeszłości, pokazujące 
zasadnicze tendencje, które poprzedzały pierwszą charakteryzowaną w pracy reformę.

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 obserwa-
cjami oraz naukową refleksją nad współczesną wielokulturową rzeczywistością spo-
łeczną i współtworzącym ją człowiekiem. Autorka łączy prezentowaną problematykę 
z postulatem naprawy relacji międzyludzkich i międzykulturowych poprzez zgodę na 
powszechną realizację idei zrównoważonego rozwoju, którą postrzega jako niezbędny 
dziś cel aktywności społeczności globalnej. Sugeruje wykorzystanie edukacji między-
kulturowej, dostrzegając w niej najbardziej uzasadnione narzędzie wychowawcze, aby 
wielokulturowa społeczność globu dokonała zmiany swoich postaw i wybrała odbu-
dowę podstawowych środowisk życia ludzi (przyrodniczego, kulturowego, społeczne-
go i gospodarczego) na zasadach harmonii i współbycia, z odrzuceniem narracji zysku, 
rabunkowej gospodarki, przymusu rywalizacji oraz niechęci wobec drugiego człowie-

ka. Znaczącym i nowatorskim spojrzeniem na wyzwania zrównoważonego rozwoju jest odwołanie się do obszaru 
kultury, który jest jednym z głównych, a zarazem najczęściej pomijanych filarów koncepcji zrównoważenia.

Joanna Sosnowska

Dziecięce lata. Przedszkole Uniwersytetu Łódzkiego (2012–2017)

Łódź 2017 • 208 s. • ISBN 978-83-8088-689-6 • otwarty dostęp

W piątą rocznicę działalności Przedszkola Uniwersytetu Łódzkiego (2012–2017) au-
torka prezentuje unikatowy dorobek uczelni w tym zakresie. Przedszkole UŁ to pierw-
sza i jak dotąd jedyna taka placówka należąca do publicznej uczelni wyższej. Joanna 
Sosnowska przedstawia ideę powstania przedszkola i prace nad jego powołaniem, 
a także omawia działalność oraz program wychowawczy bazujący na koncepcji pe-
dagogicznej Marii Montessori. Do publikacji został dołączony spis wychowanków oraz 
aneks z przykładowymi materiałami do pracy. Książka zawiera liczne zdjęcia obrazują-
ce życie dzieci, rodziców, nauczycieli i całej społeczności Przedszkola UŁ.

Dzięki pionierskiej inicjatywie powołania przy Uniwersytecie Łódzkim przed-
szkola – która miała na celu kształtowanie przestrzeni przyjaznej dla rodziców 
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studiujących i pracujących naukowo oraz wdrażanie rozwiązań sprzyjających godzeniu życia rodzinnego z na-
uką i pracą – Uniwersytet otrzymał w 2014 r. tytuł i certyfikat „Uczelni Przyjaznej Rodzicom” w Konkursie Do-
brych Praktyk ogłoszonym przez Stowarzyszenie Doradców Europejskich PLinEU.

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 sa-
mopomocy społecznej, organizacje filantropijne, wspólnoty chrześcijańskie, spo-
łeczność żydowska. Badania zostały usytuowane w obrębie społecznej koncepcji 
historii wychowania i historii edukacji. Wyeksponowano w nich znaczenie związ-
ków między przebiegiem procesów wychowania a warunkami życia społecznego 
w określonej rzeczywistości historycznej. Problematyka monografii mieści się tak-
że w kręgu historycznych badań regionalnych.

Renata Szczepanik

Stawanie się recydywistą. Kariery instytucjonalne osób powracających do przestępczości

Łódź 2015 • 412 s. • ISBN 978-83-7969-685-7 • 43,05 zł

Zagadnienia podjęte w książce autorka lokuje w obszarze pedagogiki resocjali-
zacyjnej (więziennej) i dlatego podejmuje próbę odpowiedzi na pytanie o to, czy 
istnieją „punkty” w karierze instytucjonalnej recydywisty, które pozwalają ( jemu, 
społeczeństwu, systemowi) zapobiegać powrotowi do przestępczości.

Przedmiotem analiz zawartych w książce jest odkrywanie sposobu, w jaki recydy-
wiści interpretują własne doświadczenia i w jaki przenoszą te interpretacje na swoją ak-
tywność życiową (głównie w obrębie rzeczywistości izolacji więziennej). Gromadzenie 
oraz podążanie za danymi empirycznymi (metodologia teorii ugruntowanej) spowodo-
wało wyłonienie się obrazu doświadczeń i działań, które składają się na wieloletni pro-
ces stawania się recydywistą, tj. bycia beneficjentem specyficznej kariery instytucjonal-
nej prawno-społecznego systemu zapobiegania przestępczości. I to właśnie ten proces 
stanowi zasadniczy przedmiot analiz i rozważań w prezentowanym opracowaniu.

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.

Zagadnienia podjęte w książce autorka lokuje w obszarze pedagogiki reso-
cjalizacyjnej (więziennej) i dlatego podejmuje próbę odpowiedzi na pytanie 
o to, czy istnieją „punkty” w karierze instytucjonalnej recydywisty, które po-
zwalają (jemu, społeczeństwu, systemowi) zapobiegać powrotowi do prze-
stępczości.

Przedmiotem analiz zawartych w książce jest odkrywanie sposobów, w jaki 
recydywiści interpretują własne doświadczenia i w jaki przenoszą te interpre-
tacje na swoją aktywność życiową (głównie w obrębie rzeczywistości izolacji 
więziennej). Gromadzenie oraz podążanie za danymi empirycznymi (metodo-
logia teorii ugruntowanej) spowodowało wyłonienie się obrazu doświadczeń 
i działań, które składają się na wieloletni proces stawania się recydywistą, 
tj. bycia beneficjentem specyficznej kariery instytucjonalnej prawno-społecz-
nego systemu zapobiegania przestępczości. I to właśnie proces ten stanowi 
zasadniczy przedmiot analiz i rozważań prezentowanego opracowania. 

Przyjęta przez autorkę perspektywa interakcyjna ułatwia spojrzenie na wa-
runki, które rzutują na dynamikę „pięcia się” przestępcy po kolejnych szcze-
blach instytucjonalnego systemu zapobiegania przestępczości i dokonujący 
się w jego obrębie proces kształtowania społecznej tożsamości recydywisty. 
Zgodnie z ideą symbolicznego interakcjonizmu, zamierzeniem autorki nie 
jest jednakże wyjaśnienie procesu stawania się recydywistą, ile próba jego 
zrozumienia.
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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 kon-
tekście 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 zagad-
nienie w szerszym kontekście społeczno-kulturowym – definiuje ważne czynniki 
wspierania twórczości jako postawy i sposoby działalności człowieka.

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 za-
dać również pytania o współczesny sens podejmowanych wcześniej zobowiązań 
i sposób wywiązywania się z nich. Zajmują się kwestią różnic dyscyplinarnego po-
dejścia 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 rozwiązy-

wanie dylematów w tym zakresie ma sens egzystencjalny i wpływa na praktykę społeczną. Odnoszą się do 
zgłaszanych współcześnie wątpliwości dotyczących kultury akademickiej i jej wiarygodności, które sprawia-
ją, że często mówi się już nawet o „zagubieniu”. Wskazują na trudności w udzieleniu odpowiedzi na zasad-
nicze 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 prezentowanej publikacji podjęli próbę przywrócenia do badań pedago-
gicznych kategorii duchowości pojmowanej jako niezbywalny atrybut egzystencji 
człowieka. Taka refleksja wywodzi się od Wilhelma Diltheya, w Polsce jej wybitnym 
przedstawicielem był Bogdan Nawroczyński (Poglądy pedagogiczne Bogdana Na-
wroczyńskiego i ich wspólczesne implikacje, red. A. Walczak, A. Wróbel, M. Wasilew-
ski, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2016), współcześnie została jednak niemal zarzuco-
na. Czytelnik znajdzie w książce szkice dotyczące mistrzów duchowości – postaci 
ważnych dla autorów nie tylko w pracy naukowej, lecz także w doświadczeniu 
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ludzkim, takich jak: Aleksander Kamiński, Bogdan Suchodolski, Janusz Tarnowski, Maria Montessori czy 
św. Klara. Ponadto zapozna się z tekstami traktującymi o szeroko rozumianej kategorii podróży, w tym z au-
torskimi 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 publikacja dotyczy kluczowych aspektów myśli pedagogicznej 
Bogdana Nawroczyńskiego (1882–1974), jednego z najwybitniejszych klasyków 
polskiej pedagogiki – historii myśli pedagogicznej, pedagogiki porównawczej, dy-
daktyki 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 du-
chowe Bogdana Nawroczyńskiego, aby wejść z nim w rozmowę z perspektywy nas 
współczesnych. Staraliśmy się wniknąć zarówno w te aspekty jego myśli, które są na-
dal żywotne i pobudzające do ponownych przemyśleń, jak i w te zapomniane. I jedne, i drugie są warte umiesz-
czenia w nowych perspektywach badawczych. W jaki sposób współcześnie jest odbierane życie duchowe w uję-
ciu 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 archaicz-
nego po hellenistyczny) rozwoju myśli pedagogicznej i omawia dorobek blisko 
50 myślicieli z tego okresu.

Oryginalność tej książki ma kilka istotnych wymiarów. Po pierwsze współ-
czesna 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, interpre-
tacji. 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 – eu-
ropejskiej – 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 • ISBN 978-83-8142-049-5 • 46,90 zł

W publikacji autor podjął tematykę rodzicielstwa adopcyjnego małżeństw do-
świadczających niepowodzenia prokreacyjnego i związanej z nim niezamierzonej 
bezdzietności, prezentując własną koncepcję autokreacji małżonków do wielo-
wymiarowego rodzicielstwa. Uwaga autora nie jest przede wszystkim skupiona 
na przeżyciach rodziców związanych z niepłodnością, procesie podejmowania 
decyzji, aspektach prawnych adopcji czy funkcjonowaniu pary w roli rodziców ad-
opcyjnych, lecz na analizie wieloaspektowego procesu autokreacji małżonków do 
tej formy rodzicielstwa na etapie preparentalnym. Proces autokreacji ujmowany 
całościowo obejmuje świadomą pracę nad sobą małżonków, transformatywne 
uczenie się biograficzne, autoformacyjne kierowanie własnym rozwojem osobo-
wym oraz samokształtowanie „ja” rodzica adopcyjnego w horyzoncie agatologicz-

nym i aksjologicznym. Złożony, wielowymiarowy charakter autokreacji ujęty został na gruncie integralnej 
koncepcji człowieka, a problematykę usytuowano także w kontekście antropologicznym, aksjologicznym 
i egzystencjalnym. Taka osobowa autokreacja stanowi proces całożyciowy, a bez niej, o czym przekonuje 
autor, nie sposób osiągnąć gotowości do jakiejkolwiek formy rodzicielstwa.

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 zapo-
wiada ujęcie wielostronne, a zarazem prospektywne, musi więc budzić zaintereso-
wanie wzmocnione nieco intrygującym podtytułem, odwołaniem do „sztuki życia” 
powiązanej ze sztuką rozumianą konwencjonalnie i pedagogicznie.

Pierwsze 15-lecie XXI wieku 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 pedagogicz-
ną rozwagą. Autorka uzasadnia, jak w świetle niepokojów i zagrożeń sztuka, różnie 
przecież pojmowana, może towarzyszyć człowiekowi w budowaniu jego humani-
stycznego człowieczeństwa.

(Z recenzji prof. dr hab. Ireny Wojnar)

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 medycz-
nych, również w kontekście kształcenia do tych zawodów. Autorka, dysponująca nie 
tylko przygotowaniem teoretycznym, lecz także bogatym doświadczeniem praktycz-
nym, stawia tezę, że współdziałanie w praktyce społecznej i medycznej realizowane 
jest w ograniczonym zakresie. Rozumiane jest bardziej jako sporadyczna współpraca 
niż jako aktywność równoprawnych partnerów. W toku analizy autorka wskazuje na 
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znaczenie i możliwości interesującego ją współdziałania oraz podkreśla walory uczestników współdziałania. 
Omawia ponadto warunki przygotowania do współdziałania reprezentantów profesji społecznych i medycz-
nych oraz wskazuje na przeszkody w realizacji tego zadania. Autorka adresuje książkę do wszystkich, którzy 
twierdzą, że współdziałają, albo chcieliby profesjonalnie współdziałać, nie tylko w obszarze zdrowia.

Mirosława Zalewska-Pawlak, Piotr Soszyński (red.)

Wyzwoleni i zagubieni w sieci. Sztuka i wychowanie w kulturze konwergencji

Łódź 2015 • 356 s. • ISBN 978-83-7969-833-2 • 46,20 zł

Teksty są zogniskowane wokół centralnej kategorii – kultury konwergencji – i pre-
zentują jej szerokie spektrum interpretacji w oparciu o literaturę polską oraz świa-
tową. Tego typu rozważania są nowatorskie w polskiej literaturze pedagogicznej. 
Ta wielość ujęć, także konkurujących ze sobą, jest zaletą książki […].

Godne podkreślenia jest również to, że w obecnym multikulturowym i cyfrowym 
społeczeństwie ranga edukacji estetycznej – o czym nie mówi się wystarczająco głośno 
i dobitnie – znacząco rośnie, i tym bardziej rośnie, im bardziej skłaniamy się ku kulturze 
obrazkowej. Zagrożenia i skutki pozytywne wynikające z nieuniknionej cyfryzacji życia 
społecznego zostały celnie wyartykułowane w zamieszczonych rozważaniach.

(Z recenzji dr. hab. Sławomira Sztobryna, prof. ATH w Bielsku-Białej)

Arkadiusz Żukiewicz (red.)

Pedagog społeczny. Teoria i praktyka działalności społecznej. Nr 8

Łódź 2016 • 196 s. • ISBN 978-83-8088-642-1 • 44,90 zł

Publikacja wpisuje się w nurt badań łódzkiej szkoły pedagogów społecznych od-
wołujących się do tradycji reprezentowanej przez twórczynię tej dyscypliny na-
ukowej, 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 działa-
nia pedagogów społecznych, np. pracy asystentów rodzinnych, kwestii psychiatrii 
środowiskowej czy też rewitalizacji społeczno-pedagogicznej.

Arkadiusz Żukiewicz

Wprowadzenie do epistemologii pracy społecznej

Łódź 2015 • 222 s. • ISBN 978-83-7969-485-3 • 36,75 zł

Przygotowana propozycja rozważań jest drugim tomem tryptyku poświęconego 
zagadnieniom pracy społecznej (w pierwszym ukazana została jej ontologiczna per-
spektywa) i stanowi kontynuację namysłu czynionego ze społeczno-pedagogicznego 
punktu widzenia. Czytelnicy znajdą tu odwołanie do teoretycznych i praktycznych do-
świadczeń, wywodzonych z aktywności akademickiej oraz bezpośredniej służby spo-
łecznej podejmowanej przez autora publikacji w Polsce, Anglii, Niemczech i Stanach 
Zjednoczonych. W dalszej kolejności powstanie tom koncentrujący się na problematy-
ce etyki pracy społecznej. Będzie to publikacja zamykająca projekt wprowadzający do 
dalszej analizy teoretycznych i praktycznych zagadnień służby wpisującej się w obszar 
pracy społecznej.
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e 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 społeczeństwo obywatelskie opracowaniu interdyscyplinarnemu. Ilo-
na Balcerczyk udowadnia, że współczesne rozumienie społeczeństwa obywatel-
skiego najlepiej oddaje przymiotnik: podmiotowy. Trudno mówić o „czysto libe-
ralnym” czy „czysto republikańskim” charakterze społeczeństwa obywatelskiego 
– dzisiejsze jego rozumienie czerpie i wywodzi się z obu tych tradycji. 

Radosław Bania, Robert Czulda, Krzysztof Zdulski (red.)

Problemy bezpieczeństwa Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki (MENA)

Łódź 2016 • 210 s. • ISBN 978-83-8088-164-8 • otwarty dostęp

Region Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki (Middle East and North Africa – MENA) 
jest uznawany za jeden z najbardziej niestabilnych, a zarazem niezwykle istotnych 
dla bezpieczeństwa międzynarodowego obszarów współczesnego świata. Na jego 
sytuację – zarówno w wymiarze regionalnym, jak i wewnątrzpaństwowym – wpływa-
ją spory, konflikty, a także różnorodne procesy społeczne, polityczne i gospodarcze. 
Złożoność tych czynników, ich zasięg oraz zakres powodują, że przenikają się tam 
problemy bezpieczeństwa wewnętrznego i międzynarodowego.

Autorzy zebranych w tomie artykułów przybliżają Czytelnikom wiele aspektów 
dotyczących wyzwań i zagrożeń bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie oraz w Pół-
nocnej Afryce. Ponadto wyjaśniają ich wpływ na poziom bezpieczeństwa innych 
regionów – zwłaszcza Europy – oraz ukazują ich znaczenie dla polityki mocarstw, 
przede wszystkim Stanów Zjednoczonych.

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 źró-
dła nowożytnego konstytucjonalizmu. Wnikliwie analizuje wpływ biblijnego poję-
cia 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 ro-
dzącego się absolutyzmu. Odwoływali się przy tym do wzorowanej na przymierzu 
umowy i zasad będących jej przedmiotem.
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ePrzymierze 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 biblij-
nego z rozwojem kontraktualizmu, przedstawiając różne formy przymierzy i umów, poprzedzających kla-
syczną 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 pro-
testantów reformowanych, odegrało ważną rolę w procesie ograniczania prerogatyw rodzącego się abso-
lutyzmu. 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.

Joanna Ciesielska-Klikowska, Ernest Kuczyński (red.)

25 lat niemieckiego zjednoczenia. Bilans ćwierćwiecza

Łódź 2017 • 228 s. • ISBN 978-83-8088-839-5 • otwarty dostęp

Upadek muru berlińskiego był największym wydarzeniem w historii powojennych 
Niemiec i jednym z najistotniejszych w historii Europy ostatnich 70 lat. Przyniósł on 
także ponowne zjednoczenie Republiki Federalnej, które z jednej strony stanowiło 
wyzwanie dla całego Starego Kontynentu, z drugiej zaś odmieniło życie polityczne, 
gospodarcze i społeczne podzielonego przez niespełna pół wieku narodu.

Jakie przeobrażenia zaszły w RFN od momentu zjednoczenia? Jakim wyzwaniom 
będzie musiał sprostać nasz zachodni sąsiad w najbliższych latach? Jakie czynniki 
miały decydujący wpływ na rozwój tego kraju po roku 1990? Autorzy monografii odpo-
wiadają na te i podobne pytania oraz objaśniają rolę Niemiec w XXI wieku.

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 zdoby-
cie 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 po-
wstania i rozwoju Unii Europejskiej miał couple franco-allemand. Autorka ukazuje 
rolę, jaką duet francusko-niemiecki odgrywał w ostatnich latach na arenie euro-
pejskiej i szerzej – na arenie międzynarodowej.

Tomasz Domański, Alicja Stępień-Kuczyńska, Agata Włodarska-Frykowska (red.)

Internacjonalizacja polskich ośrodków politologicznych

Łódź 2016 • 192 s. • ISBN 978-83-8088-741-1 • otwarty dostęp

W publikacji, którą przekazujemy do rąk Czytelnika, akcentujemy treści odnoszące 
się do problemu tożsamości politologii i szerzej – nauk o polityce oraz internacjo-
nalizacji.
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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, zajmują-
cych się stosunkami międzynarodowymi, naukami o polityce, bezpieczeństwem 
narodowym, analizą mediów i komunikacją marketingową. Mamy nadzieję, iż ni-
niejsze opracowanie stanie się inspiracją do dalszych badań interdyscyplinarnych 
oraz analiz zjawiska terroryzmu światowego.

Bezpośrednim impulsem do przygotowania publikacji stał się wzrost zagroże-
nia terroryzmem w Europie po zamachach w Paryżu w 2015 r. oraz szeroka dysku-
sja 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 bar-
dzo różnych grup społecznych i uwarunkowań politycznych. Czytelnik będzie mógł prześledzić różne kon-
teksty terroryzmu w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Francji, Ameryce Łacińskiej czy krajach Bliskiego Wschodu.

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 migra-
cje zarobkowe czy studenckie, jak i skutki napływu fali uchodźców szukających azy-
lu 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 kra-
jów i szukania bezpiecznych miejsc. Europa – tradycyjnie otwarta, tolerancyjna i wie-
lokulturowa – stanęła dzisiaj przed nieznanymi dotychczas wyzwaniami. Nie wszyst-
kie kraje potrafią sobie z nimi poradzić, a radykalizacja nastrojów wobec imigrantów 
i określanie ich jako „obcych” nie jest najlepszym rozwiązaniem.

(Ze Wstępu)

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, gospo-
darczych 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 ewen-
tualna destabilizacja wewnętrzna w tamtych krajach, a także jak destrukcyjną siłą stał 
się (nie tylko tam) radykalny islam. Zwracają uwagę na to, jak ważną rolę mogą od-
grywać Bałkany Zachodnie w międzynarodowym systemie bezpieczeństwa. Stawiają 
również pytania o to, co sprawia, iż proces zmian na Bałkanach Zachodnich przebie-
ga dość wolno: czy źródło tego stanu rzeczy tkwi tylko w sprawach wewnętrznych, 
czy jest to problem szerszy, dotyczący także reakcji społeczności międzynarodowej? 
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międzynarodowe nie są w stanie 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 polity-
ków i osoby, którym obszar bałkański jest – z różnych powodów – szczególnie bliski.

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 inter-
national relations. Conflicting interests, different values, overlapping spheres of 
influences… all this make dispute settlement mechanisms crucial elements of in-
ternational system. Searching for cooperation mechanisms that may help in over-
coming 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

Political Players? Sovereign Wealth Funds’ Investments in Central and Eastern Europe

Łódź 2017 • 158 s. • ISBN 978-83-8088-331-4 • otwarty dostęp

Although there has been vivid academic debate as to what extent Sovereign 
Wealth Funds (SWFs) are motivated by political reasons, it is rather clear that 
countries can use state-owned investment funds as a tool of their foreign policy. 
Even Barack Obama, during his initial presidential campaign in 2008 commented: 
“I am obviously concerned if these… sovereign wealth funds are motivated by 
more than just market consideration and that’s obviously a possibility”.

This book looks at SWF activities in Central and Eastern Europe (CEE) to 
determine the main motives for SWF presence in CEE. Are the potential financial 
gains the only reason behind their investments? Are SWF activities in the region 
dangerous for the stability and security of the CEE countries?

The book is pioneering analyses of SWFs behaviour in the region, based on 
empirical data collected from the Sovereign Wealth Fund Institute Transaction 
Database, arguably the most comprehensive and authoritative resource tracking 
SWF investment behaviour globally.

Tomasz Kamiński

Sypiając ze smokiem. Polityka Unii Europejskiej wobec Chin 

Łódź 2015 • 194 s. • ISBN 978-83-7969-745-8 • 38,85 zł 

Stosunki europejsko-chińskie nigdy nie były tak bliskie, ale też nigdy nie były tak 
trudne. Potężniejące z każdym rokiem państwo kusi atrakcyjnymi możliwościami 
współpracy, stanowiąc jednak coraz większe zagrożenie dla interesów europej-
skich w świecie. „Chiński smok” jest asertywny, głośno wyraża swoje opinie, a co 
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e najgorsze – Unia Europejska utraciła nad nim swoją przewagę oraz możliwości skutecznego wpływania na 

jego zachowanie. Brakuje jej do tego instrumentów, politycznej siły, a przede wszystkim wizji. Dlaczego tak 
się stało? Jak przeformułować założenia polityki unijnej wobec Chin? Czy w tym trudnym związku z „chiń-
skim smokiem” jesteśmy skazani na porażkę?

Książka stanowi obszerną analizę polityki Unii Europejskiej wobec Chin zarówno w wymiarze politycz-
nym, jak i gospodarczym. W ośmiu tematycznych szkicach zaprezentowano najważniejsze zagadnienia nie-
zbędne do zrozumienia relacji europejsko-chińskich.

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 Po-
laków z mieszkańcami Bliskiego Wschodu, prawie i bioetyce muzułmańskiej, arab-
skich 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: an-
ten 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 roku. Wielu europejskich komentatorów widziało w niej wyraźne opowie-
dzenie się arabskich społeczeństw po stronie nowoczesności. Szybko jednak na-

stąpił 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 muzuł-
manach w sposób spokojny i merytoryczny.

Izabela Kończak, Magdalena Lewicka, Marta Widy-Behiesse (red.)

Politics and Society in the Islamic World. Polityka i społeczeństwo w świecie islamu

Łódź 2016 • 312 s. • ISBN 978-83-8088-361-1 • otwarty dostęp

As we prepare this book for publication, the enthusiasm for the “Arab Spring” has 
proved entirely misguided. The situation across the Middle East is now more dan-
gerous than it has been for half a century. Tunisia’s revolution sparked a string of 
regional uprisings which ousted the rulers of Egypt, Libya and Yemen, leading to 
chaos in Egypt and anarchy in Libya, as well as to conflict in Syria. Several major 
world powers have become embroiled in the latter and the conflict evolved into 
full scale war.

Although Bashar al-Assad of Syria still has control over some territories due to his 
secret police and the armed forces, he cannot, and probably has no interest in stop-
ping the expansion of the Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) – a Salafi militant orga-
nization born in 2014 in the political vacuum in Iraq left by the fall of Saddam Hussein.

With thousands of migrants fleeing conflict-torn countries of the Middle East, Europe is currently struggling 
to cope with a massive refugee influx, although the vast majority of the refugees have remained in the region, 
especially in the camps in Turkey, Lebanon and Jordan. Some European countries, including Germany and 
Sweden, opened their gates to refugees, while others (i.e. Poland and Hungary) refused to take the migrants.

Undoubtedly, the migrant crisis has been feeding xenophobia and political populism – anti-immigrant senti-
ment was one of the reasons why the British voted to leave the European Union in referendum held in June 2016.
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eStanisław Kosmynka

Święta wojna w Al-Ándalus. Przeobrażenia aktywności dżihadystycznych komórek 
terrorystycznych w Hiszpanii w latach 1995–2012

Łódź 2015 • 364 s. • ISBN 978-83-7969-757-1 • 39,90 zł

Europa Zachodnia i Południowa od lat jest jedną ze scen aktywności ekstremizmu 
dżihadystycznego, zarówno jako obszar przedsięwzięć logistycznych, jak i cel ope-
racji terrorystycznych. Analiza rozwoju tego ruchu na Starym Kontynencie pozwala 
dostrzec wiele istotnych prawidłowości obrazujących jego ewolucję, sieciowość 
oraz złożone mechanizmy funkcjonowania. Hiszpania jest w tym kontekście przy-
padkiem szczególnym, stanowiącym interesujące studium badawcze przeobrażeń 
komórek terrorystycznych. W niej znajduje wyraz, znamienna dla narracji dżihady-
zmu, mitologizacja świetności Al-Ándalus – dużej części podbitego przed wieka-
mi Półwyspu Iberyjskiego. Bliskie sąsiedztwo z obszarem Maghrebu, szczególnie 
z Marokiem, rzutuje także na skalę i charakter migracji z tego rejonu do Hiszpanii 
i innych krajów europejskich, co stało się czynnikiem istotnym z perspektywy roz-
woju struktur terrorystycznych. Publikacja przedstawia mechanizmy krystalizacji komórek dżihadystycz-
nych w Hiszpanii, ich ewolucję oraz przybliża okoliczności i skutki zamachu terrorystycznego w Madrycie 
11 marca 2004 r. Autor podejmuje refleksję nad aktualnymi zagrożeniami bezpieczeństwa tego państwa, 
innych krajów europejskich oraz regionu Maghrebu.

Krzysztof A. Kuczyński

Karl Dedecius

Łódź 2016 • 352 s. • ISBN 978-83-8088-447-2 • 44,90 zł

Karl Dedecius – najwybitniejszy tłumacz literatury polskiej w historii – przez po-
nad pół wieku był symbolem niemiecko-polskiego porozumienia. Książka cenio-
nego znawcy życia i twórczości Czarodzieja z Darmstadt to interesujący, pogłę-
biony zapis jego wieloletnich dokonań translatorskich i eseistycznych. Przynosi 
nie tylko analizę warsztatu literackiego Karla Dedeciusa, lecz także omawia jego 
twórcze kontakty z wieloma pisarzami oraz ludźmi nauki w Niemczech i Polsce. 
Publikacja jest ważnym dokumentem niemiecko-polskiego pogranicza kulturo-
wego XX i XXI wieku.

Robert Łoś, Anna Kobierecka (eds.)

The V4 Towards Migration Challenges in Europe. An Analysis and Recommendations

Łódź 2017 • 238 s. • ISBN 978-83-8088-847-0 • otwarty dostęp

The culmination of the large-scale influx of migrants in the European area in 
2015 and 2016 has not only led to severe pressure on the affected countries 
– transit countries as well as countries of destination – but also to the 
questioning of fundamental achievements of the European Union such as 
the freedom of movement. The migrant crisis also shed light on pressing 
issues still in need of satisfying responses reflecting reality, such as the case 
of the revision of the 1951 Geneva Convention on the status of refugees and 
the Dublin Ili Regulation setting forth that an asylum application needs to be 
filed in the first country of entry. Not only did the crisis reveal already existing 

S
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e ruptures between Western and Eastern Europe, but it also showed that the European Union as such is 

incapable of taking firm and swift decisions regarding the protection of its own borders and citizens 
against an unprecedented influx of irregular migrants – many of them without official documents. Czech 
Republic, Hungary, Poland and Slovakia are all sceptical towards the idea of positivist humanitarian 
approach towards migrations and introducing limits on accepting refugees for each EU state. Such 
reluctance derives from many different aspects, from political and geopolitical to social and cultural. 
Does V4 region is in fact threatened by migration crisis? lt is evident, that Hungary being the transit 
state can face significant threats. However, none of those states have the status of settlement countries 
or long-standing destinations.

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 ów-
czesne źródła masowego przekazu, począwszy od gazet rękopiśmiennych, kalenda-
rzy, 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. Jednocze-
śnie w rozprawie zostały ukazane wpływy kultury brytyjskiej na kulturę polską w jej 
szerokim rozumieniu, w aspekcie jej materialnego, społecznego i duchowego wy-
miaru. Monografia może zatem służyć zarówno literaturoznawcom do badania pa-

radygmatów innych krajów i narodów w kulturze polskiej, antropologom i socjologom kultury do badania 
rzeczywistego stanu wiedzy i mentalności społecznej, jak i politologom oraz dziennikarzom do poznawania 
roli wyobrażeń w procesie podejmowania decyzji politycznych w stosunkach międzynarodowych, tworze-
niu wzajemnych sympatii, antypatii i uprzedzeń.

Dominik Mierzejewski, Grzegorz Bywalec (eds.)

Building the Diverse Community. Beyond Regionalism in East Asia

Łódź 2016  • 210 s. • ISBN 978-83-8088-153-2 • otwarty dostęp

The processes in East and South Asian became a peculiar subject for global 
community of international relations in the field. The presented volume is 
a collection of papers dealing with the processes of regionalization in East and 
South Asia. We collected papers from different academic unit both from Europe 
and Asia. Taking regionalization as a core subject of the volume the readers will 
discover the complexity of ongoing processes in East and South Asia. We present 
collection of papers from a very different perspectives starting from the theoretical 
debates, through economic dimensions of integration to political and military 
scope of regionalization in East and South Asia. The whole volume presents the 
diversity of understanding among international relations scholars community. By 
shaping the diverse view we can possess the better and in depth understanding 
of East Asia.

https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/index.php/autor/dominik-mierzejewski/
https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/index.php/autor/grzegorz-bywalec/
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eMałgorzata 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, po-
lityczne, a także w sferze wojskowości i bezpieczeństwa. Dla obu stron obecność 
amerykańska w regionie Azji Południowo-Wschodniej jest ważna, ponieważ może 
zbalansować rosnącą pozycję Chin. Wietnam wykazał się tu sporą dozą pragma-
tyzmu, co jednak nie oznacza, że zapomniał krzywdy z czasów drugiej wojny in-
dochińskiej i wyzbył się wszelkich obaw związanych z amerykańskim „imperia-
lizmem”.

(Ze Wstępu)

Małgorzata Pietrasiak, Grzegorz Bywalec, Tomasz Kamiński, Dominik Mierzejewski, Michał Słowikowski

Paradiplomacy in Asia. Case studies of China India and Russia

Łódź 2017 • 230 s. • ISBN 978-83-8088-615-5 • otwarty dostęp

Asian regions and cities have become important international actors but the phe-
nomenon of international engagement of regional and local governments in the 
Asian countries is still not sufficiently described and recognized in the scientific 
literature. So far, the research on paradiplomacy mostly concentrated on Europe 
and North America. However, as shown in this study, the regularities present in 
Western countries are not necessarily universal. The distinctive features of each 
Asia n country create quite unique contexts, in which sub-regional actors have to 
develop their international strategies. Same of those contexts were presented in 
this study in order to provide better understanding of the conditions of paradiplo-
macy in Asia.

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 wobec przemocy w Peru. 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 wieku, 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 peru-
wiańskiej sierry, omówieniu charakteru ich przywództwa oraz ustaleniu przebiegu 
interakcji wiosek andyjskich ze światem zewnętrznym.
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e Eugeniusz Ponczek, Magdalena Rekść, Andrzej Sepkowski (red.)

Mity polityczne i stereotypy w pamięci zbiorowej społeczeństwa

Łódź 2015 • 366 s. • ISBN 978-83-7969-630-7 • 40,95 zł

Niniejsza publikacja stanowi zbiór rozważań dotyczących problematyki w nie-
wielkim jeszcze stopniu rozpoznanej pod względem naukowym, a odnoszącej się 
do szeroko pojmowanej polityki pamięci zbiorowej oraz tożsamości kulturowej. 
W szczególności zagadnienia mityzacji pamięci zbiorowej, stereotypizacji tożsa-
mości społeczno-politycznej i polityki historycznej złożyły się na interesującą pra-
cę zbiorową 20 badaczy poszukujących nowych form w ujmowaniu tych kwestii.

Lektura Mitów politycznych… może inspirować do refleksji w zakresie myśle-
nia politycznego, integrującego odniesienia do przeszłości, próby wytłumaczenia 
złożoności współczesnych realiów politycznych, a także wyobrażeń dotyczących 
przyszłości. Książka zachęca do rozpoznania i wyjaśnienia tego, co określa się mia-
nem osobliwości ludzkiego myślenia o czasoprzestrzeni społeczno-politycznej.

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 cało-
ściowe studium teokracji jako specyficznego typu systemu politycznego. Książka Ma-
cieja 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 istot-
nie wykracza przy tym poza kontekst amerykański i pozwala lepiej zrozumieć współ-
czesne teokracje, jak choćby Iran czy Państwo Islamskie.

Głównym celem pracy jest wykazanie, że teokracja może się okazać – w pew-
nych warunkach – optymalnym wyborem systemowym, zapewniającym sta-
bilizację 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.

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 cza-
sy radzieckiego przełomu, wybrane obszary sytuacji wewnętrznej tego państwa 
oraz polityki zagranicznej. Przedstawia kulisy bezwzględnej walki o władzę; zma-
ganie Gorbaczowa na rzecz utrzymania jedności państwa, przerwane puczem 
sierpniowym, którego skutkiem był upadek imperium. Autorka opisuje sylwetkę 
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eGorbaczowa, człowieka i polityka nietuzinkowego, otwartego, odmiennego od tych, którzy dotąd stali na 
czele państwa. Miał on w swoich rękach władzę niemal absolutną, chciał reformować system, który pozo-
stawał w stanie kryzysu. Pieriestrojka miała być 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 politycz-
ne, 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 Gor-
baczowa). Książka z pewnością zainteresuje wszystkich.

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. Za-
interesowanie badawcze zmianami demograficznymi wynika przede wszystkim 
z niebywałej mnogości konsekwencji, jakie za sobą pociągają. Wyzwania natury 
ekonomicznej, społecznej i politycznej to tylko niektóre obszary wymagające re-
form i przemyślanego zarządzania w obliczu nadchodzących zmian strukturalnych.

Magdalena Żakowska, Agata Dąbrowska, Jakub Parnes (red.)

Europa swoich, Europa obcych. Stereotypy zderzenia kultur i dyskursy tożsamościowe

Łódź 2017 • 184 s. • ISBN 978-83-8088-635-3 • otwarty dostęp

Autorzy tekstów nie stawiają sobie za cel jednoznacznej oceny opisywanych zja-
wisk, z uwagą natomiast śledzą je w ramach interdyscyplinarnych analiz.

Współczesne ruchy narodowo-etniczne warto doceniać za przywracanie lub 
utrwalanie ducha wspólnoty, walkę o historyczną pamięć i prawdę oraz za hasła 
powrotu do korzeni. Równocześnie zaś można je potępiać za wyolbrzymianie 
znaczenia kulturowych i narodowych różnic, a także petryfikowanie poczucia „od-
wiecznej” inności, wyższości lub krzywdy własnej grupy czy narodu, co w efekcie 
może prowadzić do zaściankowości, nacjonalizmu i ksenofobii.

W publikacji usystematyzowano wieloaspektowe spektrum zagadnień zwią-
zanych z nacjonalizmem, przemianami polityczno-kulturowymi, mitami, stereoty-
pami i uprzedzeniami w relacjach międzyetnicznych na obszarze postradzieckim 
oraz w zachodniej i środkowej Europie.
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EKONOMIA I ZARZĄDZANIE

AKADEmIA SAmORZĄDOWA

Pierwsza profesjonalna seria wydawnicza poświęcona działalności samorządu tery-
torialnego. Tematyka poszczególnych publikacji dotyczy zagadnień gospodarczych, 
społecznych i samorządowego zarządzania publicznego. Autorami publikacji są eks-
perci – praktycy i naukowcy, m.in. wydziałów Zarządzania i Ekonomiczno-Socjologicz-
nego UŁ. Publikacje zostały napisane przejrzystym i prostym językiem. Są adresowane 
zarówno do nauczycieli akademickich, jak i do pracowników oraz kierowników admi-
nistracji samorządowej i jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego.

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 zapo-
biegać, np. poprzez modernizację infrastruktury drogowej. Działania zmierzające 
do podnoszenia bezpieczeństwa na drogach są trudne i nie zawsze przynoszą 
oczekiwane rezultaty, ale mimo wszystko należy je podejmować. Autorzy niniej-
szej monografii dołożyli wszelkich starań, aby zidentyfikować przyczyny zagrożeń 
na siedmiu najbardziej niebezpiecznych skrzyżowaniach w Łodzi. Ponadto opra-
cowali 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 pra-
cowników socjalnych. Opracowanie może być także użyteczne dla kierowników jedno-
stek organizacyjnych pomocy społecznej oraz polityków lokalnych nadzorujących dzia-
łania 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 na-
uczyciel akademicki zajmujący się kształceniem i szkoleniem pracowników socjalnych 
i polityków społecznych, autor licznych publikacji dotyczących tej sfery działalności prak-
tycznej. 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 zawo-

dowym 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)
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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 pro-
gramowania oraz wdrażania lokalnej polityki społecznej w kontekście wyzwań 
starzejącego się społeczeństwa. Omówiono w niej zagadnienia kluczowe dla spo-
łecznego 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 społecz-
nej – 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 2018 • 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 wieku, 
lecz także opis sieci powiązań, zadań, działań i interesów różnych podmiotów ad-
ministracji publicznej zaangażowanych w proces jego budowy w Polsce. Autor, wy-
korzystując przygotowanie teoretyczne oraz wiedzę praktyczną, szczególną uwagę 
poświęcił obecnym i przyszłym działaniom samorządu terytorialnego w procesie 
jego budowy.

Społeczeństwo informacyjne wkracza nieodwołalnie do kolejnych dziedzin na-
szego życia zawodowego i prywatnego. Książka została przygotowana z myślą o pra-
cownikach administracji publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników 
samorządu terytorialnego wszystkich szczebli, które odpowiadają za kierunki rozwo-
ju 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 swo-
jej 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, orga-
nizacjami samorządowymi i charytatywnymi. Tym samym pracownik socjalny będzie 
musiał posiadać rozległą wiedzę i umiejętności umożliwiające mu rozumienie oraz ak-
tywne 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.
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Justyna Przywojska

Rewitalizacja miast. Aspekt społeczny

Łódź 2017 • ISBN 978-83-8088-586-8 • 49,90 zł

Książka Justyny Przywojskiej jest pierwszym całościowym opracowaniem do-
tyczącym społecznego wymiaru rewitalizacji. Uwzględnia najnowsze regulacje 
prawne w zakresie rewitalizacji, które podkreślają jej zintegrowany i kompleksowy 
charakter. W książce omówiono społeczne aspekty polityki miejskiej, wiele uwagi 
poświęcając zagadnieniom lokalnej polityki społecznej, obywatelskiej partycypa-
cji oraz współczesnym modelom zarządzania publicznego. Poszczególne zagad-
nienia są zilustrowane na praktycznych przykładach z Polski i ze świata.

Wawrzyniec Rudolf, Justyna Anders-Morawska

Orientacja rynkowa we współrządzeniu miastem

Łódź 2015 • 282 s. • ISBN 978-83-7969-701-4 • 47,00 zł

W publikacji przedstawiono praktyki dużych miast polskich, które wpisują się w nowy 
model zarządzania publicznego – współrządzenie. Analiza licznych przykładów 
współdziałania menedżerów publicznych z interesariuszami instytucjonalny-
mi w procesach przyciągania inwestorów, turystów i potencjalnych studentów 
oraz w tworzeniu dobrych warunków do rozwoju lokalnych przedsiębiorców pozwo-
liła na zobrazowanie sposobów realizacji zasad dobrego współrządzenia przez samo-
rządy miejskie. Przykłady te – wzbogacone o przejawy dobrych praktyk wewnątrzor-
ganizacyjnych urzędów, wskazujących na ich otwartość, efektywność, nastawienie 
partycypacyjne i koordynację – dają bogaty obraz orientacji rynkowej badanych 
miast, rozumianej jako kultura organizacyjna, w której główną rolę odgrywa respon-
sywna maksymalizacja wartości dostarczanych mieszkańcom i użytkownikom.

(prof. dr hab. Andrzej Szplit)

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. Rozważania 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 róż-
nych miejscach i obszarach ludzkiej aktywności.

Na gruncie założeń ekonomii instytucjonalnej oraz kapitalizmu kognitywno-kul-
turowego zaprezentowano rozważania pozwalające na wyjaśnienie, dlaczego dla dy-
namiki rozwoju miast szczególne znaczenie ma system instytucji warunkujący spraw-
ność zarządzania oraz przedsiębiorczość i kreatywność mieszkańców.

W pracy przeprowadzono również analizę sytuacji polskich miast w kontek-
ście zmian zachodzących pod wpływem procesów globalizacji i transformacji 

systemowej, problemów ich rozwoju, obowiązujących zasad zarządzania oraz 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 współcze-
snych miast. Prezentowana publikacja wyjaśnia w przystępny i syntetyczny sposób 
teoretyczne oraz programowe aspekty budowania i funkcjonowania miasta inte-
ligentnego. W opracowaniu przedstawiono elementarne zagadnienia ekonomiki 
miasta i obszary jej funkcjonowania. Definicje miasta inteligentnego uporządko-
wano 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 swo-
je miejsce w rozważaniach teoretycznych i w zastosowaniach praktycznych. Te 
ostatnie, pojawiające się w coraz większym zakresie i z rosnącą intensywnością, 
skierowały uwagę teoretyków na fenomen oddziaływania społecznego w podej-
mowanych decyzjach na zakres zarządzania logistycznego.

Książka stanowi próbę zdefiniowania, uporządkowania, usystematyzowania i syn-
tezy zagadnień teoretycznych. Jaki jest przedmiot badań logistyki? Czy jest możliwa 
wiedza pewna o logistyce? W jaki sposób dochodzi się do prawdy w logistyce? 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 jest przedstawiony szeroko aspekt praktyczny, szcze-
gólnie 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 kształ-
cenie osób, które zamierzają podjąć pracę w roli superwizorów. Superwizja pracy 
socjalnej jest obecnie ważnym narzędziem służącym do zwiększania efektywno-
ści pracy, umożliwiającym rozwój zawodowy służb społecznych i pozwalającym 
ocenić przydatność pracowników dla organizacji. Autorami opracowania są super-
wizorzy 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 teoretycz-
ną z doświadczeniem praktycznym, co stanowi o innowacyjnym charakterze pu-
blikacji. Superwizja pracy socjalnej dla praktyków to książka godna polecenia m.in. 
dla superwizorów, metodyków i specjalistów pracy socjalnej oraz kadry zarzą-
dzającej jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej. Przedstawia aktualną 
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problematykę i przegląd zagadnień z zakresu superwizji w przystępnej formie. Publikację można traktować 
jako kompendium wiedzy na temat wdrażania superwizji w jednostkach organizacyjnych pomocy społecz-
nej oraz uzupełnienie wielu standardowych skryptów.

(dr Iwona Wieczorek, dyrektor Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego)

Katarzyna Zajda, Anna Kołomycew, Łukasz Sykała, Karol Janas

LEADER and Community-Led Local Development Approach. Polish Experiences

Łódź 2017 • 116 s. • ISBN 978-83-8088-919-4 • otwarty dostęp

The publication presents an overview of the implementation of the LEADER approach 
and Community-Led Local Development in Poland. The authors discusses the theoreti-
cal background of the transformation of ruraI areas development policy, and presents 
the essence and the key characteristics of the LEADER approach, its origin, and different 
models of its implementation in European countries. They also concentrate on the par-
ticipation principle, perceived as a one of the most important principles of territorial 
development and evaluate the previous activity of selected locaI action groups formed 
in Poland in the context of implementing the innovation principle. In this publication  
readers can also find discussion related to the implementation of Community-Led Local 
Development approach in Poland, based on the experiences of the LEADER ap proach. 
The authors hope that the publication will attract the interests of foreign readers (also 

non-academic readers) who are interested in the experiences of implementing the LEADER approach in Poland, 
and thus in the determinants of implementing Community-Led LocaI Development, not only in rural areas.

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 pro-
blemów społecznych, z jakimi mierzą się mieszkańcy wsi i miast.

Krystian M. Ziemski, Iwona M. Wieczorek (red.)

Prawne aspekty organizacji i funkcjonowania samorządowych  
centrów usług wspólnych

Łódź 2016 • 226 s. • ISBN 978-83-8088-287-4 • otwarty dostęp

Przekazujemy Czytelnikom książkę dedykowaną samorządowcom podejmu-
jącym nowe wyzwania w obszarze szeroko pojętej racjonalizacji kosztów dzia-
łania. Opracowanie dotyczy prawnych aspektów organizacji i funkcjonowania 
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samorządowych centrów usług wspólnych. Potrzeba powoływania tego typu jednostek w odniesieniu do 
samorządów terytorialnych i ich jednostek organizacyjnych była dostrzegana już dużo wcześniej. Działa-
nia podejmowane przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego skłoniły do przyjęcia ustawo-
wych rozwiązań umożliwiających tworzenie centrów usług wspólnych z wykorzystaniem różnych form 
współdziałania. Autorami opracowania są praktycy, prawnicy i nauczyciele akademiccy mający duże do-
świadczenie zawodowe. Taki skład osobowy pozwolił połączyć wiedzę teoretyczną z doświadczeniem 
praktycznym, co stanowi o innowacyjnym charakterze publikacji. W książce zaprezentowano w przystęp-
nej formie przegląd zagadnień z zakresu tworzenia centrów usług wspólnych, akcentując zarówno korzy-
ści, jak i zagrożenia z tym związane. Można ją traktować jako kompendium wiedzy na temat wdrażania 
rozwiązań z zakresu centrów usług wspólnych w jednostkach samorządu terytorialnego.

AKADEmIA ZARZĄDZANIA I FINANSÓW

Profesjonalna seria podręczników i monografii z zakresu zarządzania i finansów prze-
znaczona dla nauczycieli akademickich, studentów oraz praktyków – kadry zarządza-
jącej wyższego i średniego szczebla, a także dla właścicieli przedsiębiorstw. Autorzy 
w przystępny i kompleksowy sposób omawiają zagadnienia poruszane w poszczegól-
nych tytułach. Publikacje charakteryzują się czytelnym układem treści oraz zawierają 
wiele konkretnych przykładów z praktyki, zaprezentowanych w formie case studies.

E. Jadwiga Biesaga-Słomczewska, Krystyna Iwińska-Knop

Marketing wewnętrzny we współczesnej organizacji

Łódź 2017 • ISBN 978-83-8088-952-1 • 49,90 zł

Marketing wewnętrzny, jako jedna z koncepcji zarządzania, stanowi próbę za-
adaptowania marketingu w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. Wiodącym 
punktem odniesienia staje się pracownik traktowany jako klient wewnętrzny, 
w stosunku do którego firma stara się zidentyfikować jego potrzeby, aby następnie 
sformułować działania mające na celu jego usatysfakcjonowanie, powodowanie 
większego zaangażowania w budowaniu obopólnie korzystnych relacji z klientem 
zewnętrznym, lojalności wobec firmy. 

Przedsiębiorcy deklarują, że najcenniejszym kapitałem każdej organizacji są 
pracownicy. Problemem kluczowym staje się pytanie, jak ów najcenniejszy kapitał 
traktować? 

Obserwacje wykazują, że wzrasta rola umiejętności i kompetencji pracowni-
ków w tworzeniu wartości firmy, ale nadal trudno jest doszukać się zmian w zarzą-
dzaniu tym podstawowym dla firmy zasobem. 

Autorki wskazują, jak ważne są relacje wewnętrzne w organizacji, a umiejętna komunikacja z pracow-
nikami i budowanie relacji wewnętrznych, pozwala na bardziej efektywne zarządzanie i pozwala zwiększyć 
przewagę konkurencyjną firmy, która stanowi wyzwanie 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 przedsta-
wili w sposób systematyczny procedurę od pomysłu wejścia na rynki zagranicz-
ne do jego realizacji. Oparcie książki na wynikach przeprowadzonych badań oraz 
zamieszczenie studiów przypadków daje możliwość konfrontacji sposobów, 
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form i strategii internacjonalizacji polskich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw ze znanymi w li-
teraturze koncepcjami internacjonalizacji przedsiębiorstw. Postawione tezy wynikają z analizy i oceny 
problemów na gruncie „dynamicznego” zarządzania przedsiębiorstwami w danej rzeczywistości gospo-
darczej, a proces internacjonalizacji przedsiębiorstw przedstawiony został jako szansa na podniesienie 
konkurencyjności firm. 

Opis i analiza zarządzania międzynarodowego w kontekście internacjonalizacji przedsiębiorstw jest czę-
ścią opracowania. Analiza teoretyczna dotyczy problemów zarządzania przedsiębiorstwem międzynarodo-
wym o charakterze poznawczym i utylitarnym. Analiza praktyczna natomiast opiera się na badaniach przepro-
wadzonych 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 inter-
nacjonalizacji organizacji i gospodarki. Analiza teoretyczna dotyczy problemów 
zarządzania przedsiębiorstwem międzynarodowym: głównie obszarów zarządza-
nia finansowego, kadrowego, zarządzania kulturą i społeczną odpowiedzialnością 
przedsiębiorstw.

Analiza praktyczna została oparta na badaniach przeprowadzonych w pol-
skich 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 przeprowadzo-
nych badań oraz zamieszczenie studiów przypadków dało możliwość konfrontacji 
dróg internacjonalizacji polskich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw ze zna-
nymi 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 wykorzy-
stać najnowsze technologie, aby lepiej komunikować się ze swoimi 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 roz-
wiązaniami informatycznymi przynosi firmom świetne efekty finansowe i wize-
runkowe. Zaletą opracowania jest to, iż studia przypadków opracowali praktycy 
– właściciele czy menedżerowie firm oraz studenci studiów stacjonarnych i nie-
stacjonarnych na Wydziale Zarządzania. Książka może okazać się pomocna w od-
niesieniu 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.
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Wojciech Grzegorczyk (red.)

Kreowanie i realizacja strategii marketingowych przedsiębiorstwa. Studia przypadków

Łódź 2016 • 266 s. • ISBN 978-83-8088-078-8 • 34,90 zł

Książka zawiera studia przypadków dotyczące problemów marketingowego zarządza-
nia 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 przedsię-
biorstw i organizacji z różnych sektorów. Studium przypadku (case study) to jedna z me-
tod 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 marke-
tingu, ponieważ pozwala skonfrontować wiedzę studentów z praktyką funkcjonowania 
przedsiębiorstw oraz kształtuje umiejętności analityczne i decyzyjne.

Wojciech Grzegorczyk, Kamila Szymańska

Strategie marketingowe polskich przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych.  
Studia przypadków

Łódź 2018 • ISBN 978-83-8088-991-0 • 34,90 zł

W książce przedstawiono 12 studiów przypadków, opisujących działania wybra-
nych przedsiębiorstw, różnych branż, w ramach ich marketingowej strategii inter-
nacjonalizacji.

Autorzy przedstawili problemy strategii marketing-mix na rynkach zagra-
nicznych, tj. doboru instrumentów marketingowych, ich wzajemnych relacji i roli 
orientacji internacjonalizacyjnej w strategii marketingowej. Ze względu na różno-
rodność poddanych badaniom przedsiębiorstw, omówiono także specyfikę mar-
ketingu 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 być przydatna zarówno dla menedżerów przedsiębiorstw, jak i dla studen-
tów 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 współcze-
sne 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 przy-
czyn emisji długu hybrydowego z dołączonymi opcjami call i put.

Aplikacyjny charakter wniosków płynących z przeprowadzonego badania uzyska-
no dzięki wykorzystaniu danych z bazy Agencji Bloomberg – światowego lidera dostar-
czającego informacje na temat rynków finansowych. W publikacji przeanalizowano 
niemal dwa tysiące emisji obligacji zamiennych zrealizowanych przez prawie tysiąc 
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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 doświadcze-
nia 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

Książka jest pierwszą na polskim rynku pozycją, która kompleksowo podejmuje pro-
blematykę obligacji zamiennych w finansowaniu przedsiębiorstwa. Wykorzystanie 
hybrydowych instrumentów finansowych nie zyskało w Polsce jeszcze tak dużej popu-
larności, 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 za-
miennego na akcje, zaprezentowanie mechanizmu jego wykorzystania przez podmio-
ty gospodarcze oraz opisanie roli, jaką odgrywa w finansowaniu działalności współ-
czesnych 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 przedsiębior-
stwa funkcjonujące w warunkach gospodarki rynkowej. Każda firma powinna monito-
rować 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 anali-
zować 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 no-
woczesnych narzędzi oceny zdolności przedsiębiorstw do kontynuowania działalno-
ści, 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 aktual-
ny stan badań oraz przykłady praktyczne, następnie są podsumowywane ćwicze-
niami i/lub pytaniami kontrolnymi. Taka struktura doskonale odpowiada wymo-
gom nowoczesnego podręcznika.
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Publikacja wyróżnia się na tle innych m.in. całościowym ujęciem zagadnień związanych z przedsię-
biorczością 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 zin-
tegrowanego zarządzania strategicznego i operacyjnego przedsiębiorstwem. Książ-
ka Jana Michalaka to jedna z pierwszych na polskim rynku wydawniczym pozycji 
poświęconych kompleksowej analizie modeli biznesu przedsiębiorstw, a także od-
zwierciedleniu 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.

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 jest analizie fundamentalnej przedsiębiorstwa pojmowa-
nej jako proces badania rynku kapitałowego w oparciu o dane fundamentalne po-
chodzące 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 finanso-
wej oraz wyceny przedsiębiorstwa. Zaletą monografii jest przede wszystkim układ 
i przejrzystość rozważań oraz dopracowanie pod względem dydaktycznym. Po-
szczególne części opracowania zostały domknięte ustępami aktywizującymi Czy-
telnika w postaci kluczowych problemów, pytań testowych oraz zadań do samo-
dzielnego 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 do-
chody 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 przeprowa-
dzania analizy fundamentalnej przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnie-
niem analizy strategicznej jako instrumentu wykorzystywanego w rozważanych 
obszarach zarówno przez inwestorów, jak i zarządzających spółką. W każdym 
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rozdziale Czytelnik może zapoznać się z wiedzą z danej dziedziny, znajdzie też problemy do samodzielne-
go rozwiązania, pytania testowe i zadania praktyczne.

Publikacja ukazuje wielość, złożoność i różnorodność zjawisk zachodzących w toku zarządzania przedsię-
biorstwem 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 o zarządzaniu. 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.

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 współcze-
snych przedsiębiorców w radykalnie zmienionych warunkach rozwoju firm na sku-
tek oddziaływania nowego paradygmatu cywilizacyjnego. W ramach podjętych ba-
dań 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 zasto-
sowanie 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 związ-
ku 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 dotych-
czasowej pozycji rynkowej. Wzrasta znaczenie innowacyjności, porozumień mię-
dzy przedsiębiorstwami i poszukiwania rynków zbytu poza krajem macierzystym. 
Zmienia się samo przedsiębiorstwo, coraz większą rolę odgrywa kapitał intelektu-
alny, zaś nowe przedsiębiorstwa mają często charakter wirtualny, wykazują wiel-
ką elastyczność działania, a zakres ich funkcjonowania jest bardzo płynny. Celem 
książki jest próba pokazania, jakie działania podejmują współczesne przedsiębior-
stwa w odpowiedzi na zmiany zachodzące w ich globalnym czy krajowym otocze-
niu, 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 prze-
łożonych zostały zilustrowane przykładami płynącymi z praktyki gospodarczej. 
Monografia została napisana z myślą zarówno o tych, którzy mają spore do-
świadczenie w zarządzaniu ludźmi i nadal chcą pogłębiać wiedzę w tym obsza-
rze, jak i o tych, którzy dopiero stoją przed wyzwaniami menedżerskimi. 
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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 profesjonal-
nie zajmujących się zagadnieniami personalnymi, a także dla studentów kie-
runków 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 ludz-
kimi unikatowym tematem jest zarządzanie różnymi generacjami na rynku pracy, 
natomiast w części odnoszącej się do zagadnień psychologicznych istotną rolę od-
grywają dynamicznie zmieniające się relacje w miejscu pracy, co łączy się z nawią-
zywaniem i spełnianiem reguł kontraktu psychologicznego. Uzupełnieniem treści 
opracowania są 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 poświęco-
nych problematyce ładu korporacyjnego, dostępnych na polskim rynku wydawni-
czym. Można wskazać cztery poruszone w niej wątki badawcze o charakterze teo-
riopoznawczym, 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 sprawowa-
niem 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 stosowa-
nych 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 pro-
cedur wyboru parametru wygładzania. Za pomocą metod symulacyjnych analizie 
poddano własności parametrów wygładzania, wyznaczonych omawianymi meto-
dami, uwzględniając zarówno liczebność próby, jak i postać funkcji jądra wyko-
rzystywanej w estymatorze jądrowym funkcji gęstości. Zaproponowano również 
nową metodę wyboru parametru wygładzania, opartą na średniej harmonicznej, 
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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.

Bogusława Bek-Gaik, Jacek Gad, Bartosz Rymkiewicz, Ewa Walińska (red.)

Sprawozdawczość przedsiębiorstwa jako narzędzie komunikacji z otoczeniem. 
Wymiar finansowy i niefinansowy

Łódź 2015 • 220 s. • ISBN 978-83-7969-620-8 • 49,35 zł

W książce omówiono ujęte chronologicznie aktualne trendy rozwoju sprawozdaw-
czości przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem skutków procesu integro-
wania raportowania finansowego i niefinansowego. Krytycznie odniesiono się do 
modelu współczesnego sprawozdania finansowego, przedstawiono zakres infor-
macyjny raportu finansowego i sprawozdania zarządu, a także istotę raportowania 
społecznego, mającego na celu rozliczenie przedsiębiorstwa ze społecznej odpo-
wiedzialności i wykonywania funkcji powierniczej.

Autorzy publikacji skoncentrowali się na poszukiwaniu nowoczesnej biz-
nesowej formuły sprawozdawczości. Powinna ona uwzględniać zasadniczy cel 
działalności gospodarczej, tj. stały wzrost wartości przedsiębiorstwa dla intere-
sariuszy oraz stworzyć podstawy efektywnego komunikowania się z różnymi seg-

mentami jego otoczenia. Połączenie tych dwóch aspektów sprawozdawczości przedsiębiorstw świadczy 
o nowatorskim podejściu do podjętej problematyki.

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 wieku. Dzielą opisywany okres na trzy różniące się etapy – industrialny, mo-
dernistyczny i informacyjny. W przystępny sposób przedstawiają, jak zmiana wa-
runków 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.

Jolanta Bieńkowska (red.)

Kreatywność w praktyce biznesowej

Łódź 2017 • 164 s. • ISBN 978-83-8088-614-8 • otwarty dostęp

Kreatywność, leżąca u podstaw innowacyjności, stała się istotną determinantą 
sukcesu współczesnych organizacji. Druga Ogólnopolska Konferencja Naukowa 
„CREATIVE VIBES. Kreatywnością rozwijamy biznes” była okazją do dzielenia się 
przykładami efektywnego wykorzystania kreatywności w doskonaleniu różno-
rodnych przedsięwzięć biznesowych. Monografia składa się z kilkunastu opra-
cowań, które mogą zainspirować Czytelników do podejmowania oryginalnych 
i skutecznych działań w praktyce.
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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 spół-
ek łączy się z dynamicznym rozwojem rynków kapitałowych i ekspansją kapitału pry-
watnego. W tych warunkach inwestorzy indywidualni poszukują korzystnych możliwo-
ści 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 za-
inwestowanego przez nich kapitału, ale przy akceptowalnym ryzyku. Ponadto w wa-
runkach bogacenia się społeczeństw wzrosła też siła inwestorów instytucjonalnych, 
którzy zaczęli stawiać menedżerom coraz większe wymagania. Zmusza to menedże-
rów 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 pro-
cesem 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 mode-
lach opisujących to zjawisko. Wzrost przedsiębiorstw może być pojmowany na 
wiele sposobów, przy czym na rynku kapitałowym co do zasady operuje się po-
jęciem wartości. Wzrost wartości zachodzi, gdy rosną zyski na akcję w wyniku re-
alizowania przez przedsiębiorstwo efektywnych projektów inwestycyjnych. Wzrost 
ten jest także celem działania jednostek gospodarczych w świetle zasad nadzoru 
korporacyjnego.

Bogdan Buczkowski, Tomasz Dorożyński, Anetta Kuna-Marszałek, Tomasz Serwach, Justyna Wieloch

Społeczna odpowiedzialność biznesu. Studia przypadków firm międzynarodowych

Łódź 2016 • 132 s. • ISBN 978-83-8088-109-9 • otwarty dostęp 

Książka napisana przez pracowników Katedry Wymiany Międzynarodowej Uni-
wersytetu Łódzkiego jest źródłem wiedzy na temat społecznej odpowiedzialno-
ści biznesu. Odnosi się do najważniejszych jej filarów: miejsca pracy, środowiska 
przyrodniczego, społeczności lokalnej i rynku. Zaprezentowane zagadnienia mają 
charakter wielowymiarowy i aplikacyjny, dlatego opracowanie może służyć upo-
wszechnianiu dobrych praktyk wśród zainteresowanych tą problematyką pod-
miotów gospodarczych, a także studentów, menedżerów, pracowników instytucji 
otoczenia biznesu oraz jednostek administracji publicznej. Publikacja porządkuje 
kluczowe i aktualne zagadnienia teoretyczne, które zostały zilustrowane licznymi 
przykładami odnoszącymi się do realnej działalności gospodarczej firm między-
narodowych.
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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. Wzbu-
dza też rosnące zainteresowanie praktyków (specjalistów od biznesu międzynaro-
dowego), polityków i ekonomistów.

Wpisując się w nurt relatywnie nielicznych – jak dotąd – publikacji na temat 
aktywnej internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw, niniejsza książka prezen-
tuje wyniki badań przeprowadzonych na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym 
Uniwersytetu Łódzkiego. Do jej atutów można zaliczyć kompleksowe ujęcie tema-
tu: zarówno solidną podbudowę teoretyczną, jak i analizę empiryczną w ujęciu ilo-
ściowym (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.

Dorota Burzyńska, Stanisław Wieteska (red.)

Granice finansów XXI wieku. Finanse publiczne – rynek finansowy – finanse przedsiębiorstw

Łódź 2017 • 268 s. • ISBN 978-83-8088-792-3 • otwarty dostęp

W monografii omówiono zagadnienia dotyczące współczesnych finansów, za-
prezentowane w 2016 r. podczas Konferencji Katedr Finansowych zatytułowanej 
„Granice finansów XXI wieku”. Autorzy artykułów podjęli rozważania na temat per-
spektyw rozwoju finansów publicznych przedsiębiorstw oraz rynku finansowego. 
Poruszona przez nich problematyka i sformułowane wnioski mają znaczenie nie 
tylko dla teorii finansów, lecz także praktyki gospodarczej.

Iwona Dorota Czechowska, Stanisław Wieteska (red.)

Granice finansów XXI wieku. Bankowość i ubezpieczenia

Łódź 2017 • 213 s. • ISBN 978-83-8088-791-6 • otwarty dostęp

W monografii omówiono kwestie dotyczące współczesnych finansów, zapre-
zentowane w 2016 r. podczas Konferencji Katedr Finansowych zatytułowanej 
„Granice finansów XXI wieku”. Autorzy artykułów podjęli rozważania na temat 
perspektyw rozwoju bankowości i ubezpieczeń. Poruszona przez nich proble-
matyka i sformułowane wnioski mają znaczenie zarówno dla teorii finansów, jak 
i praktyki gospodarczej.
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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. Pozwa-
la ono spojrzeć na kwestię zróżnicowania czynników wpływających na tę ocenę 
zarówno z punktu widzenia memoriałowych wyników działalności przedsiębior-
stwa, jak i z perspektywy postrzegania efektów działania podmiotu gospodarcze-
go w optyce podejścia kasowego.

Szerokie spektrum dokonanej analizy związków zachodzących między go-
spodarowaniem aktywami obrotowymi a efektywnością ekonomiczną przemy-
słowych spółek giełdowych umożliwiło bliższe odniesienie się do sfery przy-
chodowości, 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 gospodarowa-
nia 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 pań-
stwem, społeczeństwem i rynkiem. Współpraca i konkurencja”. Główny nurt podjętych 
rozważań koncentruje się na charakterystyce i ocenie współpracy mieszkańców, or-
ganizacji pozarządowych i przedsiębiorców z władzami wybranych gmin wojewódz-
twa łódzkiego. Zaprezentowane w książce wnioski opierają się zarówno na badaniach 
o charakterze ilościowym, jak i jakościowym, co pozwoliło na dokonanie poszerzonej 
analizy mechanizmów i uwarunkowań kooperacji w gminach wytypowanych do ba-
dań 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 cen-
nym oraz potrzebnym działaniem. Z tego punktu widzenia książka Marii Czajkowskiej to 
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niezwykle wartościowe dzieło, stanowiące istotny wkład w tę dyskusję. Autorka porusza kwestie zmian społecz-
nych, 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 niezwy-
kle fachowo przeprowadzonych badań, formułuje praktyczne rekomendacje dotyczące omawianych zagadnień.

(prof. dr hab. Tomasz Czapla)

Iwona Dorota Czechowska (red.)

Etyka w relacjach instytucji finansowych z gospodarstwami domowymi

Łódź 2016 • 330 s. • ISBN 978-83-8088-212-6 • otwarty dostęp

Etyczny kontekst działania nabiera coraz większego znaczenia w teorii i praktyce finan-
sów. W publikacji podjęto więc próbę przedstawienia niezwykle ważnych aspektów 
etycznego wymiaru funkcjonowania różnych podmiotów życia gospodarczego, będą-
cych w relacjach z gospodarstwami domowymi. Impulsem do przygotowania książki 
była też analiza literatury przedmiotu, w której wykazano, że o ile powstaje coraz wię-
cej pojedynczych artykułów na temat etyki w finansach, o tyle stosunkowo nieliczne 
publikacje są w całości poświęcone tej problematyce. W rozdziałach niniejszej mono-
grafii, opisujących przestrzeń etyczną powiązaną z procesami finansowymi, przyjęto 
perspektywę poznawczą wyprowadzoną z teorii etyki biznesu oraz relacji: świadcze-
niodawca usługi finansowej – świadczeniobiorca (osoba indywidualna).

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 maga-
zynowania, która przejawiała się zastosowaniem odpowiednich innowacji technolo-
gicznych. 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 do-
starczający informacje, którym jest controlling logistyki.

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, Alina Jędrzejczak

Rozwój statystyki łódzkiej

Łódź 2015 • 147 s. • ISBN 978-83-7969-664-2 • otwarty dostęp 

Oddając tę książkę do rąk Czytelników, autorzy mają nadzieję, że zainteresuje ona 
środowisko statystyków, a także ożywi pamięć i pragnienie utrwalania wiedzy o lu-
dziach i instytucjach tworzących łódzką myśl statystyczną. Publikacja jako pierw-
sza obejmuje charakterystykę działalności różnych organizacji i instytucji, a przede 
wszystkim statystyków, którzy działali w Łodzi na przestrzeni blisko 200 lat.
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Waldemar Dymarczyk, Łukasz Pyfel (red.)

Wykorzystanie metod jakościowych w badaniach zachowań i zjawisk ekonomicznych

Łódź 2017 • 156 s. • ISBN 978-83-8088-832-6 • otwarty dostęp

W książce zostały zamieszczone rezultaty jakościowych badań zjawisk i zacho-
wań ekonomicznych. Autorzy reprezentujący różne dziedziny nauki – socjologię, 
ekonomię, psychologię – zwracają szczególną uwagę na metodologiczne aspekty 
analiz. W poszczególnych rozdziałach podejmują zróżnicowaną problematykę, 
dotyczącą m.in. zakorzenienia działań ekonomicznych w obszarze sektora tury-
stycznego, budżetowania gospodarstw domowych, stylów wydawania pieniędzy, 
wzajemnych zależności między tożsamością a inwestowaniem, ekonomicznego 
i etycznego wymiaru relacji prostytutka–klient oraz kreowania wizerunku biznes-
mena w komercyjnych serwisach fotograficznych.

Radosław Dziuba, Monika Szewczyk, Ewelina Okraszewska (red.)

Ekonomia zrównoważonego rozwoju. Społeczeństwo. Środowisko. Innowacje w gospodarce

Łódź 2016 • 88 s. • ISBN 978-83-8088-490-8 • otwarty dostęp

Niniejsza publikacja jest zbiorem artykułów zaprezentowanych podczas I Ogól-
nopolskiej Konferencji Naukowej Ekonomia Zrównoważonego Rozwoju. Tema-
tyka publikacji wpisuje się w aktualny dyskurs dotyczący zmian klimatycznych, 
w kontekście problemów społeczno-gospodarczych ekonomii międzynarodowej. 
Problemy poruszane przez autorów artykułów mogą stać się okazją do wymiany 
doświadczeń oraz inspiracją do dalszych prac badawczych w zakresie ekonomii 
zrównoważonego rozwoju.

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 przedsiębior-
stwie, a jego wyodrębnianie jest normalną procedurą zarówno wśród praktyków, 
jak i teoretyków rachunkowości. Jako kategoria ekonomiczna kapitał własny od-
zwierciedla wartość księgową przedsiębiorstwa oraz pozwala na ocenę jego sy-
tuacji 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 fi-
nansowych i ich skutków ekonomicznych do kapitałów własnych. W tym kontekście 
omówiono wyraźne niespójności w zakresie identyfikacji kapitału własnego w pol-
skich i międzynarodowych regulacjach rachunkowości oraz poddano analizie czyn-
niki ekonomiczne, które mogą być uznane za determinanty jego wyróżniania.
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Piotr Gabrielczak, Leszek Kucharski, Eugeniusz Kwiatkowski

Rynki pracy w okresie globalnego kryzysu w krajach Europy Środkowo-Wschodniej

Łódź 2015 • 170 s. • ISBN 978-83-8088-018-4 • 39,90 zł

Przedmiotem monografii są zmiany podstawowych wielkości makroekonomicznych 
na rynkach pracy w okresie globalnego kryzysu w krajach Europy Środkowo-Wschod-
niej. Na podstawie danych bazy statystycznej Eurostatu analizowane są takie wiel-
kości makroekonomiczne, jak: liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia, liczba ak-
tywnych zawodowo oraz współczynnik aktywności zawodowej, liczba pracujących, 
stopa zatrudnienia i struktury zatrudnienia. Zakres czasowy analizy jest w istocie 
nieco dłuższy od okresu kryzysu globalnego – obejmuje lata 2004–2014. Przy dłuż-
szym okresie analizy łatwiej można bowiem dostrzec wpływ globalnego kryzysu na 
przebieg badanych zmiennych.

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 pracują-
cych.

Jak wskazuje autor, warunkiem koniecznym prowadzenia efektywnej polityki 
w obszarze edukacji i rynku pracy jest dostęp do aktualnej i wiarygodnej infor-
macji na temat procesów zachodzących w społeczeństwie, szczególnie w czasie 
dynamicznych zmian struktury popytu na pracę i podaży pracy.

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 Rozwo-
ju z 2016 r. zakłada budowę wizerunku Polski jako atrakcyjnej, bezpiecznej i otwar-
tej destynacji turystycznej. Rozwój tzw. przemysłu czasu wolnego, w tym rozwój 
sektora gospodarki turystycznej oraz koncentracja potencjału finansowego lokal-
nego biznesu na jednym, dużym i kompleksowym produkcie turystycznym, a tak-
że uruchomienie zintegrowanego produktu turystycznego umożliwiającego efek-
tywne prowadzenie działań promocyjnych, stymulować będzie ruch turystyczny 
i przyczyni się do wzrostu gospodarczego.

W książce autorzy proponują budowę zintegrowanego produktu turystyczne-
go 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 książki stworzono listę potencjalnych pilotażowych projektów ICT wspierających strate-
gię miejskiej zrównoważonej turystyki, m.in. budowy smart society w ramach projektów rewitalizacyjnych 
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realizowanych na podobnej zasadzie, jak to robi korporacja Panasonic w Tokio czy Berlinie. Zapropono-
wano metodę oceny i hierarchizacji projektów ICT wspierających rozwój miejskiej zrównoważonej tury-
styki, która pozwoli ocenić wartość współpracy miasta z interesariuszami zainteresowanymi realizacją 
wspólnych projektów innowacyjnych.

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 hiperme-
dialnym środowisku komputerowym. Głównym obszarem zainteresowania Au-
torów są blogi jako stosunkowo nowy i specyficzny instrument komunikacji spo-
łecznej i marketingowej w tym środowisku. Z jednej strony instrument wyraźnie 
spersonalizowany, z drugiej – w pełni interaktywny, dynamiczny i wielowymia-
rowy. […] Praca jest dobrze osadzona we właściwej perspektywie – środowiska 
przestrzeni wirtualnej; w tej perspektywie, jaką stwarza hipermedialne środowisko 
komputerowe oraz płaszczyzna komunikacji marketingowej. […] Książka ma cha-
rakter monografii będącej udanym połączeniem dwóch nurtów: teoretycznej re-
fleksji nad zagadnieniami blogów, ich funkcji, przesłanek powstania i rozwoju oraz 
miejsca w systemie komunikacji online, a także własnych, obszernych i pogłębio-
nych badań empirycznych. Studia teoretyczne opierają się na wykorzystaniu bogatej literatury przedmio-
tu, zaś badania zaprezentowane w pracy trafnie wpisują się w triadę funkcji badań naukowych: poznanie 
określonego fragmentu rzeczywistości, jego wyjaśnienie oraz sformułowanie możliwych i prawdopodob-
nych kierunków rozwoju. Jest to ujęcie, które sytuuje pracę Autorów jako nowatorską, oryginalną, w spo-
sób 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)

Beata Guziejewska (red.)

Zrównoważony rozwój miast. Polityka i finanse

Łódź 2015 • 274 s. • ISBN 978-83-7969-813-4 • 39,90 zł

Publikacja jest poświęcona finansom jednostek samorządu terytorialnego, 
w szczególności miast, w dwóch kontekstach: krajowej polityki miejskiej oraz 
zrównoważonego rozwoju. Na tym tle omawiane są zagadnienia finansowania 
rozwoju miast, inwestycji, zadłużenia, rewitalizacji oraz zadań, takich jak polity-
ka mieszkaniowa czy ochrona zdrowia. Rozważania zostały podzielone na cztery 
części tematyczne, obejmujące: wybrane aspekty polityki rozwoju lokalnego i re-
gionalnego, źródła finansowania zrównoważonego rozwoju miast, rozwój Łodzi 
i jego uwarunkowania finansowe oraz wybrane aspekty społeczne finansowania 
miast.

Książka stanowi pokłosie konferencji naukowej zorganizowanej w kwiet-
niu 2015 r. przez Katedrę Finansów Publicznych Uniwersytetu Łódzkiego, którą 
wzbogaciły interesujące wystąpienia gości – praktyków życia społeczno-gospo-
darczego.
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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 cie-
kawe zagadnienie, rzadko poruszane w środowisku naukowym i nieopisane 
dotąd w literaturze przedmiotu. Zidentyfikowanie oraz określenie związków 
korelacyjnych między finansowymi determinantami przedsiębiorczości a roz-
wojem regionu umożliwiło wskazanie kierunku polityki proprzedsiębiorczej 
prowadzonej przez władzę samorządową. Rozwój przedsiębiorczości regional-
nej 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.

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 w książce wyniki badań zostały oparte na koncepcji WAZO (Wielowy-
miarowej Analizy Zachowań Organizacyjnych), której założenia teoretyczne zawarto 
w monografii: K. Januszkiewicz i zespół, Zachowania ludzi w organizacji. Uwarunko-
wania 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, Zachowa-
nia 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-Baryl-
ska, 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 dy-
rektorów lub rad nadzorczych) w spółkach kapitałowych. Ponadto dzięki intere-
sującym badaniom własnym, przeprowadzonym przez zespół autorski w polskich 
spółkach publicznych, książka pozwala na krytyczne, a równocześnie konstruk-
tywne spojrzenie na rolę i funkcje rad nadzorczych w polskich spółkach, co może 
być szczególnie interesujące dla właścicieli i menedżerów polskich spółek kapi-
tałowych, jak też dla wykładowców i studentów interesujących się problematyką 
corporate governance.
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Sławomir Jędrzejewski

Przedsiębiorstwo w upadłości. Uwarunkowania prawne – wycena – model sprawozdania 
finansowego

Łódź 2016 • 170 s. • ISBN 978-83-8088-333-8 • 44,90 zł 

Publikacja poświęcona jest kluczowym zagadnieniom rachunkowości i sprawoz-
dawczości finansowej spółek kapitałowych, wobec których przyjęcie założenia kon-
tynuacji działalności nie jest zasadne. W opracowaniu skoncentrowano się na spół-
kach 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 działalno-
ści nie jest właściwe.

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 rosnące-
go 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 bizne-
su, zrównoważonego rozwoju, a także sprawozdawczości zintegrowanej. Obok ini-
cjatyw międzynarodowych wskazano polskie projekty promujące wzrost jakości 
raportowania.

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 sys-
temie przedstawicielskim. Udział podmiotów zewnętrznych w procesie stanowie-
nia 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 porów-
nawczych w kierunku spojrzenia na zjawisko lobbingu poprzez cele, motywacje 
i reguły zachowań podmiotów współuczestniczących w procesie dochodzenia do 
decyzji publicznych.
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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 przy-
padku 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 zarzą-
dzania tymi podmiotami, łańcuchami dostaw, a w konsekwencji – na wzrost kon-
kurencyjności gospodarki narodowej.

W monografii zaprezentowano oryginalne, a zarazem pierwsze tak obszerne wy-
niki badań teoretyczno-praktycznych zorientowanych na identyfikację i wybór różno-
rodnych metod oceny ex post i ex ante zagrożenia finansowego przedsiębiorstw sek-
tora 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.

Lidia Karbownik

Wykorzystanie podejścia memoriałowego i kasowego w ocenie operacyjnego 
bezpieczeństwa finansowego przedsiębiorstw sektora TSL

Łódź 2015 • 300 s. • ISBN 978-83-7969-458-7 • 39,90 zł

W monografii przedstawiona została autorska koncepcja dwuwymiarowej oceny 
operacyjnego bezpieczeństwa finansowego przedsiębiorstwa oraz wyniki orygi-
nalnych, pierwszych obszernych analiz tego zjawiska wśród spółek sektora TSL 
(Transport, Spedycja, Logistyka). Ocena ta nie ogranicza się tylko do wykorzystania 
podejścia memoriałowego, lecz także zawiera rezultaty analizy „kasowych” wyni-
ków finansowej działalności jednostek gospodarczych.

Podjęte zamierzenie było uzasadnione potrzebą wypełnienia luki badawczej 
istniejącej w studiach teoretycznych i empirycznych poświęconych zdolności 
przedsiębiorstwa do uzyskania oraz utrzymania finansowych warunków kontynu-
acji jego działalności gospodarczej.

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 kor-
poracyjnego stała się przyczyną kryzysu w sektorze bankowym na przykładzie 
Lehman Brothers. Studium przypadku dotyczące właśnie tego banku inwestycyj-
nego pozwoliło na sformułowanie ważnych wniosków, które wskazują na źródła 
kryzysu finansowego zarówno w skali makroekonomicznej, jak i pojedynczego 
podmiotu gospodarczego.
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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.

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 jest to pierwsza zwarta pozy-
cja ekonomiczna na ten temat. Poddano w niej krytycznej ocenie dotychczasowy 
interdyscyplinarny dorobek teoretyczno-empiryczny, a także zaprezentowano au-
torski model ukazujący zależności między liberalizacją handlu a wielkością emisji 
wybranych zanieczyszczeń w krajach Unii Europejskiej. Publikacja jest przezna-
czona dla osób zainteresowanych problematyką handlu zagranicznego i środowi-
ska przyrodniczego – zarówno pracowników naukowych, ekspertów i praktyków 
w tych dziedzinach, jak i wszystkich, którym problematyka zanieczyszczenia przy-
rody jest szczególnie bliska.

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 orga-
nizacji wydaje się obecnie kluczowym czynnikiem warunkującym przetrwanie i roz-
wój 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 „przed-
siębiorczego stylu zarządzania” w organizacjach, dając jednocześnie praktyczne wskazówki do wdrażania 
niezbędnych zmian. 
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Iwona Maciejczyk-Bujnowicz

Kapitał finansowy a wzrost gospodarczy w Polsce

Łódź 2015 • 370 s. • ISBN 978-83-7969-863-9 • 54,90 zł

W monografii poddano badaniu wzajemne zależności pomiędzy wielkością i stop-
niem rozwoju systemu finansowego a wzrostem gospodarczym. Przedmiotem 
rozważań jest analiza znaczenia poszczególnych segmentów sektora finansowego 
w stymulowaniu wzrostu gospodarczego oraz badanie wpływu tego wzrostu na dal-
szy rozwój rynku finansowego. Przedstawione w opracowaniu aspekty teoretyczne 
i aplikacyjne są kontynuacją prowadzonych badań w tym obszarze. Zbudowany mo-
del ekonometryczny jest pionierski dla gospodarki polskiej. Wyniki badań są jedną 
z pierwszych prób pokazania wzajemnych zależności pomiędzy stopniem rozwoju 
rynku finansowego w Polsce (w podziale na aktywa sektora bankowego, pozabanko-
wego oraz giełdy papierów wartościowych) a wzrostem gospodarczym.

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 tak-
że propozycje autorki w zakresie modyfikacji niektórych procedur oraz adapta-
cji metod wielocechowej analizy porównawczej dla celów delimitacji regionów 
demograficznych. W monografii zaprezentowano również efekty regionalizacji de-
mograficznej obszarów Polski i Europy na początku pierwszej i drugiej dekady 
XXI w., przy wykorzystaniu proponowanych metod.

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 szczegól-
ności za pomocą miar Value-at-Risk i Expected Shortfall, stanowiących fundament ak-
tualnych koncepcji zarządzania ryzykiem. Problematyka podjęta w pracy jest nie tylko 
aktualna dziś, ale zyskująca na znaczeniu z racji coraz silniejszej współzależności z go-
spodarką 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 za-
kresie zarządzania ryzykiem w sektorze bankowym. Reguły te są w większości imple-
mentowane 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. Przedstawio-
ne wyniki badań, poparte przykładami z różnych obszarów rynku, stanowią istotną rekomendację zarówno dla 
przedsiębiorstw wdrażających systemy zarządzania ryzykiem, jak i dla krajowych oraz międzynarodowych orga-
nów nadzorczych, opracowujących standardy weryfikacji modeli ryzyka w instytucjach finansowych.

9 788379 698639

ISBN 978-83-7969-863-9

0_WUL_160224_Ekonomia_Maciejczyk-Bujnowicz.indd   1 02.03.2016   15:06
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Agnieszka Matuszewska-Pierzynka

Zadłużenie spółek kapitałowych odpłatnie korzystających z majątku przedsiębiorstw 
państwowych wobec Skarbu Państwa

Łódź 2015 • 242 s. • ISBN 978-83-7969-922-3 • 40,95 zł

Prywatyzacja bezpośrednia przez oddanie przedsiębiorstwa państwowego do od-
płatnego korzystania spółce kapitałowej wydaje się szczególną metodą przekształ-
ceń własnościowych, ponieważ ze względu na swój pracowniczy charakter najpeł-
niej wpisuje się w realizację zarówno ekonomicznych, jak i społecznych celów tego 
procesu. W monografii skoncentrowano się na kwestii wypełniania przez spółki 
kapitałowe odpłatnie korzystające z majątku przedsiębiorstw państwowych zo-
bowiązań finansowych wobec Skarbu Państwa. Zaprezentowane w opracowaniu 
obszerne studia teoretyczno-empiryczne pozwoliły na kompleksowe ujęcie trzech 
podstawowych obszarów problemowych działania spółek kapitałowych odpłat-
nie korzystających z przedsiębiorstw państwowych, jakimi są struktura własności, 
zadłużenie wobec Skarbu Państwa i inwestycje. Publikacja stanowi wielowymia-
rowe kompendium wiedzy na temat efektywności i skuteczności prywatyzacji bezpośredniej przez oddanie 
majątku przedsiębiorstwa państwowego do odpłatnego korzystania na rzecz spółki kapitałowej, które może 
stać się przedmiotem zainteresowania nie tylko środowiska akademickiego, lecz także animatorów życia 
społeczno-gospodarczego.

Monika Marcinkowska

Corporate governance w bankach. Teoria i praktyka

Łódź 2014 • 554 s. • ISBN 978-83-7969-059-6 • 98,70 zł

Książka jest obszernym studium monograficznym dotyczącym istoty, roli i znacze-
nia idei corporate governance w sektorze bankowym. Wyróżnia ją unikatowa war-
tość poznawcza i olbrzymie znaczenie praktyczne. Jej walorem jest bardzo solidna 
baza teoretyczna; autorka analizuje i omawia szereg pozycji literaturowych, głów-
nie anglojęzycznych, ale także umiejętnie postrzega rangę i wartość intelektualną 
opracowań autorów polskich. Zaletą książki jest też bogaty materiał empiryczny, 
analizujący stosowanie i wykorzystywanie idei corporate governance w praktyce 
polskiego sektora bankowego (zarówno banki komercyjne, jak i spółdzielcze). Oba 
wskazane aktywa intelektualne […] nie miałyby takiej wartości, gdyby nie fakt, że 
autorka błyskotliwie i z dużą swobodą naukową, a także – co należy podkreślić 
– dydaktyczną, łączy sferę empiryczną i teoretyczną. Podstawą i punktem wyjścia 
empirii są opracowania teoretyczne, a same badania empiryczne wnoszą ważny 
wkład do ich poszerzenia czy krytycznej analizy.

(Z recenzji prof. dr. hab. Krzysztofa Opolskiego, Uniwersytet Warszawski)

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 opar-
ciu o zaawansowane modele ekonometryczne. Ta cenna pozycja książkowa jest 

9 788379 699223

ISBN 978-83-7969-922-3

0_WUL_151125_Zadluzenie_spolek_ok.indd   1 25.11.2015   10:47
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adresowana do czytelników, którzy interesują się jakością stanowionych regulacji, do studentów studiują-
cych kierunek ekonomicznej analizy prawa na uczelniach ekonomicznych i na wydziałach prawa oraz do 
osób zajmujących się profesjonalnie opracowaniem projektów ustaw, szczególnie przygotowujących uza-
sadnienia.

(Z recenzji prof. zw. dr. hab. Stanisława Kasiewicza, SGH w Warszawie)

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 ka-
riery 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. Charakte-
ryzuje główne czynniki motywujące freelancerów do podjęcia takiego modelu 
kariery. Pokazuje, z jakich etapów może się składać ich kariera oraz z jakimi trud-
nościami muszą się mierzyć w swojej pracy. Dokonuje przeglądu ważniejszych 
koncepcji teoretycznych odnoszących się do współczesnych modeli karier za-
wodowych oraz opisuje metody i techniki badawcze wykorzystane w publikacji. 
Jest ona głosem w dyskusji na temat głębokich przemian, jakim w ostatnim cza-

sie podlega życie zawodowe, z obserwowaną tendencją do wyraźnego spadku poczucia bezpieczeństwa 
i stabilizacji. Książka może zainteresować nie tylko socjologów czy badaczy zjawisk i procesów zachodzą-
cych na współczesnym rynku pracy, lecz także osoby, które zastanawiają się nad możliwością podjęcia 
pracy w charakterze freelancera.

Anna Misztal

Wpływ unijnej polityki regionalnej na zrównoważony rozwój euroregionów zachodniego 
pogranicza Polski

Łódź 2016 • 214 s. • ISBN 978-83-8088-650-6 • otwarty dostęp

Podstawowym celem monografii jest ocena wpływu unijnej polityki regional-
nej na zrównoważony rozwój euroregionów zachodniego pogranicza Polski. 
W publikacji podjęto problematykę rozwoju regionalnego oraz opisano zada-
nia polityki regionalnej Unii Europejskiej w niwelowaniu dysproporcji w roz-
woju poszczególnych regionów. Następnie omówiono zagadnienia związane 
ze współpracą transgraniczną i rolą euroregionów w rozwoju peryferyjnych 
obszarów transgranicznych. Końcowe rozważania dotyczą statystycznej oceny 
wpływu funduszy unijnych na zrównoważony rozwój euroregionów. W tym celu 
stworzono wskaźnik zrównoważonego rozwoju euroregionów, a także przepro-
wadzono statystyczną analizę wpływu zmiennych cząstkowych na jego poziom 
z wykorzystaniem wskaźnika korelacji Pearsona i statystycznej analizy regresji.
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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 za-
sadniczych aspektów funkcjonowania łańcuchów dostaw surowców energetycz-
nych i paliw. Przedmiotem rozważań teoretycznych i empirycznych są łańcuchy 
dostaw ropy naftowej i gazu ziemnego do Polski. Analizę empiryczną podporząd-
kowano zagadnieniu krajowego bezpieczeństwa energetycznego, uwzględniając 
przy tym jego geopolityczny wymiar.

Książka jest adresowana do szerokiego kręgu odbiorców ze świata nauki, prak-
tyków oraz młodzieży akademickiej, którzy interesują się bieżącymi trendami funk-
cjonowania 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 jest analizie potrzeb energetycznych transportu samo-
chodowego Unii Europejskiej w zakresie możliwości wykorzystania paliw alterna-
tywnych. W badaniach skoncentrowano się na poszukiwaniu zależności między 
strategią rozwoju gospodarki niskoemisyjnej a kierunkami zmian popytu na pali-
wa 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 do-
staw paliw transportowych. Skonstruowany model stanowi narzędzie do oceny 
możliwości rozwoju gospodarki niskoemisyjnej w wyniku wykorzystania paliw al-
ternatywnych 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 fi-
nansowego. Zmiany, zachodzące na nim w ostatnich latach, doprowadziły do 
zwiększenia jego znaczenia w gospodarce. Windykacja wierzytelności oraz kom-
pleksowe zarządzanie nimi stały się elementem powszechnej działalności bizne-
sowej. 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 umożli-
wiają 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 efektyw-
ności funduszy sekurytyzacyjnych, pełniących funkcję podmiotu organizującego 
i nadzorującego proces sekurytyzacji na rynku polskim.
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Aleksandra Nowakowska

Nowoczesne metody i narzędzia zarządzania rozwojem lokalnym i regionalnym

Łódź 2015 • 178 s. • ISBN 978-83-7969-530-0 • 36,75 zł

Monografię należy uznać za bardzo interesującą pozycję, która w istotny sposób 
wypełni lukę na rynku wydawniczym w zakresie współczesnych metod i narzędzi 
zarządzania rozwojem. Do jej zalet należy niewątpliwie zaliczyć: trafność, aktual-
ność, wieloaspektowość oraz rangę podjętej problematyki, a także wynikające 
z niej wartości aplikacyjne dla praktyki samorządowej. Z pełnym przekonaniem 
[…] można ją rekomendować nie tylko środowisku naukowemu, specjalizujące-
mu się w problematyce rozwoju regionalnego, lecz także praktykom zajmującym 
się na co dzień zarządzaniem regionem i studentom, którzy doskonalą swoją wie-
dzę w zakresie problematyki regionalnej.

(Z recenzji prof. Marzeny Piotrowskiej-Trybull)

Barbara Osicka, Magda Zięba (red.)

Innowacje w łańcuchach dostaw źródłem przewagi konkurencyjnej w XXI wieku

Łódź 2016 • 164 s. • ISBN 978-83-8088-496-0 • otwarty dostęp

Publikacja monografii Innowacje w łańcuchach dostaw źródłem przewagi konku-
rencyjnej w XXI wieku jest jednym z najważniejszych projektów zrealizowanych 
przez Studenckie Koło Naukowe Zarządzania Łańcuchem Dostaw – SKN SCM, 
działające przy Katedrze Logistyki na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódz-
kiego. Zostało ono utworzone w 2013 roku. Zrzesza studentów, których ambit-
ne inicjatywy i projekty udowadniają, jak inspirującym i interesującym zagad-
nieniem jest zarządzanie łańcuchem dostaw. Żądni wiedzy i chcący poszerzać 
własne horyzonty członkowie SKN SCM systematycznie od trzech lat organizują 
ogólnopolską konferencję naukową, w której uczestniczą zarówno przedstawi-
ciele świata akademickiego, jak i praktyki gospodarczej. Wydarzenie stwarza 
możliwość prezentacji wyników badań i analiz prowadzonych przez młodych 

naukowców, w szczególności doktorantów i studentów. Stanowi też wyjątkowe forum wymiany ich wie-
dzy i doświadczeń z menedżerami logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw. Niniejsza publikacja stanowi 
zbiór artykułów zgłoszonych na III edycję konferencji, które dowiodły, jak ważnym i pasjonującym tema-
tem są innowacje w łańcuchach dostaw.

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. Zawiera wyniki analiz wykonanych na podstawie 
danych empirycznych pozyskanych w procesie badawczym. Publikacja przed-
stawia 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 wnio-
skowanie. Ponadto w publikacji zamieszczone są projekcje finansowe pozwala-
jące w sposób empiryczny zweryfikować wpływ finansowych SSE na gospodarkę 
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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 samo-
rządów terytorialnych w zakresie przyciągania nowych inwestorów.

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, któ-
re 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 paradygma-
tu rozwoju, bazującego na kapitale terytorialnym. Zakorzenienie społeczne pro-
cesów ekonomicznych, w większym niż kiedykolwiek zakresie, kształtuje orga-
nizację 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 funk-
cjonowania, a zarazem aktywnie i efektywnie uczestniczą w produkcji, absorpcji i dyfuzji wiedzy, zdolne są 
czerpać korzyści z konkurencji w skali globalnej. Środowiska przedsiębiorczości sprawnie dostosowujące 
się do nowych uwarunkowań stają się ośrodkami i inkubatorami procesów rozwoju gospodarczego i waż-
nymi animatorami relacji społecznych.

Justyna Przywojska (red.)

Samorządowa polityka społeczna. Wyzwania i działania

Łódź 2015 • 156 s. • ISBN 978-83-7969-690-1 • otwarty dostęp 

Książka wpisuje się w nurt rozważań na temat aktualnych procesów i zjawisk za-
chodzących w lokalnych oraz regionalnych społecznościach. Jej celem jest uka-
zanie różnych aspektów funkcjonowania samorządu terytorialnego w ramach 
przysługującego mu prawa do tworzenia własnych rozwiązań i strategii w obszarze 
polityki społecznej. Autorzy zaprezentowali istotne problemy społeczne, a także 
możliwe metody radzenia sobie z nimi w skali lokalnej i regionalnej.

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. Nawiązu-
je 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 marketin-
gu terytorialnego na podstawie teorii współdziałania międzyorganizacyjnego. 
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Dokonał świadomego zawężenia tej koncepcji do procesów przyciągania mobilnych czynników wzro-
stu 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 insty-
tucje 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.

Tomasz Schabek

Czynniki behawioralne i fundamentalne a stopy zwrotu akcji rynków wschodzących.  
Polska i Brazylia

Łódź 2016 • 190 s. • ISBN 978-83-8088-343-7 • otwarty dostęp 

Praca jest poświęcona zagadnieniu kształtowania się stóp zwrotu z akcji na ryn-
kach wschodzących Polski i Brazylii. Zastosowano w niej holistycznie podejście do 
tematu. Oprócz czynników tradycyjnie uznawanych za ważne z punktu widzenia 
finansów neoklasycznych sprawdzono, w jakim stopniu czynniki behawioralne 
(pochodzące także z rynku amerykańskiego) oddziałują na stopy zwrotu z akcji.

Ważnym elementem opracowania są empiryczne testy modeli stóp zwrotu 
– zarówno klasycznych, jak i wzbogaconych o zmienne behawioralne oraz ma-
kroekonomiczne. Całości towarzyszy bogaty przegląd literatury dotyczącej rynku 
kapitałowego i najnowszych badań z zakresu finansów behawioralnych.

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 ro-
zumieniu 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-go-
spodarczej, w której wszyscy zainteresowani uczestniczą w tworzeniu i wdra-
żaniu polityk rozwoju.

Niniejsza publikacja w sposób szczególny koncentruje się na roli, jaką w tym 
kontekście odgrywa kapitał społeczny, a także na współczesnych metodach stero-
wania procesem rozwoju terytorium (governance).

Publikacja adresowana jest do środowisk akademickich zainteresowanych problematyką dotyczącą 
terytorium, jego istoty, specyfiki, czynników mających wpływ na jego tworzenie i roli, jaką odgrywają czyn-
niki terytorialne w rozwoju przedsiębiorstw. Odbiorcami książki mogą być też instytucje odpowiedzialne 
za kształtowanie i wdrażanie polityk rozwojowych, w realizację których mogłyby być w większym stopniu 
zaangażowane podmioty regionalne i lokalne.
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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, któ-
ry został wprowadzony do polskiego porządku prawnego w 2004 r. w celu przeciw-
działania wykluczeniu społecznemu. Organizacje te zalicza się do narzędzi aktyw-
nej polityki rynku pracy, gdyż poprzez zatrudnienie osób zagrożonych ekskluzją 
społeczną dążą do ich reintegracji społeczno-zawodowej. Ma to na celu poprawie-
nie 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 jed-
nak dobrowolnie dobierać pracowników, gdyż w większości muszą to być osoby 
z różnych powodów zagrożone wykluczeniem społecznym.

Prezentowana monografia została napisana na podstawie badań weryfikują-
cych skuteczność spółdzielni socjalnych w wypełnianiu ich głównego celu ustawowego, jakim jest reinte-
gracja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Jest 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 wieku 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 odbiegają-
cych od powszechnie przyjętych norm. Zjawisko to dotyczy wszystkich gospoda-
rek 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.

W Polsce polityka przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu jest realizo-
wana poprzez pomoc społeczną i zatrudnienie socjalne. Na obu tych polach 
istotną rolę do odegrania mają podmioty ekonomii społecznej.

Celem niniejszej monografii jest 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 stanowi 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 podejmują-
cych decyzję w zakresie strategicznego rozwoju przedsiębiorstw.
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Mariusz E. Sokołowicz

Rozwój terytorialny w świetle dorobku ekonomii instytucjonalnej. Przestrzeń – bliskość 
– instytucje

Łódź 2015 • 282 s. • ISBN 978-83-7969-785-4 • 39,90 zł

Współczesne spojrzenie na procesy rozwoju terytorialnego coraz silniej eksponuje 
sprawność otoczenia instytucjonalnego dla prowadzenia działalności gospodarczej 
oraz organizowania życia społeczności miejskich i regionalnych. W perspektywie tej 
upatruje się podstaw procesów ekonomicznych zarówno w instytucjach formalnych 
(np. przejrzystość i efektywność prawa, sprawność działania przedsiębiorstw i organi-
zacji sektora publicznego), jak i pozaformalnych (takich jak czynniki kulturowe, poziom 
zaufania społecznego, sposób zorganizowania społeczności i społeczeństw). Pozwala 
to dostrzec, że w warunkach rosnącej mobilności kapitału, ludności, towarów i infor-
macji pewne czynniki odpowiedzialne za rozwój gospodarczy wciąż pozostają „zloka-
lizowane”, choć ich charakter bywa trudno uchwytny.

Zjawisko terytorialnego zróżnicowania instytucjonalnych czynników rozwoju 
społeczno-gospodarczego skłania do sięgnięcia po dorobek intelektualny ekonomii instytucjonalnej, w któ-
rej podejmowane są liczne próby wyjaśniania przyczyn tych rozbieżności. Celem publikacji jest wskazanie 
możliwości zastosowań ekonomii instytucjonalnej – jako dynamicznie rozwijającej się gałęzi nauk ekono-
micznych – w analizowaniu procesów rozwoju terytorialnego, przede wszystkim w kontekście relacji między 
instytucjami, bliskością i obecnym rozumieniem pojęcia „przestrzeń”.

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 zwią-
zanych z przygotowywaniem dokumentacji inwestorskiej oraz uzyskiwaniem nie-
zbędnych pozwoleń administracyjnych i środków finansowych na budowę małej 
elektrowni wodnej.

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 sko-
rzystaniu 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 me-
dycznie 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 
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Współczesne spojrzenie na procesy rozwoju terytorialnego co-
raz silniej eksponuje sprawność otoczenia instytucjonalnego dla 
prowadzenia działalności gospodarczej oraz organizowania życia 
społeczności miejskich i regionalnych. W perspektywie tej upatru-
je się podstaw procesów ekonomicznych zarówno w instytucjach 
formalnych (np. przejrzystość i efektywność prawa, sprawność 
działania przedsiębiorstw i organizacji sektora publicznego), jak 
i pozaformalnych (takich jak czynniki kulturowe, poziom zaufania 
społecznego, sposób zorganizowania społeczności i społeczeństw). 
Pozwala to dostrzec, że w warunkach rosnącej mobilności kapitału, 
ludności, towarów i informacji pewne czynniki odpowiedzialne za 
rozwój gospodarczy wciąż pozostają „zlokalizowane”, choć ich cha-
rakter bywa trudno uchwytny.

Zjawisko terytorialnego zróżnicowania instytucjonalnych czyn-
ników rozwoju społeczno-gospodarczego skłania do sięgnięcia po 
dorobek intelektualny ekonomii instytucjonalnej, w której podej-
mowane są liczne próby wyjaśniania przyczyn tych rozbieżności. 
Celem publikacji jest wskazanie możliwości zastosowań ekonomii 
instytucjonalnej – jako dynamicznie rozwijającej się gałęzi nauk 
ekonomicznych – w analizowaniu procesów rozwoju terytorialnego, 
przede wszystkim w kontekście relacji między instytucjami, blisko-
ścią i obecnym rozumieniem pojęcia „przestrzeń”.

Rozwój terytorialny 
w świetle dorobku  
ekonomii 
instytucjonalnej
Przestrzeń – bliskość – instytucje

Mariusz E. Sokołowicz 
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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 or-
ganizacji i próbę zdiagnozowania możliwych w tej sferze dysfunkcji, na które składają się dwa skraj-
nie różne zachowania pracownicze: nieuzasadnione, nadmierne korzystanie ze zwolnień lekarskich 
oraz przychodzenie do pracy pomimo choroby lub wykorzystywanie urlopu wypoczynkowego zamiast 
zwolnienia lekarskiego.

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 oso-
by zainteresowane problematyką rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej/
controllingu oraz w kształtowaniu postaw zawodowych i społecznych ubiegają-
cym się o zatrudnienie w różnych podmiotach gospodarczych. W 19 rozdziałach 
książki autorzy zamieścili 22 przykłady objaśniające wybrane zagadnienia z zakre-
su operacyjnej i strategicznej rachunkowości zarządczej, a także ponad 240 zadań 
problemowych i pytań testowych umożliwiających zarówno uzupełnienie, utrwa-
lenie, jak i sprawdzenie posiadanej wiedzy.

Prezentowany zbiór zadań będzie szczególnie przydatny dla studentów 
przygotowujących się do egzaminów i prac zaliczeniowych na kierunkach fi-
nanse i rachunkowość, zarządzanie, logistyka oraz na kierunkach ekonomicz-
nych. Sprawdzi się też jako narzędzie dydaktyczne dla słuchaczy studiów podyplomowych i szkoleń 
oraz osób samodzielnie doskonalących swoje umiejętności z zakresu rachunkowości zarządczej (ope-
racyjnej 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 stoso-
wanych w ubezpieczeniach komunikacyjnych.

„Dużą zaletą pracy […] jest zaadresowanie jej do szerokiego grona odbior-
ców. Wiele ciekawych informacji i analiz znajdzie w niej praktyk ubezpiecze-
niowy odpowiedzialny za rozwój działalności zakładu ubezpieczeń w zakresie 
ubezpieczeń komunikacyjnych, wprowadzania nowych produktów i śledzenia 
ich efektywności. Podobnie osoba interesująca się zastosowaniem metod sta-
tystycznych i aktuarialnych będzie mogła poznać i przeanalizować wiele – po-
danych 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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Anna Szymańska

Ubezpieczenia i finanse. Rozwój i perspektywy

Łódź 2016 • 198 s. • ISBN 978-83-8088-628-5 • otwarty dostęp

W monografii omówiono wyzwania i problemy dotyczące współczesnych finansów 
i ubezpieczeń, dyskutowane w ramach seminarium naukowego „Ubezpieczenia. Roz-
wój i perspektywy”. Znajdziemy tu rozważania na temat perspektyw rozwoju finansów 
oraz zaawansowane ujęcie problemów w sektorze ubezpieczeniowym. W publikacji 
podjęto próbę oszacowania wymiernych i niewymiernych korzyści dla gospodarki 
oraz społeczności lokalnych związanych z działaniem i organizacją sektora ubezpie-
czeniowego.

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 odpowie-
dzialności biznesu i jej raportowania oraz propozycję struktury modelu raportu śro-
dowiskowo-społecznego, osadzonego w nurcie nowoczesnych trendów raportowa-
nia 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 
i przyszłymi pokoleniami. Warto dodać, że jest to pierwsze tego typu opracowanie 
w polskiej literaturze przedmiotu.

Ewa Śnieżek, Joanna Piłacik, Sylwia Doroba (red.)

Różne kraje – ta sama rachunkowość? VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Sigma Maraton

Łódź 2017 • 186 s. • ISBN 978-83-8088-795-4 • otwarty dostęp

Współczesna rachunkowość zmienia się wraz z rozwojem rzeczywistości gospodarczej, 
a jej metody i rozwiązania odzwierciedlają nowe potrzeby ekonomiczne i informacyj-
ne otoczenia społeczno-gospodarczego. Nowa rzeczywistość gospodarcza XXI wieku 
spowodowała ewolucję potrzeb kadry zarządzającej, a wzrost przejrzystości i jakościo-
wo poprawnej zawartości informacyjnej raportów jest dziś przedmiotem badań oraz 
intensywnych prac organizacji międzynarodowych odpowiedzialnych za tworzenie 
globalnych standardów raportowania informacji finansowej i niefinansowej.

Niniejsza publikacja stanowi głos w dyskusji nad kierunkami i perspektywami 
rozwoju współczesnej rachunkowości. Przedstawione w niej zagadnienia ukazują 
niezwykle szeroki zakres i wagę problemów oraz obszarów rozwoju współczesnej 
rachunkowości.



193

 � EKONOMIA I ZARZĄDZANIE

Ek
on

om
ia

 i z
ar

zą
dz

an
ie

Marika Świeszczak

Potencjał innowacyjny firm sektora małych i średnich przedsiębiorstw.  
Przykład województwa łódzkiego

Łódź 2016 • 292 s. • ISBN 978-83-7969-995-7 • otwarty dostęp

W dobie globalizacji innowacje stały się dla przedsiębiorstw podstawowym spo-
sobem na osiągnięcie przewagi konkurencyjnej i poprawę efektywności działania. 
Wprowadzanie innowacji to zatem warunek konieczny dla rozwoju każdego przed-
siębiorstwa, jednak w przypadku małych i średnich podmiotów wdrażanie nowych 
rozwiązań jest nierzadko warunkiem ich przetrwania. O skali prowadzonej działal-
ności innowacyjnej decyduje potencjał innowacyjny przedsiębiorstwa, rozumiany 
jako zdolność do efektywnego wprowadzania innowacji. Zarówno poziom, jak 
i stopień wykorzystania owego potencjału uzależniony jest od szeregu determi-
nant, zlokalizowanych w otoczeniu podmiotu (zarówno dalszym, jak i bliższym), 
a także w jego wnętrzu (wiedza, zasoby ludzkie, finansowe i rzeczowe).

Krzysztof Świeszczak

Uwarunkowania skuteczności działania inkubatorów przedsiębiorczości

Łódź 2016 • 308 s. • ISBN 978-83-8088-053-5 • otwarty dostęp

Skłonność społeczeństwa do prowadzenia własnej działalności gospodarczej odgry-
wa istotną rolę w rozwoju krajowych gospodarek. Biorąc pod uwagę charakterystykę 
jednostek należących do sektora MSP, ich potrzeby oraz bariery niekiedy uniemożli-
wiające egzystencję na rynku, warto zwrócić uwagę na konieczność kreowania na-
rzędzi wspomagających przedsiębiorczość. Spośród licznych instrumentów wsparcia 
jednostek z sektora MSP na szczególną uwagę zasługują inkubatory przedsiębiorczo-
ści, których działalność koncentruje się wokół kompleksowej pomocy udzielanej za-
równo obecnym, jak i potencjalnym przedsiębiorcom. Pomimo że w zasadzie każda 
ze wskazanych instytucji jest inna, posiada własne, niekiedy unikatowe cechy, zadania 
oraz cele, organizacje te należą do najbardziej popularnych form wspomagania po-
staw przedsiębiorczych funkcjonujących na całym świecie. W związku z tym podmioty 
gospodarcze objęte wsparciem uczestniczą w procesie inkubacji, którego finalnym celem jest przygotowanie 
przedsiębiorstw do stabilnej egzystencji na rynku dzięki możliwości uniknięcia wielu błędów.

Dariusz M. Trzmielak, Małgorzata Grzegorczyk, Bogdan Gregor

Transfer wiedzy i technologii z organizacji naukowo-badawczych do przedsiębiorstw

Łódź 2016 • 162 s. • ISBN 978-83-8088-526-4 • otwarty dostęp

Rozwój innowacyjnej gospodarki zależy od umiejętności korzystania z osiągnięć nauki 
i możliwości ich dystrybucji. Książka wpisuje się w niezwykle istotną dyskusję dotyczą-
cą poprawy innowacyjności polskiej gospodarki poprzez udoskonalenie współpracy 
pomiędzy sektorem nauki i biznesu. Autorzy diagnozują sytuację polskich uczelni 
w zakresie komercjalizacji wyników badań oraz współpracy z biznesem, badają różne 
grupy interesariuszy biorących udział w profesjonalnych procesach transferu wiedzy 
i technologii w Polsce, Norwegii, Francji, Czechach, na Węgrzech, a także w USA i Kana-
dzie. Analizują studia dobrych praktyk – zarówno polskich, jak i zagranicznych – aby na 
tej podstawie zaprezentować rekomendacje niezbędnych zmian dla uczelni w obsza-
rze kształtowania dobrych relacji z przedsiębiorstwami w celu zwiększania potencjału 
innowacyjnego i wzrostu konkurencyjności gospodarki.
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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, jaka zaszła w postrzeganiu roli państwa w gospodarce na 
początku XXI wieku, była wynikiem akumulacji kapitału w rękach państwa i w konse-
kwencji pojawienia się nowej kategorii inwestorów instytucjonalnych, jakimi są pań-
stwowe 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 go-
spodarki oraz globalnych rynków finansowych. Jest to uzasadnione przenikaniem 
się obu wymiarów i ich wzajemnym oddziaływaniem, państwowe fundusze ma-
jątkowe są bowiem nie tylko nierozerwalnie związane z gospodarką danego kraju 

i od niej bezpośrednio zależne, lecz także ich funkcjonowanie jest uwarunkowane dostępem do międzyna-
rodowych rynków finansowych, na których prowadzą one działalność inwestycyjną.

Aron-Axel Wadlewski, Artur Modliński (red.)

Innowacyjne działania w obszarze zarządzania i marketingu

Łódź 2016 • 166 s. • ISBN 978-83-7969-896-7 • otwarty dostęp

Zbiór artykułów stanowi dorobek naukowy Studenckiego Koła Naukowego 
Manage TeaM Uniwersytetu Łódzkiego. Do powstania niniejszego tomu zainspi-
rowała autorów Ogólnopolska Konferencja Naukowa zatytułowana „Innowacyj-
ne działania w obszarze zarządzania i marketingu”, która odbyła się na Wydziale 
Zarządzania UŁ. Wszystkie zamieszczone artykuły ukazują innowacyjność działań 
marketingowych i koncepcji stosowanych w zarządzaniu.

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

Publikacja stanowi głos w dyskusji toczącej się wśród reprezentantów nauk o za-
rządzaniu, finansach i rachunkowości na temat możliwych kierunków ewolucji 
współczesnej sprawozdawczości finansowej i niefinansowej przedsiębiorstw. 
Jest rezultatem kolejnego etapu badań prowadzonych przez pracowników Wy-
działu Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego oraz Akademii Górniczo-Hutniczej 
w Krakowie. Autorzy podjęli bardzo aktualne zagadnienie dotyczące raportowania 
korporacyj nego, w którym zachodzą dynamiczne zmiany spowodowane zapotrze-
bowaniem na informacje o działalności firm. Dokonali analizy sprawozdawczości 
finansowej i niefi nansowej jako narzędzia komunikacji przedsiębiorstw z otocze-
niem, 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 kształ-
tują, według jakich kryteriów może być odnoszony do kategorii normatywnych kapi-
tału zakładowego, zapasowego i rezerwowego oraz zysku na gruncie prawa spółek.

Celem monografii jest wskazanie prawnej i ekonomicznej istoty kapitału własne-
go, a także zasad jego prezentacji w sprawozdaniu finansowym spółek kapitałowych. 
Przedstawiono różnice pomiędzy prawnym i ekonomicznym aspektem kapitału wła-
snego oraz zagrożenia będące następstwem tych rozbieżności dla rzetelności i przej-
rzystości sprawozdań finansowych składanych wspólnikom tych spółek. Rachunko-
wość – 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.

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 fi-
nansowej – podatku dochodowego odroczonego. Jej autorami są pracownik 
naukowo-dydaktyczny Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego oraz absol-
went tego wydziału – praktyk księgowy. Ich współpraca zaowocowała publikacją 
posiadającą walory zarówno naukowe, jak i empiryczne. 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, stano-
wiących podstawę rozpoznawania podatku dochodowego odroczonego. Ponadto 
objaśnili istotę ekonomiczną aktywów i rezerw na odroczony podatek dochodo-
wy, z uwzględnieniem ich aspektu pieniężnego i memoriałowego.

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 instytu-
cjach 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 negatyw-
nie wpływało na wartość spółki w dłuższym okresie. Między innymi takie działania 
zachodzące w sektorze usług finansowych doprowadziły do spadku zaufania in-
westorów oraz destabilizacji rynków finansowych zarówno w wysoko rozwiniętych 
gospodarkach, jak i w tych rozwijających się.
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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 zdro-
wiem, uczestnictwem i bezpieczeństwem osób starszych, tak aby w miarę postępują-
cego 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 oka-
zuje się głównym warunkiem przetrwania i rozwoju efektywnie funkcjonujące-
go przedsiębiorstwa.

Monografia stanowi pierwszą w Polsce próbę pogłębionego zbadania uwarun-
kowań 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 finansowa-

nia 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.

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 funkcjo-
nowania otwartych funduszy emerytalnych (OFE), wprowadzonych w latach 
2011–2014, na ich efektywność inwestycyjną. Przedstawione badania obejmu-
ją 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. Zastoso-
wane mierniki efektywności pozwoliły wykazać, iż do 2014 roku inwestycje 
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podejmowane przez fundusze emerytalne były efektywne, jednak uległo to zmianie z powodu wprowa-
dzonych modyfikacji systemu emerytalnego. Portfele inwestycyjne OFE miały podobne charakterystyki 
inwestycyjne, co wynikało z obowiązującego sposobu ich oceny według tzw. benchmarku wewnętrznego.

Patrycja Woszczyk, Izabela Warwas, Justyna Wiktorowicz (red.)

Szkolić – motywować – aktywizować. Kompendium wiedzy dla instytucji szkoleniowych  
z zakresu utrzymania aktywności zawodowej osób 50+

Łódź 2016 • 198 s. • ISBN 978-83-8088-613-1 • otwarty dostęp

Oddajemy w Państwa ręce kompendium na temat utrzymania aktywności zawodowej 
pracowników w wieku 50+. Kompendium zostało opracowane w ramach projektu „STAY. 
Wsparcie aktywności zawodowej osób 50+ w przedsiębiorstwie. Zdrowy i zmotywowany 
pracownik – zadowolony pracodawca”, współfinansowanego ze środków Unii Europej-
skiej. Dzięki partnerskiej formule projektu STAY możliwe było wykorzystanie w nim do-
świadczeń i rozwiązań wypracowanych przez partnerów zagranicznych, a niestosowa-
nych dotychczas w Polsce. 

Poruszana w kompendium problematyka jest bardzo aktualna i ważna dla 
funkcjonowania w Polsce mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, aczkolwiek 
ciągle jeszcze słabo rozpoznana przez pracodawców tego sektora. Dlaczego jest 
to tak ważne? Polskie społeczeństwo, podobnie jak społeczeństwa wielu krajów 
rozwiniętych, starzeje się. W rezultacie potencjalne zasoby pracy będą się z jednej 
strony starzeć, a z drugiej – kurczyć.

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 komu-
nikacji na rynku B2B. W praktyce gospodarczej zarówno produktowe, jak i syste-
mowe 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 literatu-
rowo-badawczym, w którym na podstawie pogłębionej analizy światowej litera-
tury przedmiotu oraz wyników badań empirycznych wykazano istotną rolę certy-
fikatów w kontekście zachodzących dwustronnych procesów przepływu szeroko 
rozumianej informacji i w ramach budowania relacji w łańcuchach dostaw. Ponad-
to 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 towarzy-
szył temu wzrost zapotrzebowania na usługi wspierające procesy produkcyjne, 
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w szczególności te charakteryzujące się wysokim stopniem powiązania z technologią i wiedzą. Efektem tego 
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 gospo-
darki usługowej, nazywanego „gospodarką usług”, w którym kluczową rolę odgrywają KIBS. 

W książce zbadano w sposób kompleksowy wpływ KIBS na konkurencyjność działów wykorzystują-
cych 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 UE w roku 
2004, które przeszły podobną ścieżkę transformacji i integracji z UE.

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 infor-
macje niezbędne do podejmowania decyzji strategicznych oraz operacyjnego 
zarządzania przedsiębiorstwem, nabiera coraz większego znaczenia. Publikacja 
jest pierwszą w polskim piśmiennictwie pozycją, w której zaprezentowano ten-
dencje rozwoju i funkcjonowania zawodu specjalisty rachunkowości zarządczej/
controllingu w przedsiębiorstwach w Polsce na tle rozwiązań międzynarodowych. 
Krytyczna analiza wzbogacająca dotychczasowy stan wiedzy naukowej na temat 
kompetencji specjalisty rachunkowości zarządczej umożliwia sformułowanie od-
powiedzi na następujące pytania: Jak bardzo zróżnicowaną grupą zawodową są 
badani specjaliści w Polsce i jak bardzo odbiegają oni od profilu zawodowego ich 
odpowiedników w krajach rozwiniętych? Jakie zadania realizują oni aktualnie i ja-
kie narzędzia do tego wykorzystują? Jakie wymagania w zakresie umiejętności, 
wiedzy i cech charakteru są niezbędne do wykonywania tego zawodu?
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NAUKI MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZE

MATEMATYKA

Jacek Chądzyński

Wstęp do analizy zespolonej. Część II. Funkcje holomorficzne wielu zmiennych, wyd. IV

Łódź 2011 • 148 s. • ISBN 978-83-7525-486-0 • 18,90 zł

Podręcznik zawiera zwięzły, a przy tym precyzyjny wykład teorii funkcji zespolo-
nych jednej zmiennej z perspektywy analizy zespolonej wielowymiarowej, co ma 
pokazać, że analiza zespolona jednowymiarowa nie jest dziedziną zamkniętą, lecz 
stanowi wprowadzenie do dynamicznie rozwijającej się dziś teorii funkcji zespolo-
nych wielu zmiennych. 

Książka przeznaczona jest dla studentów matematyki, fizyki i nauk technicz-
nych różnych uczelni wyższych. W Wydawnictwie Uniwersytetu Łódzkiego ukazały 
się również: druga część książki Jacka Chądzyńskiego, poświęcona funkcjom ho-
lomorficznym wielu zmiennych oraz trzecia część, zawierająca zadania z analizy 
zespolonej jednowymiarowej wraz z pełnymi rozwiązaniami.

Jacek Chądzyński

Wstęp do analizy zespolonej w zadaniach, wyd. II

Łódź 2011 • 188 s. • ISBN 978-83-7525-487-7 • 21,00 zł

Recenzowany podręcznik to znakomicie napisany zbiór zadań, pomyślany jako 
uzupełnienie podręcznika Wstęp do analizy zespolonej tego samego Autora. […] 
Warto tu wyraźnie podkreślić, że znaczna część zadań to nie tylko ilustracja ma-
teriału wykładanego w podręczniku o tym samym tytule, lecz także uzupełnienie 
i rozszerzenie tego materiału. Rozwiązania zadań są bardzo starannie zredagowa-
ne i mogą stanowić dla Czytelnika wzór eleganckiego i precyzyjnego rozumowania 
matematycznego.

(Z recenzji Marka Jarnickiego)

Jacek Hejduk, Stanisław Kowalczyk, Ryszard J. Pawlak, Małgorzata Turowska (eds.)

Modern Real Analysis

Łódź 2015 • 226 s. • ISBN 978-83-7969-663-5 • 54,90 zł

W monografii zaprezentowano rezultaty badań związanych ze współczesnymi 
trendami badawczymi w teorii funkcji rzeczywistych. Takiej tematyce są poświęco-
ne międzynarodowe konferencje z teorii funkcji rzeczywistych, organizowane od 
wielu lat przez polsko-słowackie środowisko matematyczne. W publikacji znajduje 
się krótki rys historyczny tych konferencji, a także biografie naukowe Profesorów 
Jubilatów – Romana Gera, Jacka Jędrzejewskiego i Zygfryda Kominka, którym de-
dykowana jest monografia.
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Andrzej Indrzejczak, Marek Nowak

Metody logiki. Dedukcja

Łódź 2016 • 144 s. • ISBN 978-83-8088-359-8 • 39,90 zł 

Metody logiki. Dedukcja to pierwsza publikacja z planowanego cyklu poświęco-
nego najważniejszym metodom i technikom wypracowanym na gruncie nowo-
czesnej 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 jest 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 wa-
runkowe i rozgałęzione oraz dowody z wykorzystaniem indukcji matematycznej.

Tadeusz Krasiński, Stanisław Spodzieja (red.)

Analytic and Algebraic Geometry 2

Łódź 2017 • 188 s. • ISBN 978-83-8088-922-4 • otwarty dostęp

The volume is dedicated to three mathematicians celebrating in 2017 the jubilees 
of 70th and 60th birth anniversaries: Arkadiusz Ptoski, Kamil Rusek and Krzysztof 
Kurdyka.

They all have contributed significantly to the success of the annual confer-
ences Analytic and Algebraic Geometry since 1983 till now.

Zofia Walczak

LaTeX dla niecierpliwych, cz. I, wyd. II poprawione i uzupełnione

Łódź 2014 • 212 s. • ISBN 978-83-7969-066-4 • 27,30 zł

Książka będzie przydatna dla studentów kierunków ścisłych przygotowujących 
swoje prace licencjackie lub magisterskie, a także pracowników naukowych sta-
jących przed koniecznością dostarczenia złożonego w języku LATEX artykułu do 
czasopisma naukowego. 

LATEX jest językiem niskiego poziomu, posiada ok. 300 pierwotnych sekwen-
cji sterujących, które nie są rozkładalne na prostsze funkcje. Rozumie ok. 900 se-
kwencji sterujących zbudowanych z sekwencji pierwotnych. Są one częścią wbu-
dowanego słownika i możliwe jest budowanie z nich makr i wygodnego interfejsu 
użytkownika. 
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 � FIZYKA

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 pierw-
szym 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 samodziel-
ną naukę. Istotnym udogodnieniem dla Czytelnika są dodatki poświęcone mate-
matycznej stronie poruszanych problemów, np. podstawowym wiadomościom 
dotyczącym liniowych równań różniczkowych wykorzystywanych do analizy 
drgań. Z uwagi na zakres omawianych aspektów mechaniki książka stanowi cen-
ne uzupełnienie luki istniejącej pomiędzy standardowymi podręcznikami me-
chaniki używanymi w ramach licznych kursów fizyki oraz pozycjami z dziedziny 
mechaniki teoretycznej wykładanej na wyższych latach studiów. Publikacja jest 
adresowana przede wszystkim do studentów oraz nauczycieli akademickich i pracowników naukowych 
wydziałów uniwersyteckich i politechnicznych na kierunkach: fizyka, fizyka techniczna, mechanika i po-
krewnych.

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 inverte-
brate 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, mono-
graphs 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.

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.
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 � CHEmIA

Dorota Dziuba

Environmental Issues. Angielski dla studentów ochrony środowiska, wyd. II 

Łódź 2011 • 74 s. • ISBN 978-83-7525-806-6 • 23,10 zł

Niniejsza książka powstała w odpowiedzi na rosnące zainteresowanie młodych lu-
dzi problemami szeroko pojętej ekologii i adresowana jest głównie do studentów 
kierunku ochrony środowiska oraz uczniów klas o profilu ekologicznym. Materiał 
został podzielony na pięć działów tematycznych: Air and Climate, Energy, Land, 
Waste oraz Water. Każdy z nich składa się z serii krótkich artykułów wprowadza-
jących słownictwo związane z danym tematem oraz towarzyszących im leksykal-
nych ćwiczeń utrwalających. Poszczególne działy i teksty można przerabiać w do-
wolnej kolejności, co zapewnia elastyczność pracy i pozwala dostosować książkę 
do indywidualnych wymogów programu nauczania.

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 labo-
ratorium to przystępne źródło wiedzy z dziedziny fizjologii. Jest jedynym na rynku 
podręcznikiem, który zakresem materiału i ofertą doświadczeń odpowiada wyma-
ganiom stawianym studentom biologii, weterynarii, biotechnologii i analityki me-
dycznej. Autorzy uwzględnili w nim najnowsze osiągnięcia wynikające z ogromnego 
postępu wiedzy w dziedzinie biologii doświadczalnej. Nowatorską jest propozycja 
wykorzystania dla potrzeb fizjologii zwierząt cyklu doświadczeń, w których wybra-
ne zjawiska zachodzące w organizmie żywym mogą być symulowane przy wyko-
rzystaniu dostępnych w kraju programów komputerowych. Dzięki rozbudowanym 
rozdziałom poświęconym fizjologii ośrodkowego układu nerwowego podręcznik 
adresowany jest również dla studentów psychologii i pedagogiki.

Sławomir Kozieł (red.)

Wielowymiarowość badań biodemograficznych i związki z innymi naukami

Łódź 2016 • 90 s. • ISBN 978-83-8088-439-7 • otwarty dostęp

Książka jest zbiorem referatów wygłoszonych na XVII Warsztatach Antropolo-
gicznych im. Prof. Janusza Charzewskiego, które odbyły się w Łodzi 18 listopada 
2016 r. Zawarte w niej teksty przybliżają zagadnienia i metody rekonstrukcji wiel-
kości i płodności rodziny na podstawie źródeł historycznych oraz biologii dawnych 
populacji ludzkich w świetle badań genetycznych czy archiwalnych. Na tle zmian 
w strukturze i dynamice demograficznej populacji ludzkich prezentują ich biolo-
giczne skutki oraz prognozują kierunki i dynamikę dalszych zmian. Ze względu 
na interdyscyplinarny charakter publikacji jest ona przeznaczona dla szerokiego 
grona odbiorców, m.in. studentów antropologii fizycznej, historii czy demografii 
historycznej, a także dla studentów genetyki populacji i nauk o zdrowiu.
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Katarzyna Niewiadomska

Przywry Trematoda. Część systematyczna Digenea: Echinostomida

Łódź 2015 • 248 s. • ISBN 978-83-7969-658-1 • 42,90 zł

Wydawnictwo seryjne „Fauna Słodkowodna Polski” istnieje od 1935 roku. Dotychczas 
opublikowano 22 zeszyty poświęcone zarówno zwierzętom bezkręgowym (Inverte-
brata), jak i kręgowcom (Vertebrata). Kolejne tomy „Fauny Słodkowodnej Polski” za-
wierają bogate dane ogólne dotyczące omawianej grupy zwierzęcej oraz informacje 
szczegółowe o należących do niej gatunkach, rodzajach, rodzinach i rzędach. Integral-
ną częścią każdego opracowania są klucze do oznaczania taksonów. Dzięki takiemu 
ujęciu monografie poszczególnych grup systematycznych stanowią kompendium naj-
nowszej wiedzy teoretycznej i praktycznej na ich temat. Zeszyty „Fauny Słodkowodnej 
Polski” przygotowują wybitni specjaliści w zakresie znajomości fauny Polski.

Tom 34B, autorstwa prof. dr hab. Katarzyny Niewiadomskiej, emerytowanego 
pracownika Instytutu Parazytologii PAN, poświęcony krajowym przywrom (Trema-
toda) z rzędu Echinostomida omawia anatomię, biologię, ekologię i taksonomię 
tych zwierząt. Zawiera również klucze do oznaczania żyjących w wodach śródlą-
dowych Polski przedstawicieli tego taksonu.

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 Uniwersy-
tetu Łódzkiego. Z moich obserwacji wynika, że przedstawienie niektórych tematów 
może być przydatne także dla studentów chemii, przy czym zwracam uwagę, iż mate-
riał 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
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Witold Ciesielski, Monika Skowron-Jaskólska

Zadania rachunkowe z analizy instrumentalnej. Skrypt dla studentów chemii i analityki 
chemicznej II roku pierwszego stopnia i I roku drugiego stopnia 

Łódź 2014 • 80 s. • ISBN 978-83-7969-093-0 • 29,40 zł

Przedstawiony skrypt jest wynikiem wieloletnich doświadczeń dydaktycznych pra-
cowników Zakładu Analizy Instrumentalnej Uniwersytetu Łódzkiego. Zawiera po-
dzielone na szereg działów przykładowe zadania analityczne i ma na celu przygo-
towanie studentów do samodzielnego rozwiązywania problemów rachunkowych 
w zakresie analizy instrumentalnej.

Podręcznik zawiera opis metod miareczkowych (opartych na czterech pod-
stawowych typach reakcji: zobojętniania, utleniania-redukcji, kompleksowania 
i strącania) oraz metod wagowych. W ramach każdej metody przedstawiony jest 
niezbędny zakres wiedzy teoretycznej, przykładowe, najbardziej typowe oblicze-
nia oraz szczegółowy opis obowiązujących oznaczeń. Ponadto skrypt obejmuje 
miareczkowanie potencjometryczne z jednoczesnym zastosowaniem wskaźników 

barwnych, mające na celu zobrazowanie przebiegu krzywych miareczkowania alkacymetrycznego i zasady 
doboru wskaźników. W części ogólnej przedstawione są podstawy oszacowania błędów w analizie oraz opis 
korzystania z wag analitycznych. W tabelach umieszczonych na końcu opracowania zamieszczono niektóre 
dane liczbowe, przydatne w obliczeniach.

Andrzej Jóźwiak (red.)

10 lat Wydziału Chemii Uniwersytetu Łódzkiego

Łódź 2017 • 174 s. • ISBN 978-83-8088-737-4 • otwarty dostęp

Wydział Chemii Uniwersytetu Łódzkiego został utworzony z dniem 1 października 
2007 r., ale nauki chemiczne w Uniwersytecie Łódzkim były rozwijane od chwili 
powstania uczelni. Pełne odtworzenie dziejów chemii w Uniwersytecie Łódzkim 
z uwzględnieniem kierunków badawczych wykracza poza ramy tego krótkiego 
opracowania, którego celem jest wprowadzenie do dziesięcioletniej historii Wy-
działu Chemii Uniwersytetu Łódzkiego. Opracowanie zostało ograniczone do 
przedstawienia chemicznych jednostek naukowo-dydaktycznych działających 
przed utworzeniem Wydziału Chemii w Uniwersytecie Łódzkim i przypomnie-
nia osób pełniących w tych jednostkach funkcje kierownicze. Takie podejście 
pozwala czytelnikowi zorientować się, jak ewoluowała struktura i zmieniała się 

kadra kierownicza jednostek chemicznych w latach 1945–2007. Zebrane w tabeli 1 informacje dla piętna-
stu przykładowych lat stosunkowo dobrze reprezentują cały ponadsześćdziesięcioletni omawiany okres. 
W opracowaniu zachowano pisownię stopni i tytułów naukowych oraz kolejność wymieniania jednostek 
chemicznych, jaka występuje w materiałach źródłowych.

Janusz Kupis, Monika Skowron-Jaskólska, Dominik Szczukocki, Barbara Krawczyk

Metrologia i chemometria w analityce środowiska

Łódź 2016 • 154 s. • ISBN 978-83-8088-176-1 • otwarty dostęp 

Jednymi z najistotniejszych elementów wykształcenia chemika są zarówno 
umiejętności prawidłowego prowadzenia pomiarów, jak i interpretacji uzy-
skanych wyników. Badania analityczne prowadzone są za pomocą nowocze-
snych technik pomiarowych, które skracają czas analiz i dostarczają duże ilości 
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 � GEOGRAFIA

wyników. Metrologia i walidacja to wciąż rozwijające się dziedziny, łączące wiedzę z zakresu chemii ana-
litycznej i fizycznej, matematyki, statystyki. Pozwalają one na weryfikację uzyskiwanych danych i umożli-
wiają porównywanie ich między laboratoriami.

Obszerne zbiory danych pomiarowych są trudne do efektywnej interpretacji. Z pomocą przychodzi tu 
chemometria – nowa dziedzina wiedzy, która zajmuje się wydobywaniem użytecznych informacji z wielo-
wymiarowych danych pomiarowych, bazując na metodach m.in. statystyki i matematyki. 

Skrypt został przygotowany głównie z myślą o studentach kierunków chemicznych i przyrodniczych, ale 
będzie przydatny również tym wszystkim, którzy w swoim życiu zawodowym wykonują pomiary chemiczne 
oraz zajmują się interpretacją uzyskanych wyników badań.5

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 środo-
wiska. Autor umiejętnie wykazał wpływ naturalnych i antropogenicznych uwarun-
kowań fizycznogeograficznych zlewni Sokołówki na przestrzenne i czasowe zróż-
nicowanie występujących tam współcześnie procesów hydrologicznych. Waga 
przedstawianych wyników badań jest tym większa, iż w zasadniczej części zostały 
one samodzielnie zebrane podczas wieloletnich, pracochłonnych i kosztochłon-
nych badań terenowych oraz laboratoryjnych. Jest to dojrzałe studium mono-
graficzne, bardzo dobrze udokumentowane – zarówno od strony ilościowej, jak 
i jakościowej, wykorzystujące w pełni dostępne materiały archiwalne, zasoby kar-
tograficzne i publikacje tekstowe. Należy do niewielu polskich monografii hydro-
logicznych ukazujących tak kompleksowo stan oraz zmiany ilościowo-jakościowe 
wód powierzchniowych na terenie zurbanizowanym.

(Z recenzji prof. dr. hab. Tadeusza Ciupy)

Marta Borowska-Stefańska
Zagospodarowanie terenów zagrożonych powodziami w województwie łódzkim

Łódź 2015 • 144 s. • ISBN 978-83-7969-666-6 • 39,90 zł

W pracy podjęto problematykę zagospodarowania terenów zagrożonych powodziami 
w gminach województwa łódzkiego, w kontekście potencjalnych negatywnych konse-
kwencji dla ludzi, środowiska przyrodniczego, dziedzictwa kulturowego i działalności 
gospodarczej. Badaniu podlegały tereny zagrożone powodziami w 21 gminach po-
łożonych w zlewniach trzech głównych rzek: Warty, Pilicy, Bzury. Z punktu widzenia 
ochrony przed powodzią najistotniejsze znaczenie miała analiza stopnia zainwestowa-
nia tych terenów oraz wskazanie obszarów w szczególności narażonych na negatywne 
konsekwencje, co jest kluczowe w ich właściwej ochronie. W ramach prowadzonych 
badań skoncentrowano się na ocenie poziomu ryzyka powodziowego, wynikającego 
ze sposobu zagospodarowania terenów zagrożonych powodziami. Ograniczając pro-
ces zasiedlania równin zalewowych, można zminimalizować ryzyko powodziowe, co 
miałoby wymierne efekty dla ludności oraz samych gmin. Zagadnienia poruszane w książce powinny zaintereso-
wać zarówno naukowców, jak i osoby odpowiedzialne za ochronę przeciwpowodziową w Polsce.
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Jan Degirmendzić, Krzysztof Kożuchowski
Niże śródziemnomorskie jako czynnik klimatu Polski

Łódź 2016 • 166 s. • ISBN 978-83-8088-435-9 • otwarty dostęp

Publikacja zawiera wyniki badań klimatologicznych, mających na celu ocenę roli 
niżów wędrujących znad Morza Śródziemnego na północ wzdłuż tzw. szlaku Vb 
i przynoszących często gwałtowne opady, wezbrania rzek i powodzie w Europie 
Środkowo-Wschodniej, w tym w Polsce. Przedstawiono w niej ponad 50-letnią 
historię występowania niżów śródziemnomorskich. Wyróżniono najczęściej ob-
serwowane szlaki ich wędrówki oraz określono wielkość opadów pochodzenia 
śródziemnomorskiego w Polsce. Zidentyfikowano także formy cyrkulacji atmosfe-
rycznej, sprzyjające aktywności niżów śródziemnomorskich.

Książka jest pierwszym w literaturze polskiej monograficznym opracowaniem 
niżów śródziemnomorskich. Może być wykorzystywana przez klimatologów i hy-
drologów, w tym także przez synoptyków, w prognozowaniu ekstremalnych wa-
runków hydrometeorologicznych w Polsce.

Jerzy Dzieciuchowicz, Lidia Groeger

Nowa przestrzeń mieszkaniowa. Lofty i rezydencje w Łodzi

Łódź 2015 • 138 s. • ISBN 978-83-8088-000-9 • 34,90 zł

W okresie transformacji systemowej w miastach polskich środowisko mieszka-
niowe podlegało ciągłym, różnokierunkowym zmianom. Doszło wówczas do 
powstania licznych enklaw nowych przestrzeni mieszkaniowych, skupiających 
nowoczesne budownictwo mieszkaniowe, które wyróżnia nowa forma, wyposa-
żenie i wysoki standard mieszkania. Kształtowanie nowych, doskonale zagospo-
darowanych przestrzeni mieszkaniowych było uwarunkowane w szczególności 
stałym powiększaniem się grupy osób zamożnych.

W książce poddano analizie nowe przestrzenie mieszkaniowe na przykła-
dzie loftów „U Scheiblera” i nowych rezydencji oddanych do użytku w Łodzi po 
1989 roku. Celem pracy jest ustalenie cech wyróżniających nową przestrzeń miesz-
kaniową i ocena jej atrakcyjności.

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 i zarządzania prze-
strzenią zurbanizowaną regionów. 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), a także poddano analizie cechy przestrzeni decy-
dujące o efektywności procesów urbanistycznych (dynamizm, unikatowość, ela-
styczność przestrzeni) oraz systemowe zależności między zmiennymi elementami 
przestrzeni a wskaźnikami efektywności systemów urbanistycznych.

Książka wchodzi w zakres zainteresowań zarówno urbanistów, jak i przedsta-
wicieli nauk pokrewnych podejmujących problematykę przestrzenną.
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Katarzyna Leśniewska-Napierała

Geograficzno-polityczne uwarunkowania sytuacji mniejszości polskiej na Litwie i Łotwie po 
1990 roku

Łódź 2015 • 272 s. • ISBN 978-83-7969-660-4 • 44,90 zł

Kwestia mniejszości narodowych, zwłaszcza w ostatnich latach, jest przedmiotem 
rozważań specjalistów z różnych dyscyplin naukowych. W pracy zostały zapre-
zentowane geograficzno-polityczne badania porównawcze mniejszości polskiej 
na Litwie i Łotwie. Ukazano warunki funkcjonowania Polaków w obu krajach, co 
umożliwiło weryfikację wielokrotnie powielanych stereotypów na temat ich sy-
tuacji. Dodatkowo podjęcie badań nad mniejszością polską na Łotwie jest próbą 
wypełnienia luki, jaka występuje – zdaniem autorki – w literaturze geograficznej 
dotyczącej sytuacji Polaków poza granicami kraju. Wybór mniejszości polskiej na 
Litwie i Łotwie został podyktowany nie tylko osobistymi zainteresowaniami autor-
ki i jej wcześniejszymi badaniami, lecz także atrakcyjnością tego tematu wynikają-
cą z historycznych zmienności stosunków między większością i mniejszością, jak 
również obecną rangą relacji na linii Polska–Litwa oraz Polska–Łotwa.

Wiesław Maik, Andrzej Suliborski, Marcin Wójcik (red.)

Nowe i stare perspektywy oraz ujęcia w geografii na przełomie XX i XXI wieku

Łódź 2016 • 186 s. • ISBN 978-83-8088-505-9 • otwarty dostęp

Tom Nowe i stare perspektywy oraz ujęcia w geografii na przełomie XX i XXI wie-
ku zamyka cykl konferencji i powstałych na ich podstawie monografii nauko-
wych poświęconych problematyce teoretyczno-metodologicznej geografii. 
Zawarta w nim treść nawiązuje do dyskusji o przyszłości geografii zarówno 
w aspekcie ogólnogeograficznym, jak i perspektywach rozwoju tej dyscypliny 
w Polsce. Całość podzielono na trzy części. Pierwsza z nich, zatytułowana Dzie-
sięć lat kolokwium teoretyczno-metodologicznego pt. „Podstawowe idee i kon-
cepcje geografii” stanowi pewnego rodzaju podsumowanie dziesięciu spotkań, 
które odbyły się w latach 2004–2012. Druga część, zatytułowana Geografia jako 
dyscyplina naukowa i przedmiot edukacji – kondycja i dylematy rozwojowe sku-
piona jest na bieżących problemach rozwojowych dyscypliny. Część trzecia 
Oblicza geografii człowieka ma nieco inny, zawężony zakres tematyczny i do-
tyczy wybranych zagadnień w ramach koncepcji badań i metodologii.

Tadeusz Marszał (red.)

Łódzki ośrodek geografii społeczno-ekonomicznej (1945–2015).  
W stulecie urodzin Profesora Ludwika Straszewicza

Łódź 2016 • 272 s. • ISBN 978-83-8088-059-7 • otwarty dostęp 

Praca stanowi znakomite kompendium wiedzy o rozwoju geografii społeczno-ekono-
micznej w łódzkim akademickim środowisku geograficznym […], przedstawiono w niej 
historię kształtowania się kolejnych struktur organizacyjnych, związanych z tą subdy-
scypliną w Uniwersytecie Łódzkim oraz sylwetki osób, które ją tworzyły lub zapisały się 
w jej rozwoju. […] jestem pod wrażeniem dociekliwości, pozwalającej dotrzeć do mało 
znanych faktów z przeszłości oraz trafności ocen przedstawionych zdarzeń, a także 
wkładu poszczególnych postaci w rozwój łódzkiej geografii społeczno-ekonomicznej.

(Marek Koter)

Katarzyna Leśniew
ska-napierała
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Tadeusz Marszał (red.)

Zakład – Katedra – Instytut Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej UŁ (1991–2016)

Łódź 2016 • 164 s. • ISBN 978-83-8088-568-4 • otwarty dostęp

Jest to monografia jubileuszowa, w której przedstawiono genezę i rozwój In-
stytutu Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej UŁ (wcześniej 
Zakładu/Katedry). Kluczową część publikacji stanowi omówienie kierunków 
prowadzonych badań naukowych oraz dorobku publikacyjnego pracowników 
Zakładu/Katedry/Instytutu. W pracy zarysowano również rozwój działalności 
dydaktycznej, w którą zaangażowana była jednostka, poczynając od specja-
lizacji na kierunku geograficznym do wypracowania podstaw funkcjonowania 
cieszącego się dużą renomą kierunku – gospodarka przestrzenna. Książkę za-
myka część zawierająca biogramy naukowe pracowników wraz z zestawieniem 
najważniejszych prac badawczych.

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 ana-
lizie genezę, rozwój, przemiany oraz percepcję tej formy zabudowy w wybranych 
miastach postsocjalistycznych. Podjęcie refleksji dotyczącej tej tematyki uznano 
za ważne, ponieważ osiedla te są najbardziej widocznym i rozległym przestrzen-
nie 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 postrzegane 
przez pryzmat wielu stereotypów, które należy weryfikować w badaniach w róż-

nych skalach przestrzennych i przy użyciu różnych metod. Praca ma walory nie tylko poznawcze, lecz tak-
że aplikacyjne. Jej rezultaty są ważnym głosem w toczącej się obecnie dyskusji na temat aktualnego stanu 
oraz przyszłości wielkich osiedli mieszkaniowych we współczesnych miastach postsocjalistycznych. Sta-
nowi źródło niezbędnej wiedzy w procesach modernizacji i humanizacji tej formy zabudowy, czyli dzia-
łań zmierzających do zapewnienia takich warunków zamieszkania, które w lepszy niż dotychczas sposób 
mogą zaspokoić potrzeby ich mieszkańców.

Paulina Tobiasz-Lis

Czas w przestrzeni miasta. Przykład Łodzi

Łódź 2016 • 144 s. • ISBN 978-83-8088-379-6 • otwarty dostęp

W publikacji autorka zajęła się czasem wyznaczającym specyficzny rytm, ciągłość 
i przemijanie kolejnych pokoleń, ich relacji społecznych odłożonych w przestrzeni. 
Zawarte w książce analizy pozwalają lepiej zrozumieć nie tylko jej mieszkańców, 
tożsamość struktury miejskiej, lecz także czynniki kształtujące wyobrażenia osób 
o danym miejscu, w tym wypadku Łodzi. Problem podjęty w pracy jest ważny 
zarówno z poznawczej, jak i praktycznej perspektywy związanej z odpowiednim 
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kształtowaniem przestrzeni miasta – nowoczesnego, a jednocześnie niewykorzenionego z tradycji i tożsa-
mości danego miejsca, w którym ludzie czuliby się dobrze, mogąc odnaleźć punkty odniesienia do prze-
szłości i do przyszłości.

Publikacja powinna zainteresować naukowców zajmujących się problematyką miejską, studentów 
geografii, gospodarki przestrzennej, architektury, pracowników biur promocji miast oraz łodzian.

Lucyna Wachecka-Kotkowska

Rozwój rzeźby obszaru między Piotrkowem Trybunalskim, Radomskiem a Przedborzem 
w czwartorzędzie 

Łódź 2015 • 132 s. • ISBN 978-83-7969-866-0 • 42,00 zł

Kompleksowe, interdyscyplinarne prace wykonane pod kierunkiem dr Lucy-
ny Wacheckiej-Kotkowskiej wspierają hipotezę istnienia marginalnego lobu 
Pilicy-Luciąży ( jako południowej części lobu Rawki sensu lato) i jego dotarcia 
w regionie do linii Kamieńsk–Góra Chełmo–Przedbórz, a w części zachod-
niej (na garbie łódzkim) konfluencji z lobem Widawki. Uwzględnienie pełnej, 
czwartorzędowej ewolucji rzeźby w recenzowanej pracy oceniam szczególnie 
wysoko. Stanowi ono wyjątek w aktualnych badaniach. Jako motyw przewod-
ni podsumowania materiałów zebranych na obszarze między Piotrkowem 
Trybunalskim, Radomskiem a Przedborzem wybrano zagadnienie czynników 
rozwoju rzeźby. Rola klimatu jako czynnika globalnego w kształtowaniu rzeźby, 
rola podłoża jako przykład dominacji czynnika lokalnego w morfogenezie oraz 
zagadnienia poligenezy, złożoności i dziedziczenia rzeźby dobrze wyjaśniają jej specyfikę na badanym 
wycinku pogranicza wyżyn i niżu. Na szczególne podkreślenie zasługuje bardzo obszerna dokumenta-
cja niniejszej monografii, co niejako wymusiło załączenie jej na płycie CD. Zamieszczenie pełnej doku-
mentacji badawczej w formie bazy danych stanowi nowość w monografiach geomorfologiczno-pale-
ogeograficznych. 

(Krystyna Turkowska)

Robert Wiluś, Jolanta Wojciechowska (red.)

Człowiek w turystyce. Role, potrzeby, zachowania. Warsztaty z Geografii Turyzmu. T. 7

Łódź 2016 • 286 s. • ISBN 978-83-8088-293-5 • otwarty dostęp 

Przedstawione w publikacji prace zostały pogrupowane w trzy bloki tematyczne. 
Pierwszy blok odnosi się do zagadnień teoretyczno-metodologicznych, m.in. pod-
noszących kwestię indywidualnej przestrzeni turystycznej człowieka, inhibitorów 
jego aktywności turystycznej, oceny zastosowania w badaniach uznanych koncep-
cji teoretycznych (np. społecznych i prognostycznych) czy próby kreowania nauki 
o turystyce.

Drugi blok dotyczy rozważań nad rolą człowieka w turystyce, która zosta-
ła określona poprzez zarysowanie sylwetki turysty w parku narodowym, a także 
zdefiniowanie działań wychowawczych i popularyzatorskich w organizacjach tu-
rystycznych oraz prognostycznych (scenariusze rozwoju).

W trzecim bloku autorzy zajmują się tematyką zachowań i potrzeb człowie-
ka w turystyce. Zostały one pokazane na przykładach: strefy nadmorskiej wybrzeża Bałtyku, uczniów 
szkół z obszaru aglomeracji poznańskiej, łódzkich hosteli, sieciowych produktów turystycznych na ob-
szarze euroregionów Glacensis i Pradziad oraz „złotego pociągu” w okolicy Wałbrzycha.
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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 mia-
sta 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 regio-
nu 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 przydat-
nym narzędziem dla planistów, władz lokalnych oraz społeczeństwa.

Marcin Wójcik (red.)

Tożsamość i „miejsce”. Budzenie uśpionego potencjału wsi

Łódź 2016 • 92 s. • ISBN 978-83-8088-426-7 • otwarty dostęp

Książka dotyczy aktualnych procesów zachodzących na obszarach wiejskich 
i wpisuje się w badania odnowy wsi. Zawarte w niej studia przypadku poświęco-
ne dziewięciu miejscowościom pokazują różne strategie budzenia się uśpionego 
potencjału „miejsc”, odbudowywania lub tworzenia ich nowej tożsamości. Pre-
zentowane opisy specyfiki i wyjątkowości wsi wynikają, z jednej strony, z potrzeby 
przekazania przez autorów wielu przemyśleń i wrażeń, z drugiej zaś – są prezenta-
cją dobrych praktyk rozwoju lokalnego. Dzięki nim lepiej można zrozumieć istotę 
współczesnej polskiej wiejskości, ze wszystkimi jej zaletami i obciążeniami, a także 
docenić jej wartość dla naszego kulturowego trwania jako wspólnoty ludzi połą-
czonych geografią i historią.
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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 problema-
tykę teoretyczno- i filozoficzno-prawną w ramach własnych badań przedmioto-
wych. 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 1/2014 

Monika Zalewska, Problem zarachowania w normatywizmie Hansa Kelsena

Łódź 2014 • 224 s. • ISBN 978-83-7525-999-5 • 60,90 zł

Celem publikacji jest przybliżenie zagadnień ujętych w tytule oraz przywrócenie 
pełni normatywistycznej myśli Hansa Kelsena polskiemu dyskursowi teoretyczno-
-prawnemu, przy jednoczesnym przedstawieniu międzynarodowej dyskusji, która 
się toczy wokół Kelsenowskiego normatywizmu.

JURYSPRUDENCJA 2/2014

Marek Zirk-Sadowski, Bartosz Wojciechowski, Tomasz Bekrycht (red.), Integracja zewnętrzna 
i wewnętrzna nauk prawnych, cz. 1

Łódź 2014 • 288 s. • ISBN 978-83-7969-150-0 • 63,00 zł

Publikacja opisuje jedno z najistotniejszych zagadnień prawoznawstwa – inte-
grację nauk prawnych. Integracja ta dotyczy zarówno dziedzin, które tradycyjnie 
stanowią korpus wiedzy o prawie, jak i nauk powszechnie umieszczanych zdecy-
dowanie poza horyzontem wyznaczającym obszar prawoznawstwa.

Opracowanie ma charakter dwudzielny. Zewnętrzne spojrzenie na zagadnie-
nia obecne w problematyce prawa ujęto w trzech blokach problemowych: Polity-
ka; Etyka – krytyka – literatura; Kognitywistyka – cybernetyka. Natomiast wzajemne 
przenikanie się wiedzy o prawie w ramach dogmatyk prawniczych, nauk historycz-
nych oraz teorii i filozofii prawa znalazło wyraz w tekstach opatrzonych nadrzęd-
nym tytułem: Interpretacja – język. 
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JURYSPRUDENCJA 3/2014

Małgorzata Król, Adam Bartczak, Monika Zalewska (red.), Integracja zewnętrzna i wewnętrzna nauk 
prawnych, cz. 2

Łódź 2014 • 224 s. • ISBN 978-83-7969-149-4 • 60,90 zł

Dążenie do integracji zewnętrznej i wewnętrznej prawoznawstwa jest zjawiskiem 
ciągle aktualnym i powracającym w refleksji naukowej nad prawem. Jednakże 
w ślad za rozwojem nauki zmienia się zarówno obszar integracji, jak i jej zakres.

Publikacja składa się z czterech części, których tytuły odzwierciedlają ideę in-
tegracyjności zewnętrznej i wewnętrznej prawa: Wielowymiarowość badań nad pra-
wem, Różne perspektywy postrzegania prawa, Wybrane aspekty stosowania prawa 
oraz Metaetyka a prawo. Prawo ma ścisły związek z wieloma zjawiskami społeczny-
mi, psychicznymi, etycznymi i językowymi, bo samo też jest takim zjawiskiem w wie-
lu odsłonach. W opracowaniu poruszono bardzo wiele niezwykle interesujących 
oraz inspirujących badawczo i metodologicznie zagadnień z tego zakresu.

JURYSPRUDENCJA 4/2014 

Wioletta Jedlecka, Legitymizacja prawa Unii Europejskiej. Legitymizacja demokratyczna 
czy cywilizacyjna?

Łódź 2014 • 228 s. • ISBN 978-83-7969-292-7 • 60,90 zł

Przedmiotem publikacji jest kwestia legitymizacji Unii Europejskiej – jej instytucji 
oraz stanowionego przez nie prawa. Inspiracją do podjęcia tematu było opisywa-
ne w wielu opracowaniach poczucie szeroko rozumianego kryzysu legitymizacji 
demokratycznej UE. W Unii występuje problem z uzasadnianiem decyzji – szcze-
gólnie w zakresie prawa pochodnego i orzecznictwa – w sposób wpisywalny w do-
minujące koncepcje demokracji, do których przywykły krajowe dyskursy profesjo-
nalne. Receptą na ów kryzys może być wzmocnienie legitymizacji cywilizacyjnej 
Unii Europejskiej, tj. odbudowa wspólnoty inkluzywnej przy wykorzystaniu zasady 
solidarności, kanonu wartości wspólnych i wielokulturowości.

JURYSPRUDENCJA 5/2014

Joanna Helios, Prawo prywatne Unii Europejskiej ze stanowiska teorii prawa

Łódź 2014 • 240 s. • ISBN 978-83-7969-293-4 • 59,85 zł

Celem publikacji jest zbadanie adekwatności wypracowanych w teorii prawa kon-
cepcji podziału na prawo publiczne i prawo prywatne w prawie Unii Europejskiej. 
Na marginesie zasadniczych rozważań uwzględniono również dyskusję nad Eu-
ropejskim Kodeksem Cywilnym, harmonizacją/unifikacją prawa prywatnego i re-
fleksję nad rolą prawa prywatnego w procesie integracji społecznej. W publikacji 
można wyodrębnić trzy obszary problemowe: 1) adekwatność wyróżnienia prawa 
prywatnego UE jako rodzaju prawa; 2) kwestię uzasadnienia podziału europejskie-
go prawa na publiczne i prywatne; 3) modernistyczne uwikłania unijnego prawa 
prywatnego.
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JURYSPRUDENCJA 6/2015

Tomasz Bekrycht, Transcendentalna filozofia prawa. O zewnętrznym obowiązywaniu i uzasadnieniu 
istnienia prawa

Łódź 2015 • 196 s. •  ISBN 978-83-7969-586-7 • 45,15 zł

Problematyka poznania zasadności prawa zawiera się w pytaniach o istnienie uni-
wersalnych struktur kategorii bytu, jaką jest prawo, a także o możliwość jego obiek-
tywnego poznania (jako kategorii ontologicznej i deontologicznej – czyli bytu, który 
w osobliwy sposób określa powinność) w zakresie satysfakcjonującym o tyle, o ile 
poznanie takie odsłania uzasadnienie jego istnienia. Tym samym problem ten staje 
się zagadnieniem transcendentalnym, czyli pytającym o warunki możliwości istnie-
nia prawa. Nie pozwala ono zrezygnować z poszukiwania czegoś uniwersalnego, 
niezmiennego, być może tylko formalnie uchwytnego, co uzasadnia i warunkuje ist-
nienie prawa niezależnie od przyjęcia tego uzasadnienia jako faktycznego i w jakikol-
wiek praktyczny sposób nośnego argumentu za istnieniem porządku społecznego 
bądź jako podstawy do budowy kolejnej czy wzmacniania którejś z istniejących już 
teorii normatywnych. Poszukiwanie to jest wyrazem transcendentalnej i transcendującej zastany porządek fe-
nomenalny dążności intelektu. Tego rodzaju poznanie mogłoby dostarczyć koronnego, ale także powszechnie 
zrozumiałego i dlatego też wiążącego argumentu, przemawiającego za tym, by prawa po prostu przestrzegać.

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 tek-
stualizm wywodzący się z koncepcji powszechnego znaczenia (plain meaning), sfor-
mułowanej przez Oliviera W. Holmesa oraz oryginalizm, który skupia się – jak podkre-
śla 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 ide-
alnym rozstrzygnięciem sporu o interpretację jest koncepcja intencyjnego znaczenia 
(intention meaning). Całość zamykają ustalenia pojęciowe związane z enigmatycznym terminem, jakim jest ak-
tywizm sądowy (judicial activism), stanowiące po części odpowiedź na pytanie o jego właściwą charakterystykę.

JURYSPRUDENCJA 8/2017

Bartosz Wojciechowski, Tomasz Bekrycht, Karolina M. Cern, The principle of 
equality as a fundamental norm in law and political philosophy

Łódź 2017 • 216 s. • ISBN 978-83-8088-410-6 • otwarty dostęp

Equality has been discussed for thousands years in the fields of philosophy and law 
and most recently in the social sciences and humanities. This discussion has raised 
most of the philosophical, moral, legal and political questions that are connected with 
the issues of justice and freedom. However, little discussion has focused on whether 
citizenship makes people equal or whether those who are equal are recognised as 
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fellow citizens; whether freedom renders all people equal; whether we are equally free to differentiate our-
selves from one another. Moreover, the extent to which the principle of equality should include the respect 
for human diversity still remains an open question.

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 norma-
tywnym składnikiem statusu. Jego składnik społeczny to faktyczne uznanie takie-
go układu uprawnień i obowiązków przez inne podmioty. Taka interferencja fak-
tów i norm to wariant splotu faktyczno-normatywnego.

Justyna Bieda, Dorota Wiśniewska-Jóźwiak (red.)

Niezbędnik studenta I roku. Repetytorium egzaminacyjne do ćwiczeń i egzaminu  
z historii państwa i prawa polskiego

Łódź 2014 • 192 s. • ISBN 978-83-7969-081-3 • 29,40 zł

Opracowane przez łódzkich historyków prawa repetytorium ma ułatwić studen-
tom I roku przygotowanie się do egzaminu z historii państwa i prawa polskiego. 
Włożony w przygotowanie owego „niezbędnika” wysiłek zasługuje niewątpliwie na 
uznanie. Nie jest tajemnicą, że studenci często korzystają z różnych „prywatnych” 
opracowań, „skryptów”, tworzonych zazwyczaj przez ich starszych kolegów. Do-
dajmy, że owe opracowania często roją się od błędów i nieścisłości. W to miejsce 
osoby przygotowujące się do ćwiczeń i egzaminu otrzymują pełnowartościową, 
stojącą na wysokim poziomie pomoc naukową. […] Zawierające solidną dawkę 
wiedzy, przygotowane w kompetentny sposób repetytorium stanowić będzie cen-
ną pomoc dla studentów, chyba nie tylko I roku prawa.

(Z recenzji dr. hab. Mariana Mikołajczyka)

Aldona Domańska, Krzysztof Skotnicki (red.)

Zagadnienia prawa konstytucyjnego. Zasada suwerenności. Problemy wybrane. 
Księga dedykowana Profesorowi Michałowi Domagale

Łódź 2017 • 134 s. • ISBN 978-83-8088-830-2 • otwarty dostęp

Księga dedykowana prof. dr. hab. Michałowi Domagale poświęcona jest tematyce 
związanej z Jego zainteresowaniami naukowymi – zasadami ustroju współcze-
snych państw. To zbiór artykułów napisanych przez Jego uczniów, kolegów i przy-
jaciół z Katedry Prawa Konstytucyjnego, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersy-
tetu Łódzkiego. Teksty dotyczą zasady suwerenności i odnoszą się do rozwiązań 
ustrojowych polskich bądź wybranych państw europejskich, w przeszłości należą-
cych do bloku państw socjalistycznych, a także problemów związanych z członko-
stwem suwerennego państwa w organizacjach międzynarodowych.

(Ad multos annos, drogi Panie Profesorze!)
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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. Termin ten jest 
terminem języka prawniczego definiowanym w piśmiennictwie a contrario do „za-
trudnienia typowego”. 

W książce zanalizowano prawne zróżnicowanie stosunków zatrudnienia, pro-
wadzące do odmienności w sytuacji prawnej osób świadczących pracę na pod-
stawie nietypowych stosunków umownych. Autorka opisuje poszczególne rodzaje 
umów nietypowych, wskazuje różnice między nimi oraz porównuje je z umową 
o pracę.

Marcin Głuszak, Dorota Wiśniewska-Jóźwiak (red.)

Nil nisi veritas. Księga dedykowana Profesorowi Jackowi Matuszewskiemu

Łódź 2016 • 612 s. • ISBN 978-83-8088-187-7 • otwarty dostęp

Osobowość Jacka S. Matuszewskiego to osobowość zawsze pełna pasji twórczej, 
polemicznej, nauczycielskiej bądź pozaakademickiej, ujawniającej się w działa-
niach obywatelskich i wspólnotowych.

W sumie dorobek naukowy Jubilata to ponad sto różnorodnych publikacji 
– zapewnia mu on znaczące oraz trwałe miejsce w historii polskiej nauki prawa, 
jak też w historii tout court. Dzięki bogactwu treści jego prac, a także celnej for-
mie wypowiedzi, starannie i jasno dobranym słowom, ciętym, ale i błyskotliwym 
sformułowaniom, jego wpływ na współczesną kulturę prawną, nie tylko naszego 
środowiska, jest niebagatelny.

Dariusz Górecki (red.)

Aktualne problemy polskiego i litewskiego prawa konstytucyjnego

Łódź 2015 • 204 s. • ISBN 978-83-7969-477-8 • 48,30 zł

Autorami książki są pracownicy Katedry Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu 
Łódzkiego oraz pracownicy Katedry Prawa Publicznego Uniwersytetu Wileńskie-
go. Rozważania prezentowane w monografii dotyczą problemów ustrojowych 
wzbudzających w różnym stopniu kontrowersje w trakcie prac nad konstytucjami 
obu państw oraz zagadnień rodzących wątpliwości, lecz mających znaczenie teo-
retyczne i praktyczne w Polsce i na Litwie.

(Z recenzji prof. zw. dr. hab. Dariusza Góreckiego)
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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 in-
stytucji prezydenta prawników teoretyków i praktyków, politologów oraz studen-
tów. 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)

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 zarzą-
dzania państwem, mających na celu zachowanie równowagi finansowej. Autor wyka-
zuje, że za pomocą reguł fiskalnych zawartych w ustawach zwykłych nie jest możliwe 
stworzenie gwarancji prawnych przestrzegania norm konstytucyjnych dla zapewnie-
nia 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 różno-
rodne problemy odpowiedzialności cywilnej w szerokim obszarze stosunków stric-
te cywilno-prawnych, stosunków prawa gospodarczego i handlowego oraz prawa 
pracy. Czytelnik znajdzie w niej ogólne zagadnienia reformy prawa cywilnego i bar-
dziej szczegółowe, lecz węzłowe, kwestie winy nieubezpieczalnej we francuskim 
i w polskim prawie ubezpieczeń gospodarczych, odpowiedzialności spółek kapita-
łowych, w tym odpowiedzialności spółki dominującej za spółkę zależną, odpowie-
dzialności 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 wyrzą-
dzoną 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 przedstawicie-
lom nauki i praktyki prawa szczególną okazję do lepszego zrozumienia i porównania najnowszych tendencji 
w zakresie odpowiedzialności cywilnej w Polsce i we Francji.
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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, przygo-
towanych 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 administracyjne-
go, ustroju administracji publicznej (ze szczególnym uwzględnieniem samorządu 
terytorialnego), problematyki prawa procesowego (postępowania administracyj-
nego 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.

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, ja-
kie 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.

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 opisano szeroko 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 niedosko-
nałości prawa samorządowego. Normatywny kształt obecnego systemu finan-
sowego budzi wiele wątpliwości, co jest najbardziej widoczne w odniesieniu do 

Złotow
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fundamentalnej zasady ustrojowej, czyli samodzielności jednostek samorządu terytorialnego w zakresie 
finansowym. Samodzielność samorządu terytorialnego w tym aspekcie jego funkcjonowania jest wyso-
ce ograniczona. Odrębnym zagadnieniem jest jakość prawa samorządowego stanowionego przez parla-
ment. Uwagi krytyczne pod tym względem dotyczą wielu ustaw wpływających na funkcjonowanie samo-
rządu. Braki legislacyjne wynikające z pośpiechu, braku wizji, „zamętu” terminologicznego niepotrzebnie 
angażują organy nadzoru oraz sądy administracyjne, tym samym zwiększając koszty funkcjonowania 
państwa i samorządu.

Autorzy dokonali analizy funkcjonowania samorządu w różnych aspektach jego działalności. Po-
ruszona problematyka i pojawiające się kontrowersje prawno-ekonomiczne wymagały przedstawie-
nia kierunku zmian legislacyjnych, mających na celu umacnianie idei samorządności w Polsce. Mo-
nografia zapewne skłoni przedstawicieli doktryny oraz praktyków do dalszych badań i przemyśleń.

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 po-
święcone teorii kryminalizacji, uwzględniającej całościowo element uzgadniania 
kontekstu konstytucyjnego stanowienia norm prawnokarnych. W pracy wyka-
zano, że kryminalizacja stanowi ingerencję w sferę konstytucyjnie chronionych 
praw i wolności jednostki, a w związku z tym podlega rygorom klauzuli limita-
cyjnej 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 proces kryminalizacji wynikających z Konstytucji RP. Rozważania zostały 
przeprowadzone na gruncie polskiego prawa karnego i konstytucyjnego oraz uzupełnione o punkt widze-
nia doktryn niemieckiej, szwajcarskiej i austriackiej w zakresie wpływu zasady proporcjonalności sensu 
largo na proces kryminalizacji. Odwołano się także do orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego oraz 
Bundesverfassungsgerichtu.

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 jest poświęcona 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, ekono-
micznej i politycznej. Monografia ma przede wszystkim charakter dogmatyczno-
prawny oraz 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 mode-
lowym. W publikacji wyeksponowano znaczenie sfery kompetencyjnej inspekcji 
pracy, w ramach której kluczową rolę odgrywają funkcje tej inspekcji.
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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

Monografia dotyczy realizacji w praktyce zasady indywidualizacji w wykonywa-
niu kar kryminalnych, w szczególności kary pozbawienia wolności i niektórych 
środków probacyjnych. Ma ona charakter interdyscyplinarny i została napisana 
przez specjalistów z zakresu prawa karnego, prawa karnego wykonawczego, 
psychologii oraz pedagogiki resocjalizacyjnej. W części pierwszej autorzy przy-
bliżają rolę diagnozy penitencjarnej, specyfikę postępowania wobec niektórych 
grup skazanych na karę pozbawienia wolności (m.in. uzależnionych od alkoho-
lu, sprawców przestępstw popełnionych w związku z zaburzeniami preferencji 
seksualnych, niepełnosprawnych fizycznie, wymagających szczególnej ochrony 
w warunkach zwiększonej izolacji i zabezpieczeń, odbywających karę pozbawie-
nia wolności w systemie dozoru elektronicznego), problematykę niekonwencjo-
nalnych 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 są-
dowych. Ponadto w książce znalazły się dwa artykuły przygotowane z okazji jubileuszu 20-lecia istnienia 
Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Łodzi, współpracującego z Zakładem Prawa Karnego Wy-
konawczego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

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. Ka-
rierę polityczną zaczął za Nerona, kontynuował za Flawiuszy, by ją zakończyć 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.

„Opatrzony wstępem i komentarzem przekład De aquaeductu urbis Romae au-
torstwa prof. Cezarego Kunderewicza ukazał się w formie druku powielaczowego 
w 1961 r. Mamy nadzieję, że reedycja tego praktycznie niedostępnego dziś tłuma-
czenia, 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 woj-
skowości, lecz także filologów, prawników i wszystkich miłośników kultury antycznej”.

(Ze Wstępu)
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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 pra-
cownika podmiotowi zatrudniającemu. Najdalej idące odmienności podporząd-
kowania pracownika kierownictwu pracodawcy obserwuje się w nietypowych 
formach zatrudnienia.

Autorka analizuje problematykę podporządkowania pracowników tymczaso-
wych, telepracowników, kadry kierowniczej najwyższego szczebla, pracowników 
wykonujących wolne zawody oraz pracowników twórców. Jest to pierwsze na pol-
skim rynku wydawniczym opracowanie o charakterze monograficznym poświęco-
ne tej tematyce. 

Publikacja uwzględnia najnowsze zmiany legislacyjne, w tym nowelizację ko-
deksu 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, któ-
rzy w praktyce zawodowej zajmują się stosowaniem przepisów prawa pracy. Może być również przydatna 
w procesie dydaktycznym.

Anna Rakowska-Trela

Kampania wyborcza w regulacji prawnej i w praktyce

Łódź 2015 • 462 s. • ISBN 978-83-7969-850-9 • 58,80 zł

Kampania wyborcza jest obecnie zjawiskiem o niezwykle istotnej wadze, a jednocze-
śnie jednym z tych etapów procedury wyborczej, które mają duże znaczenie dla funk-
cjonowania współczesnych społeczeństw demokratycznych. Problematyka ta nie była 
dotychczas w sposób całościowy przedstawiona w opracowaniu o charakterze praw-
niczym. Przeprowadzenie analizy prawnej problematyki kampanii wyborczej jest nato-
miast pożądane, jako że praktyka ustrojowa w tym zakresie uwypukla liczne problemy, 
które pojawiają się w jej toku. Autorka dokonuje dogłębnej analizy regulacji kampanii 
wyborczej, zawartej w kodeksie wyborczym na tle regulacji przyjmowanej w poprze-
dzających kodeks ordynacjach oraz rozwiązań w innych państwach, formułując wnio-
ski zarówno co do sposobu interpretacji przepisów, jak i postulatów de lege ferenda. 
Dlatego też niniejsza książka stanowi istotną pozycję w sferze prawa wyborczego, która 
może wzbudzić zainteresowanie nie tylko przedstawicieli nauki prawa, lecz także po-
litologów, socjologów, a nadto polityków oraz publicystów.

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 Bi-
rucie Lewaszkiewicz-Petrykowskiej było ujęcie w formie opracowań naukowych 
zasadniczych kierunków przemian charakterystycznych dla prawa cywilnego na 
początku XXI wieku. Podjęta tematyka, zgrupowana w trzech częściach, nawiązuje 
do najważniejszych zagadnień prawa cywilnego i odzwierciedla główne obszary 

9 788379 698509

ISBN 978-83-7969-850-9

0_WUL_151211_Prawo_Rakowska.indd   1 11.12.2015   11:28



221

 � PRAWO I ADMINISTRACJA

Pr
aw

o 
i a

dm
in

ist
ra

cj
a

zainteresowań badawczych oraz aktywności prawniczej Jubilatki. Część pierwsza publikacji poświęcona 
jest problematyce czynności prawnych, w drugiej omawiane są różne aspekty odpowiedzialności cywil-
nej, 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 Lewasz-
kiewicz-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 pew-
nością jest osobą, która „czyni postęp w prawie” – co odzwierciedla tytuł publikacji.

(Wojciech Robaczyński, redaktor tomu)

Michał Rupniewski

Prawo jako narzędzie sprawiedliwej kooperacji w społeczeństwie demokratycznym.  
Filozofia polityczna Johna Rawlsa z perspektywy prawniczej

Łódź 2015 • 258 s. • ISBN 978-83-7969-566-9 • 41,90 zł

Przedmiotem rozprawy jest filozofia polityczna Johna Rawlsa (1921–2002), słynne-
go XX-wiecznego filozofa, który po dziś dzień inspiruje badaczy na całym świecie. 
Autor publikacji docieka, jakiego rodzaju koncepcję prawa można zrekonstruować 
zarówno z wczesnej, jak i późnej doktryny Rawlsa. W centrum rozważań znajduje 
się problem instytucji pluralistycznego społeczeństwa demokratycznego, co czyni 
niniejszą pozycję ważną dla filozofów polityki czy prawa, a także dla praktyków 
– prawników i polityków.

Powstałe we wrześniu 2007 roku Centrum Myśli Polityczno-Prawnej im. Alexisa 
de Tocqueville’a jest programową jednostką badawczą, która stanowi integralną 
część Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Centrum odwołuje się do ideowego i intelektualnego dziedzictwa autora O de-
mokracji w Ameryce. Dziedzictwo to łączy dominujące dziś tradycje – konserwatywną i liberalną – z chrześci-
jańską wizją zachodniej tożsamości i republikańskim etosem obywatelskiej partycypacji. Wyprowadza refleksję 
polityczną, ustrojową i prawną z analizy konkretnych stosunków społecznych, unika natomiast konstruowania 
wszelkich apriorycznych, abstrakcyjnych, racjonalistycznych modeli życia publicznego. Postrzega podstawowe 
wartości współczesności, takie jak wolność, równość, demokracja, rządy prawa, sprawność i skuteczność władzy 
państwowej, społeczeństwo obywatelskie czy samorządność, jako dalekie od wzajemnej harmonii. Pozostawia 
zatem miejsce dla aksjologicznego sceptycyzmu, inspiruje ruch idei i nakazuje poznawczy obiektywizm.

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 dotyczą nie tylko podmiotu zamawiającego, lecz także wskazują nowe regu-
ły prowadzenia samego postępowania czy też eliminują z obowiązujących dotych-
czas przesłanek unieważnienia postępowania te, które dotyczą podmiotu realizują-
cego 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 

9 788379 695669

ISBN 978-83-7969-566-9
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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 karne-
go, szeroko rozumianego prawa finansowego oraz prawa cywilnego.

Zygfryd Rymaszewski 

Areszt rzeczy jako zabezpieczenie wierzytelności w miastach Polski średniowiecznej

Łódź 2015 • 230 s. • ISBN 978-83-7969-532-4 • 47,00 zł

Przeglądając księgi sądów miejskich w poszukiwaniu informacji o woźnych sądo-
wych, nie uzyskaliśmy spodziewanych rezultatów. Rzucały się natomiast w oczy 
liczne wzmianki o areszcie, głównie kładzionym przez wierzycieli na majątku dłuż-
ników. Postanowiliśmy się temu zjawisku bliżej przyjrzeć, zwłaszcza że niewiele 
o nim jest informacji w literaturze. Uzyskany przez nas obraz aresztu – zabezpie-
czenia w prawie miast polskiego średniowiecza – pozostawia wrażenie niedosytu. 
Zbyt często, wobec milczenia źródeł, badacz skazany jest na hipotezy czy znaki 
zapytania. Mimo wszystko sądzimy, że warto Czytelnikowi przedstawić ciekawą in-
stytucję prawną, w której jak w zwierciadle odbija się, choć w zamglonym tle, żywo 
pulsujące życie mieszkańców polskich miast epoki średniowiecznej.

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 Gó-
reckiego, 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.

Ewa Staszewska, Izabela Barańczyk (red.)

Prawo pracy w systemie prawa. Prawo pracy a prawo handlowe

Łódź 2016 • 148 s. • ISBN 978-83-8088-306-2 • otwarty dostęp

Przedsiębiorca jako pracodawca i jego pracownicy oraz rozważenie interesów 
tych podmiotów pojawia się w każdym stadium działania przedsiębiorcy. Klu-
czowe jest tu pojęcie przedsiębiorcy i pojęcie pracodawcy. Pojawia się problem 
wyodrębnienia odcinkowej zdolności pracowniczej w stosunkach holdingowych. 
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Pozostaje jeszcze określenie relacji pojęcia przedsiębiorstwa i zakładu pracy. Ważnym tematem jest zatrud-
nienie członków zarządu spółek kapitałowych. Podstawa zatrudnienia członka zarządu ma istotne znacze-
nie dla jego sytuacji prawnej, wpływa na jego prawa i obowiązki, odpowiedzialność oraz poziom ochrony. 

Następnym tematem jest problematyka relacji pracodawca–przedsiębiorca i pracownik. Ochrona 
interesu pracodawcy w prawie pracy to przede wszystkim umowa o zakazie konkurencji. Ciekawe są też 
kwestie wpływu restrukturyzacji i likwidacji na stosunki pracy w spółkach handlowych. Ostatnie zmiany 
w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym zwracają uwagę na sytuację prawną pracowni-
ków niewypłacalnego albo zagrożonego niewypłacalnością dłużnika. 

Monografia wpisuje się w nurt publikacji naukowych dotyczących problematyki powiązań prawa 
pracy z prawem handlowym. Wskazuje ona na związki obu dziedzin prawa stawiających sobie, jak by 
się mogło wydawać, zupełnie inne cele. Ukazano przenikanie się wielu zagadnień z zakresu prawa han-
dlowego i prawa pracy, wyłaniając wiele kwestii spornych i wymagających pogłębionej dyskusji.

Michał Igor Ulasiewicz

Administracyjnoprawne aspekty jawności działań administracji publicznej

Łódź 2017 • 336 s. • ISBN 978-83-8088-818-0 • 59,90 zł

Prezentowana monografia jest poświęcona ważnej teoretycznie i doniosłej prak-
tycznie 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 jaw-
ność w demokratycznym państwie prawnym, proces kształtowania się prawnych 
gwarancji jawności, pozycję jawności w międzynarodowym i polskim porządku 
prawnym, przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz inne unormo-
wania administracyjnoprawne służące realizacji zasady jawności, a także najważ-
niejsze ograniczenia jawności.

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 ob-
szarem intuicyjnych ocen, stereotypowych poglądów i uogólneń. Unikatowa 
książka dr. Marka Jana Wasińskiego wypełnia tę lukę. Postawione w niej tezy są 
oryginalne, często także na tle nauki europejskiej i światowej. Logiczne, przeko-
nujące, 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)



 � PRAWO I ADMINISTRACJA
Pr

aw
o 

i a
dm

in
ist

ra
cj

a

Anna Wyrozumska (red.)

Transnational Judicial Dialogue on International Law in Central and Eastern Europe

Łódź 2017 • 504 s. • ISBN 978-83-8088-707-7 • otwarty dostęp

This book is a result of a research undertaken under the direction of Professor Anna 
Wyrozumska by an international team of scholars from selected Central and Eastern 
European (CEE) States within the framework of the EUROCORES project 10-ECRP-
028 International Law through the National Prism: the Impact of Judicial Dialogue. 
The authors examine the approach that Polish as well as Czech, Hungarian, Lithu-
anian, Russian and Ukrainian courts take towards international law in the light of 
respective regulations governing its position in domestic legal systems. The investi-
gation focuses on judicial dialogue emerging in this context.

As the key concept of the book, the judicial dialogue is defined broadly, as 
a practice of using any kind of cross-references to reasoning and interpretation of 
law made by judges beyond a given legal system. The authors seek to understand 

whether, and, if so, under which circumstances and for which purposes the CEE courts enter into a dialogue 
with international or foreign domestic courts when international law comes into question. The ultimate 
objective of this study is to assess how judicial dialogue may contribute to the development of international 
law and, consequently, the strengthening of the rule of law.

The volume contributes significantly to the mainstream academic discourse on interpretation and ap-
plication of international law putting in the spotlight the CEE states’ experience.

Anna Wyrozumska (red.)

Transnational Judicial Dialogue on International Law in Central and Eastern Europe.  
Annex – National Reports

Łódź 2017 • 232 s. • ISBN 978-83-8088-709-1 • otwarty dostęp

The purpose of the EUROCORES research project 10-ECRP-028 International Law 
through the National Prism: the lmpact of Judicial Dialogue under the direction of 
Professor Anna Wyrozumska was to explore the contribution national courts 
of Central and Eastern European States have made to the development of inter-
national law. The focus was placed on the broadly understood judicial dialogue 
as a means used by the courts in this respect. This volume presents the results of 
the first, empirical, stage of research and the information resulting from the survey 
conducted on the basis of the questionnaire addressed to country rapporteurs 
from the Czech Republic, Hungary, Lithuania, Poland, and Russia. This raw data 
was the basis for the research conducted within the whole project and the analysis 
presented in the monograph Transnational Judicial Dialogue on International Law 
in Central and Eastern Europe.
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PODRĘCZNIKI DLA CUDZOZIEMCÓW

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 glottodydak-
tycznym 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 po-
pularnonaukowe, fragmenty wywiadów. Są one obudowane pomysłowymi ćwi-
czeniami leksykalnymi i gramatycznymi oraz zadaniami rozwijającymi poszcze-
gólne 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 certyfika-
towych 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

Historia do 1918 r. to siódmy z podręczników wydanych w serii W Wieży Babel po 
Polsku. Podręcznik jest przeznaczony dla cudzoziemców, którzy chcą studiować 
w Polsce na kierunkach humanistycznych.

Praca jest podzielona na kilka części, w których autorzy zawarli wyjaśnienia 
podstawowych pojęć historycznych i ekonomicznych, informacje z zakresu poli-
tycznych i gospodarczo-społecznych dziejów Polski do 1918 r. oraz zagadnienia 
z historii powszechnej o tematyce stanowiącej tło dla wydarzeń i zjawisk zacho-
dzących na ziemiach polskich. Omawiane kwestie zaprezentowano syntetycz-
nie, 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 usystematy-
zowaniu materiału przed egzaminem.

Odbiorcami podręcznika powinni być cudzoziemcy, którzy osiągnęli poziom kompetencji języka pol-
skiego A1 i posiadają podstawową wiedzę z zakresu historii. Ostatecznym celem publikacji jest przygotowa-
nie przyszłych studentów kierunków humanistycznych do czytania ze zrozumieniem tekstów naukowych 
i popularnonaukowych, a także do czynnego posługiwania się językiem naukowym.
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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 polskie-
go jako obcego/drugiego, a szczególnie dla młodych lektorów rozpoczynających 
zawodową karierę – zarówno polonistów, jak i neofilologów. Informuje o spo-
dziewanych trudnościach w nauczaniu podsystemu fonicznego (norma języ-
kowa, 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 kul-
tury czy podejściu komunikacyjnym.

Barbara Busiakiewicz, Tadeusz Malinowski

Fizyka po polsku. Podręcznik dla cudzoziemców, cz. 1

W Wieży Babel po Polsku 4

Łódź 2014 • 148 s. • ISBN 978-83-7969-361-0 • 29,40 zł

W serii W Wieży Babel po Polsku są wydawane podręczniki napisane przez polo-
nistów i nauczycieli przedmiotów zatrudnionych w Studium Języka Polskiego dla 
Cudzoziemców Uniwersytetu Łódzkiego. Wieża Babel to popularna nazwa łódzkie-
go centrum, w którym od lat 50. XX wieku 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 akademic-
kich. Został napisany z myślą o kandydatach na studia politechniczne, biotech-
nologiczne 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 uła-
twiającymi 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)
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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 cudzoziem-
ca. Łódzkie autorki oddają do naszych rąk tekst kompletny, przemyślany i jakże 
pożyteczny. Przewodnik… może być cenną pomocą w samokształceniu, ale tak-
że materiałem wzbogacającym lekcje języka polskiego jako obcego prowadzone 
w formie lektoratu. Nie wszyscy musimy doskonale znać i pamiętać zawiłe niejed-
nokrotnie formuły gramatyczne. Musimy jednak wiedzieć, gdzie ich szukać. I teraz 
już wiemy.

(Z recenzji dr. hab. Piotra Garncarka)

Zofia Jaruga, Mirosława Barbara Nowakowska

Chemia ogólna, wyd. III

Łódź 2008 • 242 s. • ISBN 978-83-7525-407-8 • 29,90 zł

Skrypt przeznaczony jest dla słuchaczy Studium Języka Polskiego dla Cudzoziem-
ców, którzy przygotowują się do podjęcia wyższych studiów w Polsce w akademii 
medycznej, akademii rolniczej, politechnice lub uniwersytecie (kierunek: che-
mia lub biologia). Materiał merytoryczny podręcznika jest zgodny z programem 
nauczania chemii, obowiązującym w Studium. Układ tematyczny wynika z jed-
noczesnego 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 te-
matów 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 jaki-
kolwiek sposób korzystają z obcojęzycznych publikacji matematycznych, a szcze-
gólnie nauczycieli matematyki, studentów i uczniów. Ze względu na opracowanie 
gramatyczne strony polskiej, uwzględniające specyfikę terminologii matematycz-
nej, 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.
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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

Podstawy cytologii i genetyki. Wydanie 2 uzupełnione to podręcznik przeznaczo-
ny dla cudzoziemców chcących studiować w Polsce na kierunkach medycznych 
i biologicznych. Powstał dzięki współpracy między wykładowcami pracującymi  
w SJPdC – nauczycielem biologii i polonistą. Składa się z dwóch działów tematycz-
nych pt. Podstawy cytologii i Podstawy genetyki, w których znalazły się wyłącznie tek-
sty preparowane. Ich tematyka jest zgodna z programem nauczania biologii opraco-
wanym 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 języko-
wymi 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 przezna-
czony do nauki pod kierunkiem lektora. Mogą też z niego korzystać osoby, które osiągnęły poziom kompe-
tencji 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 popu-
larnonaukowych oraz do czynnego posługiwania się językiem naukowym przez podniesienie ich umiejęt-
ności językowych do poziomu B2.

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, sta-
nowi pomoc w pokonywaniu barier typowych dla polszczyzny matematyki, a na-
stawiony jest bardziej na rozwijanie sprawności receptywnych (rozumienia) niż 
produktywnych (swobodnego mówienia).

Opracowanie adresowane jest do trzech grup odbiorców: cudzoziemców, któ-
rzy z zamiarem podjęcia w Polsce studiów rozpoczynają naukę języka polskiego 
od podstaw; osób, które znając język polski w zakresie 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 ma-
tematyki, a chcą podjąć studia na polskiej uczelni. Zakłada się jednak, że odbior-
cy znają matematykę na poziomie egzaminu maturalnego obowiązującego w ich 
krajach.
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TESTY OGÓLNE I SPECJALISTYCZNE 
Z JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO

Testy śródsemestralne i semestralne z języka polskiego [1]

Małgorzata Krzywańska, Tatiana Wicińska

Łódź 2010 • 98 s. • ISBN 978-83-7525-417-4 • 12,60 zł

Seria Testy Ogólne i Specjalistyczne z Języka Polskiego jako Obcego jest pracą 
zbiorową doświadczonych wykładowców zatrudnionych w ośrodku akademic-
kim, który nieprzerwanie od 1952 r. kształci cudzoziemców z całego świata. Niektó-
rzy 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 wy-
branym kierunkiem studiów.

Teksty i testy zgromadzone w poszczególnych zeszytach serii pomogą uczą-
cym się języka polskiego w różnych jego odmianach rozwinąć kompetencję leksy-
kalną oraz sprawdzić kompetencje w zakresie rozumienia ze słuchu, pisania, czy-
tania, 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)

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
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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

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 UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO

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, literaturoznaw-
stwa, 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 umoż-
liwia prowadzenie całego procesu redakcyjnego online – od zgłoszenia przez recenzje do publikacji. Reali-
zujemy 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+
• Prognest

Poniżej przedstawiamy listę czasopism 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 
• Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 
• Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Romanica 
• Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Rossica 
• Acta Universitatis Lodziensis. Folia Mathematica 
• 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 
• Acta Universitatis Lodziensis. Studia Indogermanica Lodziensia. Supplementary Series 
• Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym 
• A/R/T Journal Analyses/Rereadings/Theories: A Journal Devoted to Literature, Film and Theatre
• Biuletyn Szadkowski 
• Biuletyn Uniejowski 
• Bulletin of the Section of Logic 
• Collectanea Philologica 
• Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe 
• Czytanie Literatury. Łódzkie Studia Literaturoznawcze
• Eastern Review 



• Ekonomia Międzynarodowa 
• European Spatial Research and Policy 
• Gospodarka w Praktyce i Teorii
• International Studies. Interdisciplinary Political and Cultural Journal 
• Konwersatorium Wiedzy o Mieście
• Kwartalnik Prawa Podatkowego
• Logopaedica Lodziensia
• Multicultural Shakespeare: Translation, Appropriation and Performance
• Nauki o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne
• Przegląd Nauk Historycznych
• Replay. The Polish Journal of Game Studies 
• Research in Language 
• 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 
• Studia z Historii Społeczno-Gospodarczej XIX i XX wieku
• Text Matters: a Journal of Literature, Theory and Culture 
• Tourism/Turyzm 
• Translatorica & Translata
• Warsztaty z Geografii Turyzmu
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 � CZASOPISmA UŁ


