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B i B l i o t e k a r s t w o

Obłąk J., Jaroszewicz-Pieresławcew Z., Wojtkowski J., Katalog inkunabułów Biblioteki 
wyższego Seminarium Metropolii warmińskiej „Hosianum” w olsztynie, 
2007, 175 s. (39,90).

Świgoń M., Zarządzanie wiedzą i informacją. Podstawy teoretyczne. Badania  
w wymiarze indywidualnym, 2012, 368 s. (35,70).

B i o l o g i a .  N a u K i  o  Z i e M i

Biologia rozrodu zwierząt, t. 1 (Krzymowski T., red.): Fizjologiczna regulacja 
procesów rozrodczych samicy (pod ręcznik akademicki), 762 s.; t. 2 (Strzeżek J., 
red.): Biologiczne uwarunkowania procesów rozrodczych samca (pod ręcznik 
akademicki), 368 s., 2007 (68,25 cena kompletu).

Dynowska M., Ejdys E. (red.), Mikologia laboratoryjna. Przygotowanie materiału 
badawczego i diagnostyka, 2011, 190 s. (18,90).

Górecki R. (red.), ćwiczenia z fizjologii roślin, wyd. dziewiąte poprawione i uzu-
pełnione, 2010, 115 s. (12,60).

Przała J. (red.), Fizjologia zwierząt. ćwiczenia, demonstracje i metody, dodruk, 
2009, 174 s. (16,80).

Zmysłowska I. (red.), Mikrobiologia ogólna i środowiskowa. teoria i ćwiczenia, 
wyd. trzecie poprawione i uzupełnione, 2009, 206 s. (26,25).

Zmysłowska I., Korzekwa K., Drobnoustroje w biotechnologii, 2011, 322 s. (44,10).
Żbikowska A., Szerszunowicz I., wybrane zagadnienia z enzymologii. Przewodnik 

do ćwiczeń, dodruk, 2012, 86 s. (12,60).

C H e M i a

Darewicz M., Niklewicz M., Chemia organiczna z biochemią. Przewodnik do 
ćwiczeń, 2003, 82 s. (12,60).

Dziuba J., Biochemia. Przewodnik do ćwiczeń, dodruk, 2012, 116 s. (16,80).
Karczyński F., instrumentalna chemia analityczna z ćwiczeniami, 2001, 132 s. (5,25).
Karczyński F., Borkowski A., Chemia organiczna dla przyrodników (pod ręcznik 

akademicki), 2001, 182 s. (6,30).
Łuczyński M.K., Wilamowski J., Góra M., Kozik B., Smoczyński L., Podstawy chemii 

organicznej. teoria i praktyka (pod ręcznik akademicki), 2007, 483 s. (37,80).
Minkiewicz P., Jaworska H., Iwaniak A., Chemia organiczna. Przewodnik do ćwiczeń, 

dodruk, 2007, 128 s. (12,60).
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Strzeżek J., Wołos A., ćwiczenia z biochemii, dodruk, 2007, 330 s. (24,15).
Wiśniewski W., Majkowska H., Chemia ogólna nieorganiczna (pod ręcznik akademicki), 

dodruk, 2005, 468 s. (36,75).
Zalewski K., Kostyra E. i in., ćwiczenia z biochemii, dodruk, 2010, 149 s. (23,10).

e K o N o M i a  i  Z a r Z ą D Z a N i e

Cygańska M., wykorzystanie rachunku kosztów działań w rozliczaniu i kalkulacji 
kosztów leczenia szpitalnego, 2012, 92 s. (10,50). 

Dębniewska M. (red.), Konsulting finansowy w strategii rozwoju przedsiębiorstw 
i instytucji finansowych, 2005, 396 s. (31,50).

Dębniewska M., Tkaczuk M., Zarządzanie finansami nieruchomości, 2002, 218 s. (8,40).
Grzybowska B., innowacyjność przemysłu spożywczego w Polsce – ujęcie 

regionalne, 2012, 282 s. (23,10).
Heller J., ekonomiczna aktywność państwa w rozwoju gospodarczym woje-

wództw w Polsce, 2011, 159 s. (10,50).
Juchniewicz M. (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach konkurencji. 

Determinanty konkurencyjności przedsiębiorstwa, cz. 1 i 2, 2006, 1029 s. 
(42,00 cena kompletu).

Kisiel R., Babuchowska K., Marks-Bielska R., wykorzystanie dopłat bezpośrednich 
przez rolników z województwa warmińsko-mazurskiego, 2008, 142 s. (25,20).

Kucka E. (red.), ubezpieczenia gospodarcze i społeczne (podręcznik akademicki), 
2009, 463 s. (31,50).

Lelusz H. (red.), Zbiór zadań z rachunkowości finansowej, 2003, 93 s. (5,25).
Łaguna M., Markowicz B., Negocjacje i komunikacja w biznesie, 2003, 78 s. (10,50).
Łaguna M., Rudzewicz A., Marketing i sprzedaż, 2002, 240 s. (10,50).
Nasalski Z., ekonomika i organizacja przedsiębiorstw (pod ręcznik akademicki), 

2007, 122 s. (14,70).
Niedzielski E. (red.), wybrane zagadnienia z podstaw zarządzania (pod ręcznik 

akademicki), 2006, 259 s. (26,25).
Nieżurawski L. (red.), Podstawy organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem, 

2005, 299 s. (29,40).
Oleksiuk A., uwarunkowania i mechanizmy tworzenia innowacji jako czynniki 

rozwoju gospodarczego, 2012, 374 s. (31,50).
Puczkowski B., Komunikacja interpersonalna w biznesie, 2006, 206 s. (25,20).
Sołoma A., instytucje i usługi bankowe w opinii właścicieli mikro- i małych 

przedsiębiorstw, 2008, 161 s. (23,10).
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Sołoma A., Kredytowanie w sferze wzajemnej ostrożności i niepewności, 2006, 
188 s. (23,10).

Suchta J., Bełej M., Pieśko A., wybrane zagadnienia ekonomiczno-finansowe. 
Przewodnik do ćwiczeń, 2003, 105 s. (15,75).

Waldziński D., Polityka regionalna w Polsce w procesie przemian kulturowo- 
-cywilizacyjnych (podręcznik akademicki), 2005, 284 s. (26,25).

Wędrowska E., Miary entropii i dywergencji w analizie struktur, 2012, 192 s. (27,30).

F i l o l o g i a  p o l s k a

Biolik M., Duma J. (red.), Chrematonimia jako fenomen współczesności, 2011, 
532 s. (42,00).

Chłosta-Zielonka J., Życie literackie warmii i Mazur w latach 1945–1989, 2010, 
472 s. (35,70).

Chojnowski Z., od biografii do recepcji. ernst wiechert, Konstanty ildefons 
gałczyński, Zbigniew Herbert na warmii i Mazurach, 2011, 312 s. (33,60).

Chojnowski Z., raje i apokalipsy. Studia i szkice o literaturze dwudziestowiecznej, 
2011, 247 s. (25,20).

Chojnowski Z., Rzymska A., Tarnowska B. (red.), święte miejsca w literaturze, 2009, 
586 s. (57,75).

Dziugieł-Łaguna M., aksjologia dworu szlachecko-ziemiańskiego w prozie pol-
skiej drugiej połowy XiX wieku, 2007, 246 s. (26,25).

Hull L., obecność nieprzynależna. Pokoleniowe wydziedziczenie w poezji po 
1989 roku, 2010, 340 s. (26,25).

Igliński G. (red.), Jego świat. 150-lecie urodzin Jana Kasprowicza, 2011, 654 s. (42,00).
Krawczyk J., Makarewicz R. (red.), aspekty komunikacji w kształceniu polo-

nistycznym, 2010, 271 s. (37,80).
Kujawska-Lis E., Marlow pod polską banderą. tetralogia Josepha Conrada 

w przekładzie z lat 1904–2004, 2011, 470 s. (39,90).
Makarewicz R., Dysleksja w opinii językoznawcy. Składnia zdania w wypo-

wiedziach pisemnych uczniów dyslektycznych, 2006, 170 s. (25,20).
Marczak M., Niepokój i tęsknota. Kino wobec wartości. o filmach Krzysztofa 

Zanussiego, 2011, 565 s. + fot. (52,50).
Matusiak-Kempa I., Nazwiska mieszkańców komornictwa jeziorańskiego (XVi– 

–XViii w.), 2009, 341 s. (25,20).
Naruszewicz-Duchlińska A., internetowe grupy dyskusyjne. analiza językowa 

i charakterystyka gatunku, 2011, 395 s. (27,30).
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■ Biolik Maria, Duma Jerzy (red.), Chrematonimia jako feno-
men współczesności, 2011, 532 s. (42,00)

Redaktorzy tomu podkreślają powszechność chrematonimów  
w naszym życiu. Są to nazwy związane z wytworami rąk i my-
śli ludzkiej. Aż 49 autorów zaprezentowało swoje przemyślenia. 
Pracę otwiera ciekawy artykuł autorstwa Beaty Afeltowicz, Kilka 
uwag na temat współczesnych falaronimów polskich. Termin 
falerystyka funkcjonuje na oznaczenie dyscypliny pomocniczej 
historii, która zajmuje się badaniem historii odznaczeń. Pierwsze 
ordery pojawiły się w Europie w XII wieku. Król August II Mocny 
1 listopada 1705 r. ustanowił Order Orła Białego.  Do najnow-
szych należą odznaczenia: Gwiazda Konga, Gwiazda Czadu  
i Gwiazda Morza Śródziemnego, ustanowione rozporządzeniem 
Prezydenta RP z 12 lutego 2010 r.

■ Barbaszyński Dariusz, odkrywanie struktur rzeczywi-
stości. Problemy filozofii całości w poglądach Mariana 
Borowskiego 2012, 280 s. (25,20)

W trzech rozdziałach autor podjął wysiłek przybliżenia i wyjaśnie-
nia złożoności i skomplikowanej struktury filozofii Borowskiego. 
Był on uczniem i bliskim współpracownikiem Kazimierza 
Twardowskiego, twórcy tzw. szkoły lwowsko-warszawskiej, 
ale jego poglądy nie miały epigońskiego charakteru. Aktywnie 
uczestniczył w ówczesnym życiu filozoficznym, w dyskusjach,  
a nawet sporach z najwybitniejszymi myślicielami przełomu wie-
ków XIX i XX. W swoich dociekaniach starał się wypracować 
myśl oryginalną, być może nieco syntetyczną, starającą się łączyć 
lub przynajmniej wynajdywać podobieństwa wśród całego spek-
trum często przeciwstawnych sobie teorii.

■ NDiaye Bara, Problematyka afrykańska w mediach fran-
cuskich na przykładzie dziennika „le Monde” (1990– 
–2010), 2012, 303 s. (31,50)

Prezentowana publikacja jest unikatowa na polskim rynku wy-
dawniczym. Autor podjął się bowiem analizy mediów francuskich 
pod kątem problematyki afrykańskiej. Napisał: „Niniejsze opra-
cowanie jest próbą wniesienia realnego wkładu w dotychczaso-
wą wiedzę na temat francuskich relacji medialnych, komunikacji 
społecznej oraz polityki informacyjnej dotyczącej problematyki 
afrykańskiej w publikatorach francuskich”.
Zakres problematyki  dotyczy całokształtu relacji francusko-afrykań-
skich ujętych w perspektywie historycznej i politycznej. Po publi-
kację mogą sięgnąć np. studenci i badacze stosunków międzyna-
rodowych, prasoznawcy, medioznawcy, politolodzy i socjologowie.
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Ossowska D., „gdy normy wszystkie z zawias wyskoczą”. literatura – emigracja 
– naród w projekcie dla Polski tomasza teodora Jeża (Zygmunta Miłkow-
skiego), 2008, 280 s. (26,25).

Rutkowski M., Nazwy własne w strukturze metafory i metonimii. Proces deoni-
mizacji, 2007, 276 s. (25,20).

Rzymska A., Kamienny most. tradycja judaistyczna w twórczości romana 
Brandstaettera, 2005, 333 s. (26,25).

Saloni Z., wstęp do koniugacji polskiej, dodruk, 2009, 48 s. (5,25).
Szatrawski D.K., „odkrywałem ślad po śladzie utracony…”. ideowe uwarun-

kowania twórczości Juliana Stryjkowskiego, 2010, 335 s. (25,20).
Szczepkowska E., „Zegar mego życia zawsze się późnił…”. o życiu i twórczości 

Juliana wołoszynowskiego, 2008, 326 s. (23,10).
Tarnowska B., wokół „Kontynentów”. Szkice i rozmowy z poetami, 2011, 250 s. 

(27,30).

F i l o l o g i e  o B c e

Baszyńska J., Idźkowska J., Kopańska-Macur J., english in Natural Sciences, dodruk, 
2007, 225 s. (26,25).

Betko I., Na szlakach duchowej integracji, 2010, 264 s. (18,90).
Derecka E., Distanz und Begeisterung. Novalis-rezeption in Polen seit der 

romantik, 2006, 303 s. (21,00).
Dovhopolyj J., Die soziale Differenzierung der niederandische Sprache, 2006, 

180 s. (15,75).
Guz M., Die syntaktischen exponenten des polnischen und deutschen Sub-

stantivs, 2005, 289 s. (21,00).
Ndiaye I.A., Hipertrofia tęsknoty za utraconym domem w poezji emigrantów 

rosyjskich „pierwszej fali”, 2008, 350 s. (21,00).
Ndiaye I.A. (wstęp i oprac.), Poetycka atlantyda. antologia liryki kobiecej „pier-

wszej fali” rosyjskiej emigracji, 2006, 429 s. (42,00).
Orzechowska J., wojnowskij Synodyk. opis lingwistyczno-kulturologiczny, 2012, 

340 s. (23,10).
Orzechowska J., Pociechina H., azbucznyje istiny. Podręcznik języka rosyjskiego 

dla początkujących filologów, wyd. drugie, 2010, 273 s. + CD (31,50).
Pociechina H., wariantywność gramatyczna, 2009, 390 s.  (25,20).
Żebrowska E., Dovhopolyy Y., linguistik. eine einführung für germanistikstuden-

ten, wyd. drugie, 2009, 196 s. (31,50).
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F i l o z o F i a  i  l o g i k a

Augustyniak M., Myśl społeczno-filozoficzna edwarda abramowskiego, 2006, 
268 s. (21,00).

Barbaszyński D., odkrywanie struktur rzeczywistości. Problemy filozofii całości 
w poglądach Mariana Borowskiego, 2012, 279 s. (25,20).

Bastek A., Poza egzystencjalną i nieegzystencjalną interpretacją przedmiotu. 
Parmenidejska niepowątpiewalność będącego, 2010, 313 s. (21,00).

Kościuszko K., Nowa formuła monadologii, 2007, 148 s. (15,75).
Opara S., Kucner A., Zielewska B. (red.), Podstawy filozofii (podręcznik akademicki), 

wyd. trzecie, 2009, 284 s. (33,60).
Ostasz L., Czym są wartości? Zarys aksjologii, 2009, 152 s. (19,95).
Ostasz L., Krytyka brudnego rozumu, 2007, 258 s. (26,25).
Ostasz L., to Be above. towards Psychology and anthropology of transcending, 

2008, 257 s. (18,90).
Romanowska-Łakomy H., Miłość i wolność. istota człowieka. Holistyczna per-

spektywa antropologii filozoficznej, 2005, 150 s. (21,00).
Wajszczyk J., wstęp do logiki z ćwiczeniami (podręcznik akademicki), wyd. drugie 

poprawione i uzupełnione, 2004, 317 s. (10,50). 

F i z y k a

Drabent R., Podstawy reologii, wyd. trzecie, 2003, 59 s. (10,50).
Drabent R., Machholc Z., Wieczorek Z., ćwiczenia laboratoryjne z fizyki, dodruk, 

2010, 390 s. (29,40).
Socka J., Alchimowicz M., Białłowicz J., Fizyka z elementami biofizyki i agro fizyki. 

Przewodnik do ćwiczeń, wyd. drugie, 2002, 140 s. (8,40).

g e o d e z j a

Cieślak I. (red.), współczesna waloryzacja przestrzeni zurbanizowanej, 2012, 200 s.
Cymerman R. (red.), Podstawy planowania przestrzennego i projektowania 

urbanistycznego, wyd. trzecie, 2011, 260 s. (33,60).
Cymerman R., Marcinkowska I., techniczne i przestrzenne aspekty rekultywacji 

gruntów, 2010, 89 s. (14,70).
Gajderowicz I., odwzorowania kartograficzne (podręcznik akademicki), 2009, 222 s. 

(27,30).
Kotlewski L., rola rewitalizacji w kształtowaniu układów przestrzennych osiedli 

wiejskich na warmii, 2011, 61 s. (10,50).
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Kowalczyk K., wybrane zagadnienia z rysunku map, dodruk, 2011, 245 s. (27,30).
Łyszkowicz A., geodezja fizyczna, 2012, 218 s.
Pachelski W., Chojka A., Zwirowicz-Rutkowska A., Podstawy budowy infrastruktury 

informacji przestrzennej, 2012, 222 s.
Surowiec S. (red.), gospodarowanie nieruchomościami będącymi w zasobie 

agencji Nieruchomości rolnych, 2003, 226 s. (23,10).
Wanic A., instrumentoznawstwo geodezyjne i elementy technik pomiarowych 

(podręcznik akademicki), 2007, 458 s. (52,50).
Wiśniewski Z., rachunek wyrównawczy w geodezji (z przykładami) (pod ręcznik 

akademicki), dodruk, 2009, 474 s. (42,00).

H i S t o r i a

Bieniek M., Dydaktyka historii – wybrane zagadnienia, dodruk, 2009, 272 s. (24,15).
Breński W., Państwowe przedsiębiorstwo Poczta Polska, telegraf i telefon 

w systemie społeczno-gospodarczym państwa polskiego 1918–1991, 2008, 
354 s. (26,25).

Gąsiorowski A., Podróże historyczne i krajoznawcze na pograniczu pruskim 
1466–1939, 2005, 379 s. (36,75).

Gieszczyński W., od narodzin „Solidarności” do trzeciej rzeczypospolitej. 
Przemiany społeczno-polityczne w województwie olsztyńskim (1980– 
–1990), 2011, 547 s. (63,00).

Gładkowski K., Kanzel/ambona. Protestancka wspólnota lokalna na górnym 
śląsku, 2008, 386 s. (31,50).

Hull E., obraz cywilnych struktur państwa podziemnego 1939–1944 w opisie 
wspomnieniowym, 2005, 294 s. + mapki (26,25).

Hull E., Państwowość konspiracyjna XiX i XX wieku, 2010, 165 s. (18,90).
Jurkowski R., Sukcesy i porażki. Ziemiaństwo polskie Ziem Zabranych w wy-

borach do Dumy Państwowej i rady Państwa 1906–1913, 2009, 550 s. (34,65).
Kasparek N., Szmyt A. (red.), Między irredentą a kolaboracją. Postawy społeczeństwa 

polskiego wobec zaborcy. w kręgu nauki i sztuki, 2009, 241 s. (21,00).
Korybut-Marciniak M., Majer P. (red.), Między i a iV rzeczpospolitą. Z dziejów 

lustracji na ziemiach w XiX i XX wieku, 2009, 184 s. (21,00).
Korzeniewska-Lasota A., ukraińcy na warmii i Mazurach w latach 1947–1970, 

2007, 229 s. (27,30).
Łach B.W., Polska północna w systemie obronnym kraju w latach 1818–1926, 

2010, 478 s. + mapki + fot. (44,10).
Narojczyk K., Dokument elektroniczny i jego opis bibliograficzny w publikacjach 

humanistycznych (pod ręcznik akademicki), 2005, 199 s. (21,00).
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Narojczyk K., Ryszewski B., Metody komputerowe w badaniach i nauczaniu 
historii, 2005, 177 s. (21,00).

Narojczyk K., Świgoń M., Wolny M., History – archive Studies – information 
Science: Methodological issues, 2010, 213 s. (31,50).

Radziwiłłowicz D., Polskie formacje zbrojne we wschodniej rosji oraz na 
Syberii i Dalekim wschodzie w latach 1918–1920, 2009, 531 s. + zał. + fot.  
(36,75).

Radziwiłłowicz D., tradycja grunwaldzka w świadomości politycznej spo łe-
czeństwa polskiego w latach 1910–1945, 2003, 262 s. (10,50).

Rubacha J., Bułgaria na przełomie XiX i XX wieku. Bułgarskie metamorfozy  
w publikacjach „świata Słowiańskiego” (1905–1914), 2012.

Sacewicz K. (oprac.), Polskie Państwo Podziemne wobec komunistów polskich 
(1939–1945). wypisy prasy konspiracyjnej, 2005, 420 s. (42,00). 

Szmyt A., gimnazjum i liceum wołyńskie w Krzemieńcu w systemie oświaty 
wileńskiego okręgu Naukowego w latach 1805–1833, 2009, 417 s. + mapy 
+ il. (29,40).

Śliwiński J. (red.), Puszcze wielkoksiążęce na północnym Podlasiu i zachodniej 
grodzieńszczyźnie w XV–XVi wieku (podziały, administracja, służby leśne 
i wodne), 2007, 427 s. (31,50).

Świgoń M. (red.), Historia. archiwistyka. informacja naukowa. Prace dedykowane 
prof. Bohdanowi ryszewskiemu, 2009, 282 s. + fot. (31,50).

K u l t u r a

Babecki M., Strategie medialne w tekstach najnowszej dramaturgii polskiej, 
2010, 183 s. (21,00).

Dudziak A., informacyjne i perswazyjne funkcje reklamy społecznej w świetle 
antropologii i aksjologii, 2012, 288 s. (21,00).

Kobrzeniecka-Sikorska G., wizerunki carów rosyjskich. Między ikoną a portretem, 
2007, 262 s. (39,90).

Kruszewska B., wpływ kultury na aksjologię porządku polityczno-prawnego, 
2010, 243 s. (23,10).

NDiaye B., Problematyka afrykańska w mediach francuskich na przykładzie 
dziennika „le Monde” (1990–2010), 2012, 303 s. (31,50).

Ndiaye I.A., Rółkowska M. (red.), Polskość z daleka i z bliska. Publikacja jubile-
uszowa z okazji pięciolecia działalności Centrum Kultury i Języka Polskiego 
dla Cudzoziemców uniwersytetu warmińsko-Mazurskiego w olsztynie, 
2010, 191 s. (27,30).
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■ Moszczyński Jarosław, Subiektywizm w badaniach krymi-
nalistycznych. Przyczyny i zakres stosowania subiektyw-
nych ocen w wybranych metodach identyfikacji człowieka, 
2011, 258 s. (25,20) 

Publikacja ma charakter specjalistyczny i nowatorski. Autor 
podzielił pracę na następujące rozdziały: Identyfikacja krymina-
listyczna; Obszar subiektywizmu w badaniach identyfikacyjnych 
– metodyka badań własnych; w kolejnych rozdziałach omówił 
rodzaje identyfikacji – daktyloskopijną, genetyczną, pismoznaw-
czą oraz fonoskopijną, a także osmologiczną i traseologiczną. 
Każda z tych kwestii została poparta komentarzem ekspertów  
i wnioskami. Pracę kończy rozdział, w którym autor szczegółowo 
analizuje wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród 
prokuratorów i sędziów, którzy zostali poproszeni o wyrażenie 
swojej oceny dotyczącej ekspertyz kryminalistycznych.

■ Oleksiuk Adam, uwarunkowania i mechanizmy two-
rzenia innowacji jako czynniki rozwoju gospodarcze-
go, 2012, 373 s. (31,50)

Kraje, które stwarzają korzystne warunki do wprowadzania 
innowacji, szybciej awansują na mapie gospodarczej świata. 
Podstawą konkurencji w XXI w. jest bowiem nowa technologia 
produkcji, a nie wydajność parku maszynowego, jak było w mi-
nionych wiekach. Stąd też autor postawił sobie za cel identyfika-
cję uwarunkowań i mechanizmów, mających wpływ na tworzenie 
innowacji. Problematyka poruszana w pracy może zainteresować 
pracowników naukowych, doktorantów i studentów kierunków 
ekonomicznych, menedżerów firm innowacyjnych, a także pra-
cowników administracji rządowej i samorządowej, zajmujących 
się problematyką innowacji i rozwoju gospodarczego.

■ Dudziak Arkadiusz, informacyjne i perswazyjne funkcje 
reklamy społecznej w świetle antropologii i aksjologii, 
2012, 288 s. (21,00)

Intencją autora monografii jest wniesienie określonego wkładu 
do nauki o mediach i komunikacji społecznej w postaci synte-
tycznego opracowania zarysu teorii perswazji w odniesieniu do 
komunikacji reklam społecznych. Zjawisko perswazji zostało tu 
omówione w takich aspektach, jak: etymologia i terminologia, 
istota i przejawy funkcjonowania (w tym zakresy oddziaływa-
nia racjonalnego i emocjonalnego), cele oddziaływania, funkcje  
w procesie komunikowania społecznego, komunikacyjne i psy-
chologiczne kryteria efektywności. Szczegółowe dane zostały 
opracowane w postaci zestawień tabelarycznych. Na końcu pracy 
zamieszczono indeks osób oraz polskie i angielskie streszczenie.



14

m a t e m a t y k a  i  i N F o r m a t y k a

Gołaszewski J., informatyka w zarysie, 2002, 160 s. (10,50).
Mikołajczak J., Statystyka matematyczna z pakietem winStat na CD (podręcznik 

akademicki), 2001, 220 s. + płyta CD (10,50).
Pirjanowicz W., Podstawy programowania, 2008, 283 s. + płyta CD (35,70).
Sobieski W., gNu Fortran z elementami wizualizacji danych (podręcznik aka-

demicki), 2008, 403 s. (33,60).
Tańska H., analiza systemów informatycznych, 2003, 113 s. (15,75).
Tańska H., Pikus H., ćwiczenia z analizy i projektowania systemów infor-

matycznych, 2004, 85 s. + 7 załączników (15,75).

m e d y c y N a

Tarkowski Z., assessment and self-assessment of stuttering and self-image, 
2010, 76 s. (15,75).
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Godlewska-Lipowa A.W., Ostrowski J.Y., Problemy współczesnej cywilizacji i eko-
logii, 2007, 256 s. (31,50).

p e d a g o g i k a

Bartnikowska U., Kosakowski Cz., Krause A. (red.), Dyskursy pedagogiki specjalnej 7. 
współczesne problemy pedagogiki specjalnej, 2008, 511 s. (31,50).
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nalizacji młodzieży, 2008, 270 s., il. (26,25).
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Gąsiorowski A. (red.), Historia wychowania. Słownik biograficzny, wyd. drugie 
zmienione, 2002, 200 s. (10,50).
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2005, 523 s. (36,75).
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■ Świgoń Marzena, Zarządzanie wiedzą i informacją. 
Podstawy teoretyczne. Badania w wymiarze indywidual-
nym, 2012, 368 s. (35,70)

Zarządzanie wiedzą i informacją (Knowledge and Information 
Management, KIM) od końca ubiegłego wieku jest dynamicznie 
rozwijającym się obszarem badań o charakterze interdyscypli-
narnym i multidyscyplinarnym, podejmowanym przez przed-
stawicieli nauk humanistycznych, społecznych i technicznych. 
Nadrzędnym celem rozprawy jest analiza krytyczna tego obsza-
ru. Wiele miejsca poświęcono w pracy kwestiom definicyjnym, 
terminologicznym, a także badaniom wybranej grupy studentów 
kierunku i specjalności bibliologiczno-informatologicznych oraz 
związanych z nim zachowań, umiejętności i odczuć. 

■ Orzechowska Joanna, wojnowski Synodyk. opis lingwi-
styczno-kulturologiczny, 2012, 340 s. (23,10)

Monografia stanowi studium badawcze zabytku cerkiewnosło-
wiańskiego – synodyka, funkcjonującego w środowisku staro-
obrzędowym – zawierającego modlitwy za dusze prawosławnych 
chrześcijan oraz wykaz imion  męczenników staroobrzędowych 
(tzw. wypominki generalne i indywidualne). Jest to pierwsze 
opracowanie, ukazujące synodyk w aspekcie antropologiczno-
-kulturowym.
Opis zabytku prowadzony jest w ramach lingwokulturologii, któ-
ra księgę religijną traktuje nie tylko jako tekst, ale widzi w niej 
przedmiot magiczny, artefakt kultury chroniony jest przed wzro-
kiem i dotykiem osób niepowołanych (innowierców).

■ Tarkowski Zbigniew, Humeniuk Ewa, Dunaj Jolanta, Stuttering 
in preschool age, 2012, 156 s. (10,50)

Książka przygotowana w języku angielskim.
Jak podkreślają we Wstępie autorzy, jąkanie jest nadal tematem 
tabu – „wprawdzie istnieje, ale jest bardzo niechętnie ujawnia-
ne”. Niepłynność mówienia pojawia się najczęściej między 2.  
a 3. rokiem życia. Na podstawie badań można stwierdzić, że 
niepłynność mówienia u małego dziecka może ujawnić się na-
gle albo stopniowo. Jeśli proces ten ma charakter stopniowy, 
występują pewne pierwsze symptomy, które mogą być uchwy-
cone przez rodziców. Autorzy zwracają uwagę, że owa niepłyn-
ność mówienia jest jedynie objawem, który generalnie ma pod-
łoże biopsychospołeczne. Książka jest adresowana do rodziców, 
jak i wszystkich, którzy mają wpływ na rozwój małego dziecka.  
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■ Boruta Grzegorz, Piętak Andrzej, Mechatronika samochodu. 
układy bezpieczeństwa czynnego i biernego, 2012, 256 s. 
(42,00)

Współczesny samochód jest złożonym systemem technicznym, 
którego konstrukcja i produkcja są oparte na najnowszych osią-
gnięciach wielu różnych dziedzin nauki. Synteza mechaniki i bu-
dowy maszyn, elektroniki i elektrotechniki, automatyki i teorii 
sterowania, informatyki, inżynierii materiałowej, chemii i biologii 
prowadzi wprost do powstania inteligentnych systemów mecha-
tronicznych. Prezentowana praca powstała z myślą o studentach 
wydziałów mechanicznych politechnik, szczególnie kierunków 
mechanika i budowa maszyn oraz mechatronika o specjalno-
ściach samochodowych; może być także wykorzystywany przez 
uczniów techników samochodowych oraz pracowników tech-
nicznej obsługi motoryzacji.

■ Brodzińska Katarzyna (red.), environmentally Friendly 
agriculture. in theory and Practice, 2011, 108 s. (18,90)

Publikacja dotyczy teorii oraz prawnych i praktycznych rozwiązań 
podejmowanych w celu rozwoju w Polsce rolnictwa przyjaznego 
środowisku naturalnemu. Warunki naturalne (takie jak jakość 
gleby, warunki hydrograficzne i klimatyczne) określają produk-
tywność danego gospodarstwa rolniczego, a szeroko rozumiana  
działalność rolnicza wpływa na jakość środowiska naturalnego.
Autorzy omawiają m.in.: koncepcję zrównoważonego rozwoju 
gospodarczego, zajmującą ważne miejsce w polityce gospodar-
czej UE, wprowadzanie programów umożliwiających osiągnięcie 
zrównoważonego rozwoju, jak Common  Agricultural Policy, oraz 
konkretne działania systemowe podjęte w naszym kraju.

■ Szempliński Władysław (red.), rośliny rolnicze, 2012, 470 s. 
(35,70)

Skrypt dotyczy szeroko rozumianej biologii roślin uprawnych. 
Zebrano w nim najistotniejsze zagadnienia z botaniki, fizjologii 
roślin, chemii rolnej, hodowli roślin, uprawy roli i roślin oraz  
z towaroznawstwa i przetwórstwa surowców rolniczych.
W pięciu rozdziałach przedstawiono zagadnienia związane z bio-
logią rozwoju roślin: zbożowych, okopowych i kapusty pastewnej, 
bobowych, przemysłowych i energetycznych. Każdą opisaną gru-
pę roślin scharakteryzowano również pod kątem wartości użytko-
wej i składu chemicznego. Podano systematykę botaniczną, cechy 
i kryteria podziału użytkowego odmian, a fazy i stadia rozwojowe 
roślin opisano dokładnie, dzięki czemu książka może być pomocna  
w praktyce rolniczej. 
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■ Kantowicz Ewa, Pedagogika (w) pracy socjalnej, 2012, 
136 s. (21,00)

W książce poruszono tematykę pracy socjalnej. Dziedzina ta, 
jako zawód posiadająca długą tradycję i rozpoznawalna, jest 
jednak stosunkowo nowa jako oddzielna nauka. Wymaga więc 
wnikliwego i obszernego opisu. Autorka podejmuje się tego 
zadania, przedstawiając szeroki wachlarz powiązań, inspiracji  
i kwestii, jakie obejmuje współczesna praca socjalna. Przyjęta 
perspektywa uwzględnia również odniesienia i porównania do 
tego, jak przedstawiają się poruszane kwestie np. w Europie 
Zachodniej. Poruszane są również związane z pracą socjalną 
kwestie, wśród których można wymienić ochronę dziecka i stan-
dardy w niej stosowane, działania prowadzone na rzecz tzw. ro-
dzin ryzyka, pracę z bezrobotnymi czy edukację ludzi starszych.

■ Chlebowicz Piotr (red.), wybrane zagadnienia z nauk pe-
nalnych, 2011, 88 s. (21,00)

Nauki penalne to zespół nauk zajmujących się badaniem prze-
stępstwa i kary w różnych aspektach. Obejmują swym zakresem 
kryminologię, kryminalistykę, psychiatrię i psychologię sądową, 
wreszcie medycynę sądową, a ich wspólnym mianownikiem jest 
przestępca i przestępstwo. Poruszono m.in. zagadnienia: Wokół 
relacji między kryminologią, kryminalistyką i nauką prawa 
karnego; Sygnalizacja i jej znaczenie we współczesnej polskiej 
procedurze karnej; Pokrzywdzony jako beneficjent rzetelne-
go procesu karnego. Niniejsza publikacja zapewne okaże się 
interesująca dla przedstawicieli szeroko rozumianej karnistyki, 
doktorantów i studentów prawa, administracji, a nawet socjologii  
i pedagogiki resocjalizacyjnej.

■ Madej Janusz A., Rotkiewicz Tadeusz, Patologia ogólna 
zwierząt (wydanie trzecie poprawione i uzupełnione), 2011, 
461 s. (52,50)

Studenci medycyny weterynaryjnej, ale także lekarze weteryna-
rii pracujący zarówno w lecznictwie zwierząt, jak i w nadzorze 
weterynaryjnym otrzymują wydanie trzecie poprawione i uzupeł-
nione cennego podręcznika akademickiego. Jak napisali autorzy  
w Przedmowie: „W podręczniku nawiązano do tradycji nauczania 
patomorfologii ogólnej, lecz równocześnie wprowadzono nowe 
podziały i treści wynikające ze stosowania nowych metod ba-
dawczych, np. badań submikroskopowych i innych, lub z  postę-
pów w innych dziedzinach, np. biologii molekularnej lub immu- 
nologii”. Publikację uzupełniają liczne kolorowe zdjęcia poglądo-
we, schematy oraz obszerny skorowidz nazw łacińskich.
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■ Lis-Staranowicz Dorota, legitymizacja sądowej kontroli 
prawa w Stanach Zjednoczonych ameryki, 2012, 312 s. 
(26,00)

Tematem pracy jest zagadnienie legitymizacji sądowej kontroli 
prawa w Stanach Zjednoczonych (judicial review). Przez judicial 
review rozumie się uprawnienie sądów do badania zgodności 
prawa i działań organów publicznych z Konstytucją USA. Celem 
badawczym pracy jest ustalenie, czy i na ile sądownictwo konsty-
tucyjne i praktyka orzecznicza sądów w sprawach konstytucyjnych 
jest instytucją wpisaną w model współczesnej demokracji, czy 
sądowa kontrola prawa ma uzasadnienie konstytucyjne, jaki jest 
konstytucyjny zakres władzy sądów do badania konstytucyjności 
prawa, jakie czynniki zadecydowały o umocnieniu się judicial re-
view w USA, co stanowi o istocie współczesnej demokracji.

■ Naruszewicz-Duchlińska Alina, internetowe grupy dys-
kusyjne. analiza językowa i charakterystyka gatunku, 
2011, 394, (27,30)

Internet jest coraz popularniejszą, pozbawioną ograniczeń cza-
sowych i przestrzennych, płaszczyzną nawiązywania kontaktów 
i wymiany informacji oraz opiniotwórczym forum. W tej spo-
łeczności internetowej warto odnotować obecność grup dysku-
syjnych. 
Książka A. Naruszewicz-Duchlińskiej jest pierwszą na rynku wy-
dawniczym publikacją odnoszącą się do tego zjawiska jako ga-
tunku, w której od strony filologicznej scharakteryzowano i za-
nalizowano ułożone w strukturę hierarchiczną dyskusyjne grupy 
tematyczne. Autorka odnotowała 932 grupy dyskusyjne, które 
rządzą się swoimi prawami, ale tworzą także wspólnotę.

■ Grzybowska Barbara, innowacyjność przemysłu spożyw-
czego w Polsce – ujęcie regionalne, 2012, 282 s. (23,10)

W pracy przedstawiono wyniki badań nad regionalną innowa-
cyjnością przemysłu spożywczego w Polsce. Praca ma charakter 
interdyscyplinarnego studium teoretyczno-empirycznego łączą-
cego kwestie ekonomicznych aspektów innowacyjności z ele-
mentami geografii ekonomicznej.
Opracowanie składa się z czterech rozdziałów. Pierwszy dotyczy 
metodycznych aspektów realizacji badań. W rozdziale drugim 
scharakteryzowano znaczenie innowacji w kolejnych okresach 
przemian społeczno-gospodarczych. W rozdziale trzecim podję-
to zagadnienia związane z przemysłem spożywczym. Natomiast 
w rozdziale czwartym przedstawiono regionalny wymiar innowa-
cyjności przemysłu spożywczego.
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