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Gdzie ci mężczyźni?
Philip Zimbardo, Nikita Coulombe
Tłumaczenie: Małgorzata Guzowska
Wyd. 1, s. 378, opr. miękka, 2015, cena 44,90 zł
Czy mianem „słabej płci” na pewno powinniśmy określać dziś kobiety? System
edukacji promuje uczennice, kryzys rodziny i psychiczna nieobecność ojców
pozbawia chłopców ważnego wzorca. Wirtualna rzeczywistość jest dla młodych
mężczyzn substytutem relacji, pornografia nieudolnie zastępuje edukację seksualną. Czy kobiety, coraz śmielej realizujące swoje cele i osiągające sukcesy w wielu
sferach życia, znajdują w dzisiejszych mężczyznach godnych siebie partnerów?
Czy matki, ojcowie, partnerki, nauczyciele, i wreszcie sami mężczyźni, mogą przeciwdziałać upadkowi męskości? „Gdzie ci mężczyźni” to książka, którą Philip Zimbardo i Nikita Coulombe przygotowali specjalnie dla polskich czytelników.

PSYCHOLOGIA

Kwiecień 2015

Zobacz film!

Paradoks Czasu

Efekt Lucyfera

Psychologia i życie

Philip Zimbardo,
John Boyd

Philip Zimbardo

Philip Zimbardo,
Richard J. Gerrig

Tłumaczenie: Anna
Cybulko, Marcin Zieliński
Red. nauk.
Maria Materska
Cena 54,90/64,90 zł

Tłumaczenie: Anna
Cybulko, Joanna
Kowalczewska, Józef
Radzicki
Red. nauk.
Maria Materska
Cena 64,90/79,90 zł

Tłumaczenie: Ewa
Czerniawska, Aleksandra
Jaworska-Surma,
Małgorzata Guzowska,
Józef Radzicki
Red. nauk.
Maria Materska
Cena 139,90 zł
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Fitness mózgu
Elkhonon Goldberg, Alvaro Fernandez, Pascale Michelon
Tłumaczenie: Małgorzata Guzowska
Wyd. 1, s. 196, opr. miękka, 2015, cena 44,90 zł

PSYCHOLOGIA

Maj 2015
Jak wzmacniać sprawność mózgu w każdym wieku? Elkhonon Goldberg i Alvaro
Fernandez wraz z Pascale Michelon – mistrzowie popularyzacji wiedzy o mózgu
– zapraszają w fascynującą podróż po świecie ludzkiego poznania. Z przewodnika dowiemy się, jak zbudowany jest mózg, w jaki sposób działa, jak się zmienia
pod wpływem uczenia się i zdobywania nowych doświadczeń. Autorzy wskazują,
jak możemy wzmacniać swój mózg, a przy okazji obalają kilka mitów, na przykład
ten o sensowności rozwiązywania setek krzyżówek. To przewodnik skierowany
do wszystkich, którzy chcieliby nauczyć się, jak utrzymać mózg w zdrowiu.

Osobowość i charakter
Stefan Szuman
Wyd. 1, s. 576, opr. miękka, 2014, cena 59,90 zł
Książka Profesora Stefana Szumana jest dotychczas niepublikowanym, spisanym w latach 40. wykładem psychologii osobowości i charakterologii. Jest to głębokie studium filozoficzno-psychologiczne o kondycji człowieka. Publikacja jest
zapisem refleksji nad naturą człowieka, strukturą i rozwojem jego osobowości,
charakteru i związków ze społeczeństwem.

Pisanie artykułów z zakresu nauk społecznych
Zobacz więcej: www.instytutpwn.pl
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Jak umysł rośnie w siłę, gdy mózg się starzeje
Elkhonon Goldberg
Tłumaczenie: Małgorzata Guzowska
Mózg człowieka starzeje się tak samo, jak całe jego ciało. Z biegiem czasu nieuchronnie zachodzą w nim zmiany, a jednak starsze osoby często ujawniają
zdolności nieobecne na wcześniejszych etapach rozwoju: dostrzegają na pozór
trudne do uchwycenia zależności między rzeczami, ich intuicja bywa trafniejsza,
rozumienie problemów – głębsze, a wiedza ekspercka budzi szacunek i podziw.
Jak to się dzieje, że w miarę starzenia się mózgu umysł rośnie w siłę, a jego użytkownik zyskuje mądrość? Odpowiedź w książce.

PSYCHOLOGIA

Wyd. 1, s. 348, opr. miękka, 2014, cena 49,90 zł

Dostępny również audiobook! Pobierz fragment audiobooka.

Animal Rationale. Wykorzystanie mądrości zwierząt
w rodzinie, edukacji i biznesie
Paweł Fortuna, Łukasz Bożycki
Wyd. 1, s. 256, opr. twarda, 2015, cena 59,90 zł
Sierpień 2015
Czy możemy się czegoś nauczyć od jerzyka, ropuchy szarej lub wilka? Książka
„Animal Rationale: Wykorzystanie mądrości zwierząt w rodzinie, edukacji i biznesie” to wyjątkowy album, w którym spotykają się dwie perspektywy: przyrodnicza i psychologiczna. Łukasz Bożycki (znakomicie fotografujący biolog) opisuje
niezwykłe zachowania zwierząt, a Paweł Fortuna (wielokrotnie nagradzany za
swoje książki psycholog) na zasadzie inspiracji przekłada je na egzystencję człowieka. Książka będzie bogato ilustrowana fotografiami Łukasza Bożyckiego,
a sposób dokumentowania informacji będzie odpowiadał standardom książki
popularnonaukowej.
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Informacja jest piękna
David McCandless
Tłumaczenie: Olga Siara
Wyd. 1, s. 256, opr. twarda, 2015, cena 79,90 zł

PSYCHOLOGIA

Październik 2015
Jakie są najbardziej popularne teorie spiskowe na świecie? Czym jest świadomość według różnych teorii naukowych? Jakie książki powinien znać każdy człowiek? Które morskie ryby nadają się do jedzenia? Kim były żony największych
dyktatorów? Jakie są rodzaje romantycznych związków? Czy Wielki Mur Chiński
rzeczywiście jest widoczny z kosmosu?
„Informacja jest piękna” to wspaniała książka zawierająca informacje na temat
współczesnego świata: nauki, kultury, mediów, stylów życia i wielości światopoglądów oraz przyrody. Zawarte w niej dane przedstawiono w postaci przepięknych infografik ułatwiających zrozumienie i utrwalenie wiedzy. „Informacja jest
piękna” to prawdziwa kopalnia ciekawostek, a każdy kontakt z tą książką owocuje zdumieniem i zachwytem.

Daruj sobie. Przewodnik dla tych, którzy nie
potrafią przestać
Peg Streep, Alan Bernstein
Tłumaczenie: Anna Binder
Wyd. 1, s. 244, opr. miękka, 2015, cena 39,90 zł
Wrzesień 2015
„Weź się w garść”, „bądź niezastąpiony”, „dąż wytrwale do celu” – słyszymy na
każdym kroku. „Nie rezygnuj”, „walcz” – takie rady dotyczą pracy, związku, realizacji naszych planów. A jeśli realizacja przyjętych zamierzeń przynosi więcej
szkody niż pożytku? Jeśli „pułapka utopionych kosztów” jest jedynym, co jeszcze
trzyma nas w związku, w pracy, w toksycznej relacji? Książka Peg Streep i Alana
Bernsteina jest przeznaczona dla tych, którzy mają dość powtarzanych co rok
postanowień: „nigdy więcej…”. Autorzy pokazują, jak ocenić, czy realizacja przyjętego przez nas celu jeszcze nam służy, jak poradzić sobie z myślami i emocjami,
pułapką utopionych kosztów i, co najważniejsze – jak mądrze postawić sobie
nowe cele w życiu, miłości i pracy.
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Nie przeszkadzaj klientowi w zakupach
David Meerman Scott
Tłumaczenie: Agata Błaż
Wyd. 1, s. 320, opr. miękka, 2015, cena 44,90 zł
Sposób, w jaki robimy zakupy, radykalnie zmienił się w ostatnich latach. Kupując
sprzęt, wycieczkę czy ubezpieczenie, nie musimy już liczyć na wiedzę i życzliwość
sprzedawcy – wchodząc do sklepu czy biura, proces zbierania informacji i podejmowania decyzji zazwyczaj mamy już za sobą. Nie lubimy zakłócających nasz
spokój telemarketerów, reklamowych e-maili i SMS-ów, „asystentów klienta” atakujących nas zaraz po wejściu do sklepu. „Przestań mi sprzedawać, nie widzisz,
że właśnie kupuję?” chciałoby się krzyknąć do marketerów. Jak dostosować swój
system sprzedaży do zmian, które zaszły na rynku? Jak wykorzystać nowe narzędzia, by skutecznie i mądrze sprzedawać? David Meerman Scott krok po kroku,
na z życia wziętych przykładach pokazuje, że jest to nie tylko możliwe – wcale nie
jest takie trudne!

PSYCHOLOGIA

Październik 2015

Psychologia konsumenta
Katarzyna Stasiuk, Dominika Maison
Wyd. 1, s. 460, opr. twarda, 2014, cena 69,90 zł
Dlaczego kupujemy produkty luksusowe? Czy można wpływać na konsumentów poza ich świadomością? Kto i kiedy kupuje pod wpływem impulsu? Na te
i wiele innych pytań odpowiadają Autorki książki „Psychologia konsumenta”.
Katarzyna Stasiuk i Dominika Maison wskazują, skąd można czerpać wiedzę
o zachowaniach konsumentów, a następnie określają znaczenie podstawowych
procesów poznawczych, emocjonalnych i motywacyjnych w podejmowaniu
przez nich decyzji. Wnioski Autorek poparte są wynikami badań naukowych oraz
zilustrowane przykładami zastosowania wiedzy psychologicznej w działaniach
marketingowych.
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Komunikacja między ludźmi. Motywacja, wiedza
i umiejętności
Sherwyn P. Morreale, Brian H. Spitzberg, J. Kevin Barge
Tłumaczenie: Paweł Izdebski, Aleksandra Jaworska, Dorota
Kobylińska

PSYCHOLOGIA

Wyd. nowe, s. 408, opr. twarda, 2015, cena 109,90 zł
Październik 2015
Nowe wydanie opublikowanej w 2001 (w PWN: 2007) książki Communication.
Motivation. Knowledge. Skills. Publikacja stanowi kompendium wiedzy o ludzkim
komunikowaniu się. Omówiono w niej modele i założenia dotyczące komunikacji, oraz procesy i zjawiska niezbędne dla zaistnienia komunikowania się, takie
jak spostrzeganie, self i kultura, komunikacja niewerbalna, umiejętność słuchania. Przedstawiono w niej także podstawy wiedzy o komunikacji oraz omówiono
specyfikę komunikacji w XXI wieku: rolę mediów masowych i teorię komunikacji
masowej, zmiany w komunikacji, jakie wydarzyły się za sprawą upowszechnienia mass mediów, znaczenie komputerów i innych urządzeń w komunikacji między ludźmi. Osobne części poświęcono komunikowaniu się w małej grupie oraz
przywództwu i wystąpieniom publicznym. Podręcznik ten, napisany przystępnym językiem, będzie dobrą lekturą nie tylko dla psychologów.

Przestrzenie manipulacji społecznej
Redakcja naukowa: Dariusz Doliński, Małgorzata Gamian-Wilk
Wyd. 1, s. 428, opr. miękka, 2014, cena 49,90 zł
Żyjąc w grupie społecznej, wywieramy na siebie wpływ. Sprzedawcy próbują
nas przekonać do swoich produktów, politycy – podnieść słupki popularności
swoich partii. Wpływamy na swoich współpracowników, partnera, rodzinę. Czy
każde z tych oddziaływań jest manipulacją? Jaki jest związek pomiędzy manipulacją a kłamstwem i oszustwem? Czy potrafimy zmanipulować samych siebie?
Jak wygląda manipulacja w bliskich związkach/w pracy? Zapraszamy do lektury.
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Geny i edukacja
Kathryn Asbury, Richard Plomin
Tłumaczenie: Małgorzata Guzowska
Wyd. 1, s. 196, opr. miękka, 2015, cena 39,90 zł
Czy geny warunkują nasze szkolne sukcesy i niepowodzenia? Czy źródło talentu
tkwi w genach? Czy geniusz można odziedziczyć? Czy można tak kształtować
system edukacji, by odpowiadał predyspozycjom genetycznym uczniów? Geny
i edukacja to książka o tym, skąd pochodzi wiedza na temat genetyki behawioralnej i jak zmieniać system edukacji, by odpowiadał różnicom indywidualnym,
jakie występują wśród dzieci.

PSYCHOLOGIA

Sierpień 2015

Psychologia rodziny
Redakcja naukowa: Iwona Janicka, Hanna Liberska
Wyd. 1, s. 560, opr. twarda, 2014, cena 79,90 zł
Rozwijamy się i jesteśmy kształtowani w rodzinie. Doświadczenia z niej wyniesione – dobre lub złe – wywierają niezatarty wpływ na nasze życie. Żadnej sferze
naszej egzystencji nie przypisujemy tak wielkiego znaczenia, jak życiu rodzinnemu. A jednak odpowiedź na pozornie proste pytanie: czym właściwie jest
rodzina?, nie jest łatwa, zwłaszcza współcześnie. Obserwujemy różnorodność
form życia rodzinnego, wielość problemów, z jakimi zmagają się rodziny. Zespół
znakomitych polskich familiologów przygotował podręcznik, którego celem jest
usystematyzowanie współczesnej wiedzy na temat rodziny.
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Dlaczego dzieci kłamią?
Paul Ekman
Tłumaczenie: Małgorzata Guzowska
Red. nauk. Szymon Emilia Draheim

PSYCHOLOGIA

Wyd. 1, s. 256, opr. miękka, 2014, cena 34,90 zł
Dlaczego dzieci kłamią? Jakie rodzaje kłamstwa stosują? W jakim wieku dziecko
zaczyna kłamać świadomie? Kiedy zaczyna rozumieć ideę kłamstwa? Czy dzieci,
które kłamią, są bardziej, czy mniej inteligentne od prawdomównych? Dlaczego
kłamią nastolatki i jak rodzice mogą radzić sobie z tym problemem?
Odpowiedzi na te pytania dostarcza światowej sławy badacz emocji i kłamstwa
– Paul Ekman.
Dostępy również audiobook!

Rozwijanie umiejętności społecznych dziecka
Linda Reddy
Tłumaczenie: Aleksandra Jaworska-Surma
Wyd. 1, s. 320, opr. miękka, 2014, cena 59,90 zł
Jak rozwijać umiejętności społeczne dzieci w przyjemny i skuteczny sposób?
Przez zabawę!
Przedstawiamy książkę, która krok po kroku wyjaśnia, jak nauczyć dzieci w wieku
5–12 lat m.in.: zawierania przyjaźni, proszenia o pomoc i oferowania pomocy,
wyrażania emocji.

Jak z sukcesem przygotować wniosek o grant i pokonać wszelkie wymagania
formalne przy jego realizacji?
Zobacz więcej: www.instytutpwn.pl
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Niedojrzałość neuromotoryczna dzieci i dorosłych
Sally Goddard Blythe
Tłumaczenie: Tomasz Śliwowski
W pierwszym roku życia u dziecka występują tzw. odruchy pierwotne, które
w odpowiednim czasie zostają zastąpione przez reakcje posturalne. Jeśli odruchy nie zostaną wyhamowane, mówimy o niedojrzałości neuromotorycznej – jej
symptomami mogą być trudności szkolne, agorafobia czy trudności z orientacją
w przestrzeni. Książka Sally Goddard Blythe pozwala zdiagnozować niedojrzałość neuromotoryczną nie tylko u dzieci, ale także u osób dorosłych.

PSYCHOLOGIA

Wyd. 1, s. 144, opr. miękka, 2015, cena 34,90 zł

Jak ocenić dojrzałość dziecka do nauki?
Wydanie drugie poprawione
Sally Goddard Blythe
Tłumaczenie: Magdalena Macińska
Wyd. 1, s. 136, opr. miękka, 2015, cena 34,90 zł
Praktyczny przewodnik zawierający informacje na temat prawidłowości w rozwoju ruchowym dziecka i jego powiązań z uczeniem się. Autorka pokazuje
związek pomiędzy takimi wskaźnikami, jak koordynacja wzrokowo-ruchowa,
kontrola postawy, a gotowością dziecka do nauki. Publikacja zawiera narzędzia
pozwalające na ocenę aktualnego poziomu rozwoju motoryki dziecka w wieku
przedszkolnym i szkolnym, a także kompletny program rozwoju ruchowego.

Jak osiągać sukcesy
w nauce?

Psychologia dziecka
H. Rudolph Schaffer

Psychologia
dorastania

Sally Goddard Blythe

Tłumaczenie: Aleksander
Wojciechowski

Anna Oleszkowicz,
Alicja Senejko

Red. nauk. Anna Brzezińska

Cena 49,90 zł

Tłumaczenie: Magdalena
Trzcińska
Cena 59,90 zł

Cena 54,90 zł
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Zaburzenia zachowania, mowy i emocji u dzieci
Zbigniew Tarkowski
Wyd. 1, s. 288, opr. miękka, 2015, cena 44,90 zł

PSYCHOLOGIA

Październik 2015
Książka porządkuje wiedzę na temat zaburzeń zachowania, emocji i mowy rozpoczynających się zwykle w dzieciństwie. Autor kładzie nacisk na współwystępowanie różnych zaburzeń, opisywanych zazwyczaj w formie izolowanej, opisuje
proces diagnostyczno-terapeutyczny, analizuje role rodziców w tym procesie.
Celem publikacji jest polemika z obiegowymi opiniami dotyczącymi zaburzeń.
Książka zawiera opisy przypadków z praktyki autora.

Małe dzieci z ADHD
George DuPaul, Lee Kern
Tłumaczenie: Anna Binder, Marek Binder
Red. nauk. Artur Kołakowski, Monika Szaniawska
Wyd. 1, s. 240, opr. miękka, 2014, cena 49,90 zł
Od kilkudziesięciu lat naukowcy, psychologowie i pedagodzy poświęcają wiele
czasu i starań, aby zrozumieć i leczyć ADHD, lecz dopiero od niedawna starania te zaczęły koncentrować się silniej na specyficznych potrzebach nadpobudliwych lub nieuważnych małych dzieci. Ta książka jest pierwszą, która opisuje
potwierdzoną empirycznie wczesną interwencję dla dzieci w wieku od 2 do 5 lat
mających ADHD bądź zagrożonych ADHD.

Młodzież na
biegunach życia
społecznego
Agnieszka Wilczyńska

Ile szczęścia dają
nam inni ludzie

Cena 59,90 zł

Katarzyna Growiec

Psychoterapia
poznawczobehawioralna
ADHD nastolatków
i dorosłych
Susan Young, Jessica
Bramham
Cena 49,90 zł
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Poradnictwo psychologiczne
Czesław Czabała, Sylwia Kluczyńska (red.)

Kryzysy rozwojowe są naturalnymi zdarzeniami w życiu człowieka. Często
radzimy sobie z nimi sami lub „z niewielką pomocą przyjaciół”. Bywają jednak
i takie kryzysy, z których łatwiej jest wyjść, korzystając z pomocy psychologa.
Publikacja pod redakcją Czesława Czabały i Sywii Kluczyńskiej to kompendium
wiedzy na temat poradnictwa psychologicznego przeznaczone dla studentów
i praktyków. Czytelnik dowie się z niej, jak w skuteczny i profesjonalny sposób
prowadzić tę formę pomocy psychologicznej dla dzieci, młodzieży, dorosłych
i osób starszych, a także dla par i rodzin.

PSYCHOLOGIA

Wyd. 1, s. 360, opr. miękka, 2015, cena 59,90 zł

Psychologia sportu
Red. Nauk. Brian Hemmings, Tim Holder
Tłumaczenie: Małgorzata Guzowska
Wyd. 1, s. 300, opr. miękka, 2014, cena 49,90 zł
„Psychologia sportu” to książka przedstawiająca praktyczne aspekty pracy psychologa sportu. Jej zaletą jest podejście wykorzystujące analizę przypadku.
Czytelnik znajdzie w niej autentyczne historie wspierania sportowców przez psychologów wraz z analizą skuteczności interwencji i opisem jej przebiegu. Zaprezentowane historie dotyczą wspierania indywidualnych sportowców i całych
drużyn, a także problematyki związanej z miejscem psychologa w sztabie szkoleniowym.
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Neuropsychologia kliniczna. Od teorii do praktyki
Maria Pąchalska, Bożydar Kaczmarek, Juri D. Kropotow

PSYCHOLOGIA

Wyd. 1, s. 480, opr. twarda, 2014, cena 129,00 zł
Podręcznik akademicki Neuropsychologia kliniczna: od teorii do praktyki porządkuje najnowsze osiągnięcia teoretyczne i kliniczne neuropsychologii. Przyjęty
przez autorów nowy paradygmat pracy mózgu oparty na teorii mikrogenetycznej umożliwił ukazanie struktur i procesów psychicznych w sposób dynamiczny.
Oznacza to nowe pojmowanie neuropsychologii klinicznej jako nauki. Główna
część podręcznika poświęcona jest analizie zaburzeń świadomości, procesów
poznawczych, emocjonalnych i zachowania, ze szczególnym uwzględnieniem
dynamiki i przenikania objawów. W profesjonalny, a zarazem przystępny sposób
wprowadza w złożone problemy, z jakimi borykają się osoby z uszkodzeniem
mózgu. Każdy rozdział wzbogacono analizą przypadków z praktyki Autorów lub
nową interpretacją przypadków klasycznych. Książka przeznaczona jest dla studentów psychologii i innych, pokrewnych kierunków, a także specjalistów, którzy
zajmują badaniami naukowymi i opieką nad chorymi z uszkodzeniami mózgu.

Świadome i nieświadome przetwarzanie emocji
w mózgu
Modelowanie w ramach teorii detekcji sygnałów
Remigiusz Szczepanowski
Redakcja naukowa: prof. dr hab. Jan Strelau,
prof. dr hab. Dariusz Doliński
Wyd. 1, s. 137, opr. miękka, 2014, cena 29,90 zł
Książka obejmuje zagadnienia z pogranicza psychologii emocji oraz neuronauki
poznawczej – jest podsumowaniem badań autora nad świadomością i neuronalnymi mechanizmami rozpoznawania emocji. Zgodnie z konwencjonalnym przekonaniem bodźce, które oddziałują na nasze myśli czy działania, powinny być
świadomie rozpoznawalne. Percepcja emocji zachodzi jednak także wtedy, gdy
nie mamy świadomości postrzeganego bodźca. Autor podjął próbę wyjaśnienia
tego zjawiska przez odwołanie się do poznawczych mechanizmów tworzenia się
świadomości, subiektywnego doświadczenia emocji w kontekście aktywności
mózgu oraz teorii detekcji sygnałów.
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Psychologiczne znaczenie pieniędzy
Agata Gąsiorowska

Pieniądze są dla nas czymś o wiele więcej niż tylko środkiem wymiany. Ich psychologiczne znaczenie bywa czasem ważniejsze od siły nabywczej. Budzą silne
emocje. Przypisujemy im możliwość zapewnienia sobie poczucia bezpieczeństwa,
statusu społecznego, czasem władzy. Kompensują kompleksy, wpływają na nasze
relacje z ludźmi, dają szanse na życie zgodne z zamierzeniami i planami. I choć niechętnie to przyznajemy, pieniądze wpływają na nas i nasze życie. Autorka zgłębiła
właśnie to pozaekonomiczne znaczenie, jakie mają dla nas pieniądze.

PSYCHOLOGIA

Wyd. 1, s. 215, opr. miękka, 2014, cena 39,90 zł

Dopamina i sernik
Manfred Spitzer
Tłumaczenie: Agnieszka Haładyj
Wyd. 1, s. 192, opr. miękka, 2014, cena 39,90 zł
Wszyscy wiemy, że nadmiar cukru ma negatywny wpływ na obwód naszego pasa,
ale czy wiemy, że cukier pomaga nam planować przyszłość? Albo że także ojcowie cierpią na depresję poporodową i że testosteron nie czyni nas automatycznie
agresywnymi ludźmi? Dlaczego nastolatków tak bardzo interesuje seks i agresja
oraz w jaki sposób seks i agresja zmieniają nasze myślenie? Czy konsumenci świadomie kupujący ekologiczne produkty w innych dziedzinach życia także postępują
wzorowo?
Dopamina i sernik to porcja solidnych badań naukowych przyprawiona szczyptą
humoru. Smacznego!

Pobierz fragment książki.
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Profilowanie kryminalne
Scotia J. Hicks, Bruce D. Sales
Tłumaczenie: Anna Sawicka-Chrapkowicz
Wyd. 1, s. 288, opr. miękka, 2015, cena: 59,90 zł

PSYCHOLOGIA

Wrzesień 2015
Profilowanie kryminalne stanowi intensywnie rozwijającą się gałąź nauk sądowych. W porównaniu z innymi rodzajami działalności biegłych jest stosunkowo
nowym obszarem naukowych analiz. Książka Scotii Hicks i Bruce’a Salesa jest
kompendium wiedzy na temat profilowania: Czytelnik znajdzie w niej informacje dotyczące rozwoju tej metody wykrywania nieznanych sprawców oraz
funkcjonujących współcześnie modeli profilowania. Osobną część książki Autorzy poświęcili przyszłości profilowania kryminalnego i naukowemu modelowi
rekonstrukcji cech nieznanego sprawcy przestępstwa.

Zagrożenia ładu społecznego, t. 2
Brunon Hołyst
Wyd. 1, s. 720, opr. twarda, 2014, cena 99,00 zł
Książka poświęcona tematyce ładu społecznego i czynnikom go zakłócającym.
Interesująca analiza zagrożeń ładu społecznego, jakie obserwujemy i z którymi
musimy sobie radzić w obecnych czasach.

Zagrożenia ładu
społecznego, t. 1
Brunon Hołyst

Psychologia sądowa.
Podstawy, badania,
aplikacje

Cena 69,90 zł

Jan M. Stanik
Cena 99,90 zł

Psychologia
penitencjarna
Red. nauk. Mieczysław
Ciosek, Beata Pastwa
-Wojciechowska
Cena 69,90 zł
Październik 2015
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Nierówność, która zabija
Jak globalny wzrost nierówności niszczy życie milionów
i jak z tym walczyć
Göran Therborn
Przekład: Paweł Tomanek
Maj 2015
Nierówność nie dotyczy tylko zasobności naszych portfeli. To pewien społeczno-kulturowy porządek, który dla większości ludzi oznacza gorsze zdrowie, słabszą
edukację, mniej szacunku i brak możliwości dalszego rozwoju. W swojej książce
Göran Therborn dowodzi, że nierówność w dosłownym sensie zabija – jej globalny wzrost prowadzi do przedwczesnej śmierci milionów ludzi. Dotyczy to
również krajów rozwiniętych jak USA, Wielka Brytania czy Finlandia.

SOCJOLOGIA

Wyd. 1, s. 230, opr. miękka, 2015, cena 44,90 zł

Therborn przedstawia istniejące programy oraz metody poprawy warunków
życia i zmniejszania społecznych nierówności.
Nierówność, która zabija to propozycja systemowego spojrzenia na problem globalnej nierówności.

Globalny Minotaur
Ameryka, Europa i przyszłość światowej gospodarki
Yanis Varoufakis
Przekład: Joanna Bednarek
Red. nauk. Maciej Szlinder
Wyd. 1, s. 300, opr. miękka, 2015, 49,90 zł
Październik 2015
Yanis Varoufakis, który jako minister finansów pogrążonej w kryzysie Grecji
przeciwstawił się najpotężniejszym instytucjom finansowym na świecie, obala
w swojej fascynującej książce najważniejsze mity dotyczące obecnego kryzysu
światowej gospodarki. Według Varoufakisa kryzysu nie spowodowała ani chciwość bankierów, ani zła regulacja sektora finansowego, lecz pozycja Stanów
Zjednoczonych, które od lat trzydziestych XX wieku niczym starożytny Minotaur
otrzymywały daniny od całego świata w postaci płynącego do USA kapitału.
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Offshoring
John Urry
Przekład: Paweł Tomanek
Wyd. 1, s. 280, opr. miękka, 2015, cena 44,90 zł

SOCJOLOGIA

Październik 2015
Offshoring to praktyka przenoszenia części działalności gospodarczej za granicę. Ukrywanie przychodów, bogactwa i zysków w rajach podatkowych uczyniło z offshoringu temat medialny, w swojej książce John Urry twierdzi jednak, że
offshoring jest czymś dużo więcej, że w praktyce jest to jeden z głównych mechanizmów globalnej gospodarki.
Książka stanowi dokumentację różnych sposobów, w jakie offshoring dokonuje
się w obszarze polityki, ekonomii oraz ekologii. Urry analizuje nie tylko zjawisko
masowego importu tanich produktów z krajów rozwijających się, lecz również
zjawisko eksportowania do nich zanieczyszczeń, odpadów, w końcu również
korzystania z zakazanych w krajach centrum rozrywek, w tym przede wszystkim
z usług seksualnych. Podobnie za oceany wysyła się niepokoje społeczne i zagrożenia polityczne. Efektem jest atmosfera niepewności, kłamstw i dwuznaczności,
która jest odpowiedzialna za mroczną stronę postępującej globalizacji.

Karta prekariatu
Guy Standing
Przekład: Piotr Juskowiak, Paweł Kaczmarski, Maciej Szlinder
Wyd. 1, opr. miękka, 2015, cena 49,90 zł
Październik 2015
Karta prekariatu to kolejny głos Standinga w dyskusji o przyszłości naszych społeczeństw. Autor rozwija w książce wizję dobrego społeczeństwa, które zapewnia
każdej jednostce minimum niezbędne do życia i rozwoju. Przygląda się zarówno
mechanizmom pogłębiającym prekaryzację, jak i propozycjom jej zaradzenia.
Książka kończy się projektem nowej „karty prekariatu” – listy postulatów mających być nie skromną zmianą istniejących relacji społecznych, lecz ich gruntowną
reformą, bez której trudno sobie wyobrazić jakąkolwiek przyszłość dla nowych
pokoleń.
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Prekariat
Nowa niebezpieczna klasa
Guy Standing
Tłum. Krzysztof Czarnecki, Paweł Kaczmarski, Mateusz Karolak
Red. nauk. Maciej Szlinder
„Prekariat” jest zbiorczym określeniem wszystkich pracujących w niepewnych
warunkach – zatrudnionych na umowy czasowe, samozatrudnionych, bez zabezpieczeń socjalnych czy choćby perspektywy stałości zatrudnienia. Diagnoza
autora nie ogranicza się jedynie do krajów rozwiniętych – obejmuje cały glob,
wskazując, jak prekarne warunki zatrudnienia rozprzestrzeniają się do Ameryki
Północnej i Europy po gospodarkę Chin.

SOCJOLOGIA

Wyd. 1, s. 368, opr. miękka, 2014, cena 49,90 zł

Hardkorowy romans
Pięćdziesiąt twarzy Greya, bestsellery i społeczeństwo
Eva Illouz
Przekład: Jacek Konieczny
Wyd. 1, s. 184, opr. miękka ze skrzydełkami, 2015, cena 34,90 zł
Pięćdziesiąt twarzy Greya od momentu publikacji stało się światowym bestsellerem – miliony sprzedanych kopii w kilkudziesięciu tłumaczeniach sprawiają, że
mamy tu do czynienia nie tylko ze świetnym marketingiem, ale przede wszystkim trendem kulturowym. Socjolożka Eva Illouz, od lat badająca emocje w świecie kapitalizmu, zastanawia się nad tym, w jaki sposób książka, której daleko do
dobrej literatury, mogła rozpalić serca tak wielu czytelników w różnych zakątkach globu. Na jaką potrzebę odpowiada przedstawiony w niej romans?
Rozprawa Illouz to analiza z zakresu socjologii literatury, pokazująca od nowej
strony relacje między literaturą a społeczeństwem.

Zobacz animowaną okładkę książki.
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Gra ciałem
Praktyki i dyskursy różnicowania płci w sporcie
Honorata Jakubowska

SOCJOLOGIA

Wyd. 1, s. 582,opr. miękka, 2014, cena 59,90 zł
Gra ciałem to nowatorska monografia na styku socjologii sportu oraz socjologii
ciała, ukazująca miejsce i znaczenie cielesności i płciowości w dyskursie na temat
sportu oraz samych praktykach sportowych. Autorka bada dwie pozostające ze
sobą w ciągłym drganiu kwestie: równości (płci) i różnicy (płciowej) w sporcie.

Sieci oburzenia
i nadziei
Ruchy społeczne w erze
internetu
Manuel Castells

Miłość na odległość

Socjologia

Modele życia w epoce
globalnej

Wydanie nowe

Ulrich Beck, Elisabeth
Beck-Gernsheim

Cena 49,90 zł

Cena 49,90 zł

Tłum. Olga Siara,
Alina Szulżycka, Paweł
Tomanek

Władza komunikacji
Manuel Castells

Społeczne tworzenie
seksualności

Socjologia kultury

Tłum. Jakub Jedliński,
Paweł Tomanek

Steven Seidman
Tłum. Paweł Tomanek

Cena 69,90 zł

Przedmowa: Jacek
Kochanowski

Tłum. Olga Siara

Maszyny społeczne
Wszystko ujdzie,
o ile działa
Łukasz Afeltowicz,
Krzysztof Pietrowicz

Tłum. Michał Sutowski

Cena 44,90 zł

Cena 139,90 zł

Kultury i społeczeństwa
w zmieniającym się
świecie
Wendy Griswold
Tłum. Paweł Tomanek
Przedmowa: Elżbieta
Hałas
Cena 49,90 zł

Cena 49,90 zł

Zaufanie. Szkice
teoretyczne

Kultura jako praxis

Socjologia płci

Teresa Żółkowska

Tłum. Jacek Konieczny

Płeć w ujęciu globalnym

Cena 69,90 zł

Raewyn Connell

Wojna kultur.
Czy flaga tęczowa
wypiera białoczerwoną

Tłum. Olga Siara
Cena 49,90 zł

Anna Jawor
Cena 49,90 zł
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Anthony Giddens, Philip
W. Sutton

Zygmunt Bauman
Cena 39,90 zł

Uniwersytet jako dobro wspólne
Wprowadzenie do krytycznych badań nad szkolnictwem wyższym
Krystian Szadkowski
Wyd. 1, s. 400, opr. miękka, 2015, cena 44,90 zł
Uniwersytet bez wątpienia stał się dziś jednym z najważniejszych tematów debaty
publicznej i polityki wewnętrznej. Można z pewnością mówić dzisiaj o problemie
ze zdefiniowaniem roli i miejsca uniwersytetu w społeczeństwie. Większość publikacji na temat instytucji akademickich nie zauważa ani kryzysu jego tożsamości,
ani też głębokiej zmiany jego społecznego i gospodarczego otoczenia. Uniwersytet
jako dobro wspólne to wprowadzenie do rozwijanych obecnie badań, które swoim
punktem wyjścia czynią głęboką transformację zarówno instytucji akademickich,
jak i współczesnych społeczeństw. Książka kładzie nacisk na ekonomiczne uwarunkowania zmian dokonujących się w nauce i szkolnictwie wyższym i krytycznie
ewaluuje dominujące narracje na temat relacji między uniwersytetem a rynkiem.
Budowana w niej wizja dalszego rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego bierze pod
uwagę aktywność ruchów społecznych, które sprzeciwiają się postępującej prekaryzacji i polityce oszczędności. Zarówno bowiem prekaryzacja, jak i niewłaściwie
pomyślane oszczędności bodą w kondycję uniwersytetu w nie mniejszym stopniu
niż bodą w inne obszary życia społecznego.

SOCJOLOGIA

Wrzesień 2015

Europa
Burzliwy i potężny kontynent
Anthony Giddens
Tłum. Olga Siara
Wyd. 1, s. 250, opr. miękka, 2014, cena 49,90 zł
Anthony Giddens zabiera głos w sprawie przyszłości Europy. W czasach, które
nazywa okresem wielkich możliwości, ale i wysokiego ryzyka, nawołuje do przemyślenia projektu Europa – nie tylko w kategoriach tożsamościowych, ekonomicznych, ale także środowiskowych.
W swojej najnowszej książce Giddens łączy socjologię z publicystyką, naukę ze społecznym zaangażowaniem. Analizuje strefę euro, politykę fiskalną, problemy na
rynku pracy, zagrożenia dla modelu państwa opiekuńczego, ubóstwo i nierówności
społeczne w państwach UE, starzenie się Europy połączone z nowymi falami migracji.
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Socjologia
Kluczowe pojęcia
Anthony Giddens, Philip W. Sutton
Tłum. Olga Siara, Paweł Tomanek

SOCJOLOGIA

Wyd. 1, s. 300, opr. miękka, 2014, cena 49,90 zł
Życie społeczne jest procesem ciągłych zmian, taka też jest współczesna socjologia. To dyscyplina obejmująca wiele zróżnicowanych podejść teoretycznych,
zagadnień przedmiotowych, metod badawczych. Aby socjologicznie interpretować świat, konieczna jest znajomość kluczowych koncepcji wypracowanych
i rozwijanych przez kolejne pokolenia socjologów. Wyboru i opracowania tych
najważniejszych podjęli się brytyjscy socjologowie, Anthony Giddens i Philip
W. Sutton, autorzy najnowszego wydania bestsellerowego podręcznika Socjologia. W skondensowanej formie zapoznajemy się w książce z 67 kluczowymi
koncepcjami – od medykalizacji i roli chorego po władzę i ruchy społeczne. Ten
przewodnik po socjologicznym oglądzie świata, ale przy tym wolnym od socjologicznego żargonu, może się stać punktem odniesienia nie tylko dla praktyków
dyscypliny, ale każdego czytelnika zainteresowanego życiem społecznym.

Rozmowy o Socjologii
Zygmunt Bauman, Michael-Hviid Jacobsen, Keith Tester
Tłum. Paweł Tomanek
Wyd. 1, s. 168, opr. miękka, 2014, cena 29,90 zł
Dlaczego socjologia? To pytanie zadaje sobie wiele osób, nie tylko rozważających
podjęcie studiów socjologicznych, ale również dojrzałych socjologów. W ostatnich latach nauki społeczne w ogólności, a socjologia w szczególności, nie miały
najlepszej prasy. Nadmiar absolwentów nauk humanistycznych na rynku pracy,
sceptycyzm wobec możliwości zastosowania socjologii jako nauki w biznesie
podały w wątpliwość wartość socjologicznych rozważań. Tymczasem z pełnej
pasji i zaangażowania rozmowy z Zygmuntem Baumanem, jednym z najbardziej
znanych na świecie socjologów, wynika zupełnie inny obraz: socjologia jest po
prostu konieczna! Przy czym nie chodzi tu o socjologię mierzoną wskaźnikami
ekonomicznymi ani wiedzę sprowadzającą się do agregowania faktów. Socjologiczna praktyka to ciągły dialog z ludźmi i o ludziach oraz kwestionowanie zdroworozsądkowych założeń, jakimi przesycone jest nasze codzienne życie.
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Manifesty dla filozofii
Alain Badiou
Przekład: Andrzej Wasilewski
Wyd. 1, s. 280, oprawa miękka ze skrzydełkami, 2015, cena 44,90 zł
Polski tom Manifesty dla filozofii stanowi unikatową edycją dwóch książek Alaina
Badiou – Manifestu dla filozofii oraz Drugiego manifestu dla filozofii. Obie pozycje,
napisane przejrzystym i zwięzłym stylem, są namysłem nad kondycją intelektualną współczesnego świata, ujmowanego przez pryzmat dominujących problemów współczesnej filozofii. Autor w obu publikacjach, oddalonych od siebie
o 20 lat, analizuje najistotniejsze debaty filozoficzne, by na ich przykładzie pokazać, w jaki sposób myśli się o świecie i jak filozofia ten świat kształtuje.

FILOZOFIA

Maj 2015

Męskie fantazje.
Tom I: Kobiety, przepływy, ciała, historia
Tom II: Męskie ciała – przyczynek do psychoanalizy białego terroru
Wyd. 1, s. 1000, opr. twarda, 2015, cena 79,90 zł
Sierpień 2015
Słynna książka Klausa Theweleita, która w Niemczech okazała się nie tylko intelektualnym wydarzeniem, lecz również zaskakującym bestsellerem, poświęcona
jest zagadnieniu kształtowania się męskich fantazji wśród zdemobilizowanych
po I wojnie światowej żołnierzy Freikorpsów oraz podobnych im formacji paramilitarnych – aż do wykształcenia się pierwszych oddziałów nazistowskich. Autor
zebrał w swojej monumentalnej pracy olbrzymi materiał: dzienniki, wspomnienia, zapiski, listy oficerów i regularnych żołnierzy, a także nieprzebrany materiał
wizualny: plakaty, zdjęcia, klatki filmowe, znaczki pocztowe i grafiki pochodzące
z opisywanej przez niego epoki i ukazujące, w jaki sposób masowa wyobraźnia
tamtego czasu przyczyniała się do powstania faszyzmu. Bo to właśnie faszyzm
stanowi przedmiot zainteresowania Theweleita. Książka stanowi nieprześcignione do tej pory opracowanie tematyki, charakteryzując się zastosowaniem
nowatorskich narzędzi psychoanalitycznych.
Książka Męskie fantazje była dla Jonathana Littela inspiracją do napisania jego
światowego bestsellera – Łaskawych.
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Rządzenie żywymi
Michel Foucault
Tłum. Michał Herer

FILOZOFIA

Wyd. 1, s. 550, opr. miękka, 2014
Książka stanowi najnowszą pozycję w zainaugurowanej już ponad dziesięć lat
temu serii publikacji wykładów Foucaulta w College de France z lat 1970–1984.
Długo wyczekiwany tom Rządzenie żywymi – przez wielu uważany za najważniejszy – stanowi klamrę łączącą wcześniejsze lata pracy Foucaulta, kiedy zajmował
się szeroko rozumianą problematyką władzy, z jego późniejszymi pracami,
w którym podjął problematykę „troski o siebie”.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego

O duchu. Heidegger i pytanie
Jacques Derrida
Przekład: Barbara Brzezicka
Wyd. 1, s. 140, opr. miękka, 2015, cena 39,90 zł
O duchu. Heidegger i pytanie to jedna z najbardziej kontrowersyjnych książek
wybitnego francuskiego filozofa Jacques’a Derridy. Podejmuje się w niej wnikliwej lektury wystąpień i publikacji Martina Heideggera z okresu przynależności
niemieckiego filozofa do NSDAP. Derrida tropi motyw „ducha”, który pojawia się
w tym okresie w filozofii Heideggera, starając się jednocześnie ukazać wzajemny
splot politycznego zaangażowania na rzecz nazizmu, który stał się udziałem
jednego z najważniejszych myślicieli XX wieku, z jego filozoficznym „zwrotem”
w stronę myślenia ducha.

Pobierz przedmowę Agaty Bielik-Robson.
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Fenomenologiczny umysł
Shaun Gallagher, Dan Zahavi
Tłumaczenie: Marek Pokropski
Wyd. 1, s. 450, opr. miękka, 2015, cena 59,90 zł
Fenomenologiczny umysł to podstawowa lektura dla każdej osoby zainteresowanej współczesnymi badaniami nad umysłem. Książka jest zarówno systematyczną
prezentacją najważniejszych stanowisk teoretycznych i klarownie napisanym przewodnikiem po toczonych obecnie debatach, jak i ważnym, niezwykle oryginalnym
głosem w dyskusji. Gallagher i Zahavi, łącząc w przystępny sposób filozoficzne argumenty z danymi empirycznymi, pokazują, że fenomenologiczna tradycja w filozofii
(od Husserla i Heideggera przez Sartre’a i Merlau-Ponty’ego po współczesnych autorów) wciąż stanowi istotną perspektywę w kognitywistyce i badaniach nad umysłem.

FILOZOFIA

Wrzesień 2015

Co malować?
Adami, Arakowa, Buren
Jean-François Lyotard
Przekład: Monika Murawska, Piotr Schollenberger
Wrzesień 2015
Co malować? to filozoficzna rozprawa o malarstwie autorstwa jednego z najbardziej znanych francuskich filozofów zeszłego stulecia, Jean-François’a Lyotarda
– twórcy pojęcia „postmodernizm”. Lyotard przechodził od rozwijania koncepcji
postmodernizmu w kulturze i filozofii do zainteresowania sztuką i estetyką.
Co malować? jest poświęcone twórczości trzech artystów: grafika i kolorysty
Valerio Adamiego, konceptualnego metafizyka Husaku Arakowy oraz „pragmatysty tego, co niewidzialne”, Daniela Burena. Wszystkim trzem protagonistom
tej książki wspólne jest to, że zainteresowania sztuką nie pojmują jako prostego
wyznaczania ramy odniesienia, lecz raczej jako łączenie niuansów, kolorów,
tonów, jako wizualność, która jest jedynie przywoływana przez to, co widzialne
i która prowokuje istotny dla doświadczenia estetycznego niepokój. Lyotard
pyta – co malować? – i odpowiada: nie „świat”, lecz sam akt malowania.
Jest to jedna z najważniejszych filozoficznych rozpraw o istocie malarstwa, napisana wyjątkowym, poetyckim stylem, wykraczająca poza wszelkie szablonowe
koncepcje tego, czym jest dzieło sztuki i sam akt malowania.
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Widma Marksa
Stan długu, praca żałoby i nowa Międzynarodówka
Jacques Derrida
Przekład: Tomasz Załuski
Wyd. 1, s. 380, opr. miękka, 2015, cena 49,90 zł

FILOZOFIA

Wrzesień 2015
Widma Marksa to słynna publikacja Jacques’a Derridy, będąca filozoficzną odpowiedzią na polityczne diagnozy stawiane na przełomie wieków. Derrida mierzy
się z hasłem „końca historii”, lecz równocześnie stara się pomyśleć wpływ, jaki
filozofia Marksa wciąż wywiera na obecnym myśleniu. Niemiecki filozof i ekonomista zostaje skonfrontowany z Szekspirowskim Hamletem, który musi zmierzyć
się z widmem swojego ojca. Podobnie też my, twierdzi Derrida, musimy zmierzyć się dziś z widmem samego Marksa – widmem, które tak jak niegdyś widmo
komunizmu w Europie, dziś krąży po całym świecie.

Marks: Nowe perspektywy
Libera Universita Metropolitana
Tłum. Sławomir Krolak
Wyd. 1, s. 352, opr. miękka, 2014, cena 44,90 zł
Czy dziś, po upadku realnego socjalizmu i w dobie gruntownych przekształceń
państw uprzemysłowionych, filozofia Marksa jest jeszcze użytecznym narzędziem teoretycznym do krytyki kapitalistycznej rzeczywistości? Książka Marks.
Nowe perspektywy odpowiada na to pytanie jednoznacznie: myśl Karola Marksa
jeszcze nigdy nie była tak aktualna. W tomie tym znajdują się oryginalne analizy wybranych Marksowskich pojęć, takich jak „praca produkcyjna i nieprodukcyjna”, „siła robocza”, „kooperacja”, „trójjednia kapitału” czy „socjalizm kapitału”.
Sam dobór pojęć oraz ich interpretacje umożliwiają nowe, współczesne odczytywanie dzieła Marksa, który okazuje się być nie tylko krytykiem XIX-wiecznego
kapitalizmu przemysłowego, lecz również teoretykiem avant la lettre społeczeństw XXI wieku.
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Mit indywidualny neurotyka
Jacques Lacan
Przekład: Tomasz Gajda, Janusz Kotara, Jacek Waga

Tom „Mit indywidualny neurotyka” zawiera trzy wystąpienia Jacques’a Lacana.
Słynny tytułowy wykład o micie indywidualnym neurotyka to brawurowa i oryginalna interpretacja Freudowskiego przypadku „Człowieka-szczura”. Lacan tropi
strukturę pragnienia neurotyka, który nie może nigdy zejść się z własnym pragnieniem, a gdy jego życie miłosne zdaje się wykraczać poza to rozdwojenie,
wytwarza narcystycznego dublera, który żyje w jego zastępstwie. W dalszej części wykładu Lacan interpretuje w tym samym kluczu biografię Goethego i jego
miłość do Fryderyki. Pozostałe dwa wykłady dotyczą funkcji porządku symbolicznego i jego znaczenia dla religijnego życia ludzi pierwotnych i współczesnego
człowieka.

FILOZOFIA

Wyd. 1, s. 104, opr. miękka ze skrzydełkami, 2015, cena 34,90 zł

Książka w brawurowy i niezwykle interesujący sposób ukazuje psychoanalizę
jako narzędzie interpretacji kultury, literatury oraz religii.

Seminarium III. Psychozy
Jacques Lacan
Tłum. Jacek Waga
Red. nauk. Janusz Kotara, Agnieszka Kurek
Wyd. 1, s. 596, opr. miękka, 2014, cena 64,90 zł
Lacan w Seminarium III dokonał teoretycznej rewolucji w podejściu psychoanalizy do kwestii nieświadomości i pragnienia. Korzystając w znacznym stopniu
z narzędzi językoznawstwa, Lacan ujął różnicę między psychozą i neurozą za
pomocą rożnicy między metonimią a metaforą. To położenie nacisku na język
jako głowny obszar psychoanalitycznej teorii czyni Seminarium III najlepszym
wprowadzeniem do całej teorii Lacana.
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Imiona-Ojca
Jacques Lacan
Tłum. Riccardo Carrabino, Tomasz Gajda, Janusz Kotara,
Barbara Kowalow, Agnieszka Kurek
Wyd. 1, s. 104, opr. miękka, 2013, cena 34,90 zł

FILOZOFIA

Imiona ojca to niedokończone seminaria Lacana, nigdy niewydane jako osobna
pozycja.

Nie-całość
Žižek, Dolar, Zupančič
Kuba Mikurda
Wyd. 1, s. 450, opr. miękka, 2015, cena 49,90 zł
Maj 2015
Slavoj Žižek stał się międzynarodową gwiazdą filozoficzną, zaś Mladen Dolar
i Alenka Zupančič uważani są niezwykle oryginalne głosy we współczesnych
dyskusjach o relacji między psychoanalizą i filozofią. Książka Kuby Mikurdy to
pierwsza w skali światowej monografia słoweńskiej szkoły filozoficznej. Autor
odwołuje się do Lacanowskich formuł seksuacji – męskiej, czyli logiki wyjątku,
oraz żeńskiej, czyli logiki niespójności – by zrekonstruować najważniejsze tezy
Žižka, Dolara i Zupančič dotyczące podmiotu, etyki, estetyki i polityki.

Jak interpretować prawo autorskie na uczelni?
Zobacz więcej: www.instytutpwn.pl
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Wzlot i upadek człowieka nowoczesnego
Jacek Dobrowolski
Wyd. 1, s. 180, opr. miękka, 2015, cena 29,90 zł

Esej Jacka Dobrowolskiego to antropologiczny szkic, który stara się odpowiedzieć na pytanie, czy starożytne hasło „poznaj samego siebie” jest wciąż aktualne w naszych czasach, zdominowanych przez naukę i technikę. Esej został
wyróżniony w drugiej edycji konkursu o nagrodę im. Barbary Skargi na esej
metafizyczny.

FILOZOFIA

Maj 2015

Polityka dialogu
Leszek Kochanowicz
Przekład: Katarzyna Liszka
Wyd. 1, s. 240, opr. miękka, 2015, cena 39,90 zł
Maj 2015
Dialog nie musi z konieczności prowadzić do porozumienia, natomiast gwarantuje lepsze rozumienie. Ta intuicja leży u podstawy filozoficznego eseju Leszka
Koczanowicza. Polityka dialogu to próba spojrzenia na demokrację jako na system polityczny, który nie gwarantuje konsensusu, lecz zapewnia lepsze rozumienie stron konfliktu. Czerpiąc z tradycji amerykańskiego pragmatyzmu oraz myśli
Michaiła Bachtina, autor przygląda się szerokiemu spektrum teorii demokracji:
od teorii demokracji deliberatywnej, które zawsze szukają możliwego porozumienia, po perspektywy wiążące demokrację z nieusuwalnym antagonizmem.
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Przeszłość i interpretacje
Z warsztatu historyka filozofii
Barbara Skarga
Wyd. 2, s. 480, opr. twarda, 2015, cena 49,90 zł

FILOZOFIA

Październik 2015
Drugie wydanie Przeszłości i interpretacji to kolejny tom w edycji Dzieł zebranych
Barbary Skargi realizowanej przez Wydawnictwo Naukowe PWN, Wydawnictwo
Stentor oraz Fundację na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi. Jest to przygotowany przez wybitną polską filozofkę wybór jej artykułów poświęconych historii
filozofii oraz refleksji nad tym, czym jest ten rodzaj naukowej działalności i kim
jest historyk filozofii.

Czas i trwanie. Studia o Bergsonie
Barbara Skarga
Wyd. 2, s. 340, opr. twarda, 2014, cena 39,90 zł

Książka Czas i trwanie. Studia o Bergsonie jest zbiorem esejów, które Barbara
Skarga poświęciła filozofii Henri’ego Bergsona, słynnego francuskiego filozofa, jednego z twórców filozofii życia. Autorka skupia się na najważniejszych
i zarazem najciekawszych aspektach myśli Bergsona – jego dyskusji z tradycją
filozofii podmiotu, pojęciem pędu życiowego, problemach metafizycznych i społecznych. Książka Czas i trwanie stanowiła zarówno kontynuację badań Skargi,
zajmującą się nowoczesną filozofią francuską, jak i wyznaczała nowy etap w jej
filozoficznym rozwoju – odejście od uprawiania historii idei i postawienie pytań
o charakterze metafizycznym. Przez wielu uważana jest za najciekawszą pracę
w jej dorobku.
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Granice względności
Opis metafizyczny
Marcin Poręba

Granice względności to z pewnością jedna z najważniejszych i najbardziej oryginalnych prac filozoficznych powstałych w Polsce w ostatnich latach. Autor podejmuje w niej problematykę względności, odnosząc ją do fundamentalnych pytań
metafizycznych: przestrzeni i czasu, prawdy, indukcji, relacji między obiektami
matematycznymi a światem fizycznym i psychicznym, a także zagadnień umysłu,
myślenia, pojęć i świadomości. Stara się zarysować dotychczasowy paradygmat
metafizycznego pojmowania względności i wytyczyć nową drogą ujmowania tej
kwestii. Książka Marcina Poręby jest zwycięskim esejem pierwszej edycji konkursu
na esej metafizyczny organizowanego przez Fundację na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi. Wspólna edycja z Fundacją na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi

FILOZOFIA

Wyd. 1, s. 308, opr. miękka, 2014, cena 39,90 zł

Cztery eseje metafizyczne
Marek Kozłowski, Maciej Sosnowski, Szymon Wróbel,
Krzysztof Żółtański
Wyd. 1, s. 500, opr. miękka, 2014, cena 44,90 zł

Książka Cztery eseje metafizyczne zawiera prace finalistow pierwszej edycji konkursu na esej metafizyczny, organizowany przez Fundację na Rzecz Myślenia
im. Barbary Skargi. Zebrane w tomie teksty cechuje znacząca oryginalność
w podejściu zarówno do podejmowanego w nich tematu, jak i w ujęciu tego,
czym jest „metafizyka”.
Cztery prace to:
Marek Kozłowski – Przewrót kopernikański 2.0
Maciej Sosnowski – Przejścia metafizyki. Dwa eseje po Heglu
Szymon Wróbel – Powrót Alkibiadesa. Opowieść o stłumieniu Erosa
Krzysztof Żółtański – Esej metafizyczny
Wspólna edycja z Fundacją na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi.
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Musisz życie swe odmienić
O antropotechnice
Peter Sloterdijk
Tłum. Jarosław Janiszewski

FILOZOFIA

Wyd. 1, s. 641, opr. miękka 2014, cena 64,90 zł
Ostatnia duża praca Sloterdijka utwierdziła jego pozycję jednego z najciekawszych
intelektualistów, nie tylko niemieckiego obszaru językowego. Rozwijając projekt
oświecenia oraz oświeceniowej krytyki religii, Sloterdijk podejmuje problem „antropotechnik”, czyli metod wytwarzania odpowiednich postaw i stylów życiowych.
Opisując przemiany współczesności, w tym święcące triumfy ruchy pseudoreligijne w stylu scjentologii, Sloterdijk stara się pokazać, za pomocą jakich środków
nowoczesność i współczesność wytwarzają takie a nie inne formy podmiotowości i w jaki sposób optyka „antropotechnik” jest w stanie na nowo ufundować
projekt oświeceniowej reformy świadomości.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego

Hegel i pozór
Marcin Pańkow
Wyd. 1, s. 240, opr. miękka, 2014, cena 34,90 zł
Hegel i pozór to oryginalna reinterpretacja najważniejszych aspektów filozofii
Hegla, sięgająca po liczne narzędzia konceptualne współczesnej filozofii. Pańków pokazuje, że Hegel nie jest w żadnym razie „klasykiem” filozofii, który nie
jest nam w stanie już nic powiedzieć o jej obecnej kondycji. Dlatego też jego
książka może być traktowana zarówno jako wprowadzenie do współczesnej lektury Hegla m.in. przez dekonstrukcję filozoficzną, jak i jako całościowa interpretacja najważniejszych wątków Heglowskiej dialektyki i logiki. Świeże spojrzenie
na podejmowaną przez Hegla tematykę czyni z książki Pańkowa jedną z najciekawszych pozycji wśród polskich publikacji filozoficznych ostatnich lat, która do
tego wpisuje się w aktualne debaty nad dziedzictwem Hegla toczone we Francji,
w Niemczech czy w świecie anglojęzycznym.
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Mit maszyny
T. 2. Pentagon władzy
Lewis Mumford
Tłum. Michał Szczubiałka
Mit maszyny – czyli pogląd, zgodnie z którym technika to jedynie narzędzia
realizujące wolę człowieka, nie skończył się wraz z nastaniem nowoczesności.
Co więcej, dzisiaj jego oddziaływanie jest silniejsze niż w czasach zamierzchłych.
Mumford napisał drugi tom swojej słynnej książki pod presją obserwacji zbiorowych obsesji i kompulsji, efektów zmian powstałych w polu megatechniki,
odbierających nam możliwość doświadczania pełni życia w jego wymiarze indywidualnym i społecznym.
Podjął się dzieła monumentalnego – prześledzenia historii nowożytności, aż po
czasy najnowsze, i ukazania w niej postępującego procesu automatyzacji, wytwarzającego zniewolone umysły. Choć nowoczesny, człowiek podporządkowany
zostaje władzy, prestiżowi, majątkowi, wydajności i zyskowi. Pentagon władzy
opanowuje życie w jego całości.

FILOZOFIA

Wyd. 1, s. 748, opr. miękka, 2014, cena 69,90 zł

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego

Mit maszyny
T. 1: Technika a rozwój
człowieka
Lewis Mumford
Cena 64,90 zł
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Fałda
Leibniz i barok
Gilles Deleuze
Wyd. 1, s. 340, opr. miękka, 2014, cena 49,90 zł

FILOZOFIA

Tłum. Sławomir Krolak
Książka o filozofii Leibniza jest jednym z licznych opracowań klasycznych myślicieli filozoficznych napisanych przez Gilles’a Deleuze’a, który zdobył uznanie nie
tylko jako jeden z najważniejszych filozofow XX wieku, ale także jako niezwykle utalentowany wykładowca i nauczyciel akademicki. Fałda. Leibniz i barok,
podobnie jak inne opracowania Deleuze’a, łączy w sobie przystępne omówienie najważniejszych wątków myśli Leibniza z eksperymentalnym podejściem
do uprawiania filozofii jako takiej. Deleuze dobierał bowiem bohaterów swoich
książek według własnego pojęciowego klucza – interesowały go problemy ekspresji, życia, myśli wykraczającej poza narzucone jej granice, samoorganizującej
się materii. Książka poświęcona Leibnizowi jest istotna także z racji przeprowadzanej przez Deleuze’a reinterpretacji baroku jako pewnej formacji kulturowej,
którą ujmuje za pomocą przekształconych, zdekonstruowanych narzędzi pojęciowych Leibnizjańskiej filozofii. Będąc jedną z ostatnich książek Deleuze’a, stanowi także swoiste podsumowanie jako zmagań z klasyczną myślą europejską.

Spinoza
Filozofia praktyczna
Gilles Deleuze
Tłum. Jędrzej Brzeziński
Wyd. 1, s. 214, opr. miękka, 2014, cena 34,90 zł
Książka o filozofii praktycznej Spinozy jest jednym z licznych opracowań klasycznych myślicieli filozoficznych napisanych przez Gillesa Deleuze’a, który zdobył
uznanie nie tylko jako jeden z najważniejszych filozofów XX wieku, ale także jako
niezwykle utalentowany wykładowca i nauczyciel akademicki. Spinoza. Filozofia
praktyczna, podobnie jak inne opracowania Deleuze’a, łączy w sobie przystępne
omówienie najważniejszych wątków myśli Spinozy z eksperymentalnym podejściem do uprawiania filozofii jako takiej. Filozofia Spinozy, z racji jej materializmu
i witalizmu, była niezwykle ważną inspiracją dla samego Deleuze’a, którego własna filozofia przyczyniła się do odrodzenia w drugiej połowie XX wieku zainteresowania spinozjanizmem.
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Nowa filozofia francuska
Ian James
Tłumaczenie: Joanna Bednarek, Piotr Juskowiak

Nowa filozofia francuska to najbardziej aktualne opracowanie współczesnych
trendów we francuskiej filozofii. Ian James w zwięzły i przystępny sposób przedstawia sylwetki i myśl siedmiu postaci, które nadają obecnie ton filozoficznym
debatom nie tylko we Francji, ale i na całym świecie: Jean-Luc Marion, Jean-Luc
Nancy, Bernard Stiegler, Catherine Malabou, Jacques Ranciere, Alain Badiou
oraz Francois Laruelle. Praca Jamesa nie ogranicza się jednak tylko do rekonstrukcji filozoficznych stanowisk omawianych przez niego autorów – udaje mu
się zaproponować spójną perspektywę interpretacyjną, która ukazuje specyfikę
współczesnej myśli francuskiej, wciąż jednej z najciekawszych i najbardziej inspirujących tradycji filozoficznych.

FILOZOFIA

Wyd. 1, s. 302, opr. miękka, cena 49,90 zł

Po człowieku
Rosi Braidotti
Tłum. Joanna Bednarek, Agnieszka Kowalczyk
Wyd. 1, s. 380, opr. miękka, jesień 2014, cena 44,90 zł
Po człowieku to ostatnia książka słynnej już filozofki Rosi Braidotti. Braidotti
podejmuje się w niej filozoficznej refleksji nad statusem człowieka i jego samorozumieniem jako istoty rożnej od zwierząt i maszyn w epoce, w której rozróżnienie to staje się coraz bardziej wątpliwe. To fascynujący opis kondycji ludzkiej
w momencie, kiedy trudno już utrzymać tradycyjne kategorie etyczne i antropologiczne, czyniące człowieka bytem wyjątkowym na tle przyrody i jego własnych
tworów. Nie jest to jednak wyłącznie praca na pojęciach – Braidotti sięga do
ustaleń nauk przyrodniczych oraz ostatnich zdobyczy techniki, zwłaszcza biotechnologii.
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Jak kształtować zachowania małych dzieci
Wskazówki dla nauczycieli
Lynn Cousins
Tłum. Jolanta Bartosik
Wyd. 1, s. 212, opr. miękka, 2014, cena 44,90 zł

PEDAGOGIKA

Szukasz nowych sposobów modelowania zachowania małego dziecka?
Lynn Cousins, doświadczony nauczyciel i dyrektor szkoły specjalizujący się
w pracy z małymi dziećmi, dzieli się świeżym spojrzeniem na modelowanie
zachowań i kształtowanie społecznych i emocjonalnych kompetencji dziecka.
Książka dostarcza cennych wskazówek i informacji, które pomogą wspierać
dzieci, by rozwijały się szczęśliwie i bezpiecznie.

Jak oceniać postępy uczniów
Wskazówki dla nauczycieli
Paul Dix
Tłum. Anna Sawicka-Chrapkowicz
Wyd. 1, s. 140, opr. miękka, 2014, cena 39,90 zł
Jak oceniając uczniów, zachęcać ich do efektywnej pracy?
Książka Paula Dixa pokazuje, że ocenianie to nie tylko kilka czynności zakończonych „dwóją” lub „szóstką” – to także mnóstwo szans, by zachęcić ucznia
i wzmacniać efektywność uczenia się.

Jak modelować
zachowania uczniów
i zarządzać klasą

Jak radzić sobie
ze stresem

Wskazówki dla nauczycieli

Bill Rogers

Paul Dix

Tłum. Sylwia Pikiel

Tłum. Sylwia Pikiel

Cena 44,90 zł

Cena 39,90 zł
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Wskazówki dla nauczycieli

Praktyka edukacyjna
w warunkach zmiany
kulturowej
Teresa HejnickaBezwińska
Cena 79,90 zł

Komunikowanie śmiercią
Medialne aspekty fizycznego odchodzenia ze świata polityki
Wojciech Jabłoński
Nowatorskie studium poświęcone medialnym procesom, które towarzyszą
śmierci przedstawicieli najwyższej władzy. Autor, w przystępnej i barwnej narracji wskazuje, dlaczego w niektórych przypadkach tworzy się pośmiertna legenda
lub kult, a w innych nie. Wielokrotnie odnosi się także do świata show-biznesu,
znajdując podobieństwa i różnice w kontekście śmierci celebrytów obydwu sfer.
Omawiając fenomen postaci takich jak Lenin czy Che Guevara, wprowadza wiele
nieznanych na gruncie polskiej nauki pojęć i modeli teoretycznych.

Strategia
bezpieczeństwa
narodowego Polski

Bezpieczeństwo.
Ogólne problemy
badawcze

Wybrane aspekty

Ochrona
infrastruktury
krytycznej. Teoria
a praktyka

Jarosław Gryz (red.)

Ryszard Radziejowski

Brunon Hołyst

Cena 59,90 zł

Cena 59,90 zł

Cena 79,90 zł

Między rozumem
a porozumieniem.
Eseje o demokracji
niekonsensualnej
Leszek Koczanowicz,
Katarzyna Liszka,
Rafał Włodarczyk
Cena 49,90 zł

Bezpieczeństwo
transportu
morskiego
Ryszard Miler

POLITOLOGIA

Wyd. 1, s. 328, opr. miękka, 2015, cena 39,90 zł

Tom 1

Bezpieczeństwo
jednostki
Tom 2
Brunon Hołyst
Cena 89,90 zł

Bezpieczeństwo
społeczeństwa
Tom 3
Brunon Hołyst
Cena 94, 90 zł
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Dzieje Żydów w Polsce i Rosji
Antony Polonsky

HISTORIA

Wyd. 1, s. 656, opr. twarda i miękka, 2014, cena 54,90 zł/69,90 zł
Kompleksowa monografia przedstawia dzieje polityczne, społeczne, gospodarcze, religijne i kulturowe diaspory Żydów w Polsce i Rosji od XVIII do początków
XXI wieku. Antony Polonsky - jeden z najwybitniejszych współczesnych specjalistów i autorytetów naukowych z zakresu historii Żydów w Polsce, prezentuje
w książce zarówno własne badania źródłowe, jak i najnowszą literaturę przedmiotu. Opisuje między innymi rozkwit autonomii żydowskiej w XVIII wieku na
terenie Rzeczpospolitej Obojga Narodów, trudny proces asymilacji na ziemiach
porozbiorowych w XIX wieku, zanik diaspory wskutek działań nazistowskich Niemiec w czasie II wojny światowej, politykę przymusowej asymilacji forsowanej
przez komunistyczne władze oraz debatę na temat Żydów w Polsce, na Litwie,
Ukrainie, Białorusi i Rosji po 1989 roku.

Ostatni salon PRL. Rzecz o Franciszku Xawerym hrabim
Pusłowskim
Andrzej Chwalba
Wyd. 1, s. 272, opr. miękka, 2015, cena 39,90 zł
Opowieść o ekscentrycznym dyplomacie, tłumaczu, poecie, kolekcjonerze dzieł
sztuk - hrabim Franciszku Xawerym Pusłowskim, który przed i po II wojnie prowadził w Krakowie salon chętnie odwiedzany przez arystokrację, artystów, sportowców, czołowych polityków polskich i zagranicznych (np. prezydenta Stanów
Zjednoczonych - Herbert Hoover).
Autor w lekki i anegdotyczny sposób przedstawia zarówno wątki biograficzne,
jak i ówczesne obyczaje. Całość uzupełniona jest ciekawymi zdjęciami i nieznanymi dotychczas dokumentami.
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Jan Nowak-Jeziorański, Zbigniew Brzeziński
Listy 1959-2003
Oprac. Dobrosława Platt
Prywatna korespondencja pomiędzy wybitnymi mężami stanu: Janem Nowakiem-Jeziorańskim i Zbigniewem Brzezińskim. W tej niezwykle ciekawej wymianie myśli, opinii i komentarzy rozmówcy poruszają rozmaite kwestie związane
m.in. z „zimną wojną”, funkcjonowaniem Radia Wolna Europa, polityką Stanów
Zjednoczonych względem krajów bloku wschodniego, środowiskiem emigracji
polskiej, w tym „Kultury”. W publikacji ukazano zaskakujące komentarze odnośnie ówczesnej sytuacji międzynarodowej i krajowej, mało znane fakty oraz wątki
biograficzne.

Niedobrani
sojusznicy

Nie tylko enigma

Ambasadorzy Roosevelta
w ZSRR

Marek Grajek

Bogdan Grzeloński

Ryba, która przemówiła
Cena 49,90 zł

Cena 44,90 zł

HISTORIA

Wyd. 1, s. 416, opr. twarda, 2014, cena 49,90 zł

Historia władzy
w Związku
Radzieckim
1945–1991
Rudolf G. Pichoja
Cena 89,90 zł

Carstwo bułgarskie
Polityka-kultura-społeczeństwo. 866-971
Mirosław J. Leszka, Kirił Marinow
Wyd.1, opr. twarda, 2015, cena 59,90 zł
Kwiecień 2015
Historia Bułgarii w okresie jej największej potęgi państwowej. Autorzy, w oparciu o najnowsze badania archeologiczne, przybliżają powstanie carstwa bułgarskiego, stosunki z Bizancjum, cesarstwem ottońskim i prototureckimi ludami
stepowymi. Jednocześnie prezentują - unikalne w literaturze przedmiotu - zagadnienia społeczne, religijne, kulturowe, ustrojowe i gospodarcze.
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Bizancjum i Arabowie
Spotkanie cywilizacji. VI-VIII w
Praca zbiorowa pod red. Teresa Wolińska, Paweł Filipczak
Wyd. 1, opr. twarda, 2015, cena 69,90 zł

HISTORIA

Październik 2015
Monografia, powstała na podstawie łacińskich, greckich i arabskich źródeł,
poświęcona relacjom bizantyńsko-arabskim. Ukazuje aspekty polityczne, kulturowe, społeczne, gospodarcze, religijne i militarne przed, w trakcie i po islamskim
podboju.

Sagi islandzkie
Zarys dziejów literatury staro nordyckiej
Red. Jakub Morawiec, Łukasz Neubauer
Wyd. 1, opr. miękka, 2015, cena 39,90 zł
Wrzesień 2015
Propozycja nie tylko dla miłośników średniowiecznych sag islandzkich. Autorzy
w zwięzły i przystępny sposób przybliżają polskiemu czytelnikowi ten gatunek
literacki, omawiając m.in. genezę, rozwój czy styl kompozycji. Całość uzupełniają
badania na temat sag w Polsce i zagranicą.

Król bez korony

W kręgu Wazów

Longobardowie

Władysław I Herman,
książę polski

Bożena Fabiani

Ostatni z wielkiej
wędrówki ludów.
V-VIII wiek

Adam Krawiec
Cena 39,99 zł

Cena 39,90 zł

W kręgu Wazów.
Audiobook
Bożena Fabiani
Cena 39,90 zł
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Jerzy Strzelczyk
Cena 49,90 zł

Chazarowie
Polityka, kultura, religia. VII-XI wiek
Jarosław Dudek
Wyd. 1, opr. twarda, 2015, cena 59,90 zł
Dzieje państwa Chazarów – prototureckiego ludu, który w VII–XI wieku panował na
terenach obecnej wschodniej Ukrainy i Kaukazu. Autor, wykorzystując dostępne
źródła, wyniki badań archeologicznych i zasoby literatury światowej, przedstawia
dzieje polityczne, gospodarcze, społeczne, ustrojowe i religijne Chazarii. Pokazuje
przyczyny upadku państwa oraz ciekawą i złożoną kwestię konwersji elit chazarskich na judaizm a także relacje z głównymi sąsiadami: Bizancjum i kalifatem.

HISTORIA

Wrzesień 2015

Ostatnia wojna z Zakonem Krzyżackim 1519-1521
Jan Tyszkiewicz
Wyd. 2, opr. miękka, 2015, cena 39,90 zł
Kwiecień 2015
Publikacja poświęcona ostatniej wojnie Rzeczypospolitej z Zakonem Krzyżackim.
Autor przedstawia zarówno ówczesne tło polityczne, gospodarcze i społeczne
konfliktu, jak i skutki zwycięstwa m.in. duże trudności finansowe Polski czy narodziny pruskiej państwowości.
Nowe wydanie zostało wzbogacone o posłowie, zaktualizowaną bibliografię
i zmienione ilustracje.

Indie. Od kolonii
do mocarstwa
1857-2013
Krzysztof Iwanek,
Adam Burakowski
Cena 54,90 zł

Konflikty w Sudanie
Robert Łoś

Konflikt o Kanał
Panamski

Cena 44,90 zł

Jan Iwanek

Konflikt cypryjski

Cena 44,90 zł

Przemysław Osiewicz
Cena 44,90 zł
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Zrozumieć Pakistan. Radykalizacja, terroryzm i inne
wyzwania
Agnieszka Kuszewska
Wyd. 1, opr. miękka, 2015, cena 34,90 zł

HISTORIA

Kwiecień 2015
Pakistan kojarzony jest głównie z terroryzmem i fundamentalizmem. Autorka,
prezentując analizę geopolitycznych, społecznych, ekonomicznych i kulturowych
uwarunkowań, ułatwia czytelnikowi poznanie i zrozumienie tego kraju.
Przybliża między innymi przyczyny i skutki procesów radykalizacji, wewnętrzne
konflikty o podłożu religijnym, politykę wewnętrzną i zagraniczną.

Iran 1925-2014
Od Pahlawich do Rouhaniego
Robert Czulda
Wyd. 1, s. 224, opr. miękka, 2014, cena 39,90 zł
Historia Persji i Iranu obejmująca lata 1925–2014. Publikacja przybliża zarówno
okres rządów dynastii Pahlawich, jak i późniejszej rewolucji islamskiej. Dzięki
obszernej prezentacji głównych cech narodu irańskiego, czytelnik może lepiej
zrozumieć wiele działań Iranu na arenie międzynarodowej, także w kontekście
programu atomowego. Tekst uzupełniają trudno dostępne dokumenty, kalendarium wydarzeń, leksykon postaci i słownik pojęć.
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Socrealizm w malarstwie polskim
Jolanta Studzińska

Pierwsze kompleksowe studium poświęcone polskiemu malarstwu socrealistycznemu. Autorka, wykorzystując bogaty materiał źródłowy, pokazuje między innymi
początki kształtowania kierunku, działania władz państwowych, stopień uwikłania
artystów w nurt socrealistyczny, różne opinie, reakcje i postawy. Całość uzupełnia bogaty materiał ilustracyjny.

HISTORIA

Wyd. 1, s. 520, opr. twarda, 2014, cena 89,90 zł

Moda w okupowanej Francji i jej polskie echa
Krzysztof Trojanowski
Wyd. 1, s. 452, opr. twarda, 2014, cena 79,90 zł
Jest to pierwsza książka poświęcona modzie w okupowanej Francji. Autor, na podstawie literatury, artykułów prasowych, dokumentów i wspomnień, przedstawia
ówczesne kreacje, kolekcje domów mody, perfumy i kosmetyki. W barwnej narracji nie pomija także tła społecznego oraz życia kulturalno-towarzyskiego. Całość
uzupełniona jest ponad 350 ilustracjami m.in. z ówczesnej prasy, katalogów, zbiorów muzealnych i prywatnych.

Sympozjum Wykładowców Akademickich Warszawa
Zobacz więcej: www.instytutpwn.pl
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Gawędy o sztuce sakralnej
Bożena Fabiani
Wyd. 1, s. 384, opr. miękka, 2015, cena 44,90 zł

HISTORIA

Grudzień 2015
W kolejnej fascynującej gawędzie Bożena Fabiani przybliża i objaśnia malarstwo, którego źródłem stała się Ewangelia. Badając czas i okoliczności powstania danego dzieła, jego cechy charakterystyczne, styl artysty i ducha epoki, nie
wchodzi jednak w zagadnienia teologiczne czy biblijne. Wśród wielu ciekawych
historii znalazła się również niezwykła opowieść o największym fałszerzu sztuki
XX wieku – Hansie van Meegerenie. Całość uzupełniona jest ponad stoma barwnymi ilustracjami.

Gawędy o sztuce.
XIII–XV wiek

Dalsze gawędy
o sztuce. XVII wiek

Bożena Fabiani

Bożena Fabiani

Dalsze gawędy
o sztuce. XVII wiek.
Audiobook

Cena 39,90 zł

Cena 39,90 zł

Bożena Fabiani

Dalsze gawędy
o sztuce. VI–XX wiek
Bożena Fabiani

Gawędy o sztuce.
XIII–XV wiek.
Audiobook

Cena 39,90 zł

Bożena Fabiani

Dalsze gawędy
o sztuce. VI–XX wiek.
Audiobook

Cena 39,90 zł

Bożena Fabiani

Cena 39,90 zł

Cena 39,90 zł

46

Retoryka debaty
Agnieszka Budzyńska-Daca
Redaktor naukowy: Tomasz Goban-Klas
Wyd. 1, s. 384 oraz płyta CD, opr. miękka, 2015, cena 44,90 zł
Agnieszka Budzyńska-Daca z perspektywy socjologii, retoryki oraz nauk o komunikacji przedstawia, czym jest współczesna debata jako gatunek oraz jakim prawom
podlegają uczestnicy debat przedwyborczych. Odnosząc się do kultury, tradycji,
historii, poszukuje uzasadnienia dla retorycznej genologii debaty, by dokonać jej
opisu jako gatunku. Całość uzupełniają liczne przykłady, w tym znane telewizyjne
debaty przedwyborcze.

HUMANISTYKA

Kwiecień 2015

Proces dramatopisarstwa
Jak myśleć i pisać teatralnie
Michael Wright
Wyd. 1, s. 256, opr. miękka, 2014, cena 39,90 zł
Praktyczne ćwiczenia i etiudy, przygotowane we współpracy z warszawskim
Teatrem Dramatycznym, mają za zadanie pobudzać wyobraźnię, twórczo inspirować i wyzwalać kreatywność aspirującego dramatopisarza.

47

Podręcznik dramatopisarza
Rozwój bohaterów, budowanie scen i historii
Will Dunne

HUMANISTYKA

Wyd. 1, s. 364, opr. miękka, 2014, cena 44,90 zł
Wszechstronne kompendium wiedzy praktycznej dla dramatopisarzy i scenarzystów. Zawiera ponad sześćdziesiąt unikalnych i przetestowanych przez autora
ćwiczeń warsztatowych z zakresu kreowania bohatera, budowania scen i rozwoju
wydarzeń podczas pracy nad scenariuszem filmowym bądź fabułą dramatu.

Historia literatury hiszpańskiej
Beata Baczyńska
Wyd. 1, s. 576, opr. miękka, 2014, cena 69,90 zł

Jedyna na polskim rynku synteza historii literatury hiszpańskiej. Autorka w ciekawy i chronologiczny sposób przedstawia najważniejsze epoki literackie, autorów, dzieła oraz gatunki, odnosząc się do kontekstu społeczno-politycznego oraz
powiązań z literaturą światową.

Krótka historia
przestrzeni
teatralnych

Historia literatury
japońskiej

Historia literatury
starożytnej

Mikołaj Melanowicz

David Wiles

Cena 49,90 zł

Maria Cytowska, Hanna
Szelest

Cena 49,90 zł

Ciało widowiskowe
Etnoscenologia sztuk
widowiskowych
Jean-Marie Pradier
Cena 49,90 zł
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Historia literatury
arabskiej
Wiebke Walther
Cena 39,90 zł

Cena 44,90 zł

Historia literatury
włoskiej
Krzysztof Żaboklicki
Cena 39,90 zł

Achim Godej
Ślónsko godka dla Hanysów i Goroli
Joanna Furgalińska
Achim godej. Ślónsko godka dla Hanysów i Goroli to śląsko-polskie rozmówki
w formie komiksu. Ten dialog Hanysów i Goroli prowadzą Achim, i jego rodzina,
z sąsiadami – państwem Szczebrzeszyńskimi. I choć rozmawiają o codziennych
sprawach: warzeniu, babach czy chopach, trudno się im porozumieć, bo Achim
godo, a sąsiedzi mówią. Używają słów, które choć brzmią lub wyglądają tak
samo, znaczą co innego. Humor tych pogawędek doskonale oddają barwne,
dowcipne rysunki Autorki.

FILOLOGIA

Wyd. 1, s. 236, opr. twarda, 2015, cena 49,90 zł

Formy i normy, czyli poprawna polszczyzna
w praktyce
Praca zbiorowa pod red. Katarzyny Kłosińskiej
Wyd. 2, s. 332, opr. miękka, 2014, cena 49,90 zł
To nowe, zmienione wydanie, wzbogacone o opis nowych zjawisk językowych.
Książka zawiera ćwiczenia z kultury języka polskiego i ich rozwiązania. Omawia
najbardziej typowe i najczęstsze błędy językowe popełniane przez Polaków. Jest
wykładnią normy językowej – wszystkie zamieszczone w niej rozstrzygnięcia
normatywne są zgodne z przyjętymi w Wielkim słowniku poprawnej polszczyzny
PWN pod redakcją profesora Andrzeja Markowskiego.
To obowiązkowa pozycja na wszystkich wydziałach, na których naucza się przedmiotu Kultura języka. Przeznaczona jest dla studentów i wszystkich, którym
zależy na poprawnej i ładnej polszczyźnie.
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Język chiński
Pomocnik handlowy
Lin Kai-yu, Katarzyna Pawlak

FILOLOGIA

Wyd. 1, s. 200, opr. miękka, 2015, cena 49,90 zł
Książka zawiera podstawowe wiadomości i praktyczne wskazówki dla osób
zainteresowanych współpracą handlową z Chinami. Przedstawia powszechnie spotykane etapy transakcji handlowych ze stroną chińską – od zapytania
o dostępność i cenę, negocjacje cenowe, zamówienie i konstruowanie kontraktu,
odprawę i spedycję towaru aż po jego odbiór. Dodatkowo prezentuje: schemat
organizacji przedsiębiorstwa, listę najczęściej spotykanych pozycji zawodowych
i słowniczki (polsko-chiński, chińsko-polski). Książka jest wzbogacona o płytę CD
z wymową.

Chineasy
Nowy sposób czytania po chińsku
ShaoLan
Wyd. 1, s. 200, opr. twarda, 2015, cena 69 zł
Chiński jest jednym z najstarszych języków pisanych, równocześnie jest jednym
z najtrudniejszych do opanowania, szczególnie dla ludzi Zachodu. Z Chineasy
uczenie się języka chińskiego okaże się prostsze i bardziej zabawne. Chineasy
to rewolucyjna wizualna metoda przekształcania kluczowych znaków chińskich
w piktogramy, które łatwo zapamiętać. W trakcie lektury poznasz znaki, najczęściej wykorzystywane zwroty i wyrażenia, a nawet proste zdania. Każdy znak
posiada tłumaczenie i zapis pin yin. Ciekawe ilustracje i opracowany system
stopniowego rozbudowywania znaków pomagają odczarować chińskie krzaczki,
a także poznać nieco kulturę dalekich Chin. Dzięki Chineasy bez problemu
będziesz mógł zrozumieć menu w chińskiej restauracji oraz sens większości artykułów w chińskiej gazecie.
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Inwestycje
Herbert B. Mayo

Inwestycje Herberta B. Mayo to najlepszy i najbardziej rozpoznawalny podręcznik w Stanach Zjednoczonych, wielokrotnie wznawiany na życzenie Czytelników.
Stanowi kompleksowe podejście poruszając najważniejsze tematy dotyczące
inwestowania: wszystkie instrumenty finansowe, metody ich wykorzystania
i zarządzania całym portfelem inwestycji oraz jego optymalizacją. Książka prowadzi Czytelnika od tematów podstawowych do coraz trudniejszych, pozwala
każdemu planiście finansowemu w pełni zrozumieć mechanizmy kierujące
obecnie światem inwestowania. Każdy rozdział kończy się podsumowaniem
i przykładami, które powiązane są z zadaniami.
Jest to doskonałe źródło wiedzy dla studentów kierunków ekonomicznych, studiów podyplomowych i MBA. Ta wyjątkowa pozycja jest również przydatna dla
praktyków: menedżerów działów finansowych przedsiębiorstw działających we
wszystkich branżach oraz inwestorów indywidualnych, zarówno początkujących,
jak i zaawansowanych. Przedstawione tematy pozwalają zrozumieć mechanizmy rządzące rynkami finansowymi na tyle dobrze, by móc samemu świadomie
i z zyskiem pomnażać kapitał.

FINANSE
I RACHUNKOWOŚĆ

Wyd. 1, s. 785, opr. twarda, 2014, cena 149 zł

Zarządzanie finansami
Eugene Brigham, Joel Houston
Wyd. 1, s. 780, opr. twarda, 2015, cena 149 zł
Książka jest cenionym na świecie źródłem wiedzy o zarządzaniu finansami, przeznaczonym dla menedżerów i studentów studiów MBA. Jest doskonale napisana,
zawiera niezbędną teorię, jasne pomysły i praktyczne przykłady. Mocną stroną
książki jest skupienie uwagi na codziennych, finansowych decyzjach podejmowanych w przedsiębiorstwach. Opisane zostały w niej takie zagadnienia jak:
analiza finansowa, wartość pieniądza w czasie, akcje i obligacje oraz ich wycena,
koszt kapitału, szacowanie przepływów pieniężnych oraz wiele innych. Publikacja prezentuje gotowe narzędzia, możliwe do wykorzystania przez praktyków.
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Inwestycje
Instrumenty finansowe,
aktywa niefinansowe,
ryzyko finansowe,
inżynieria finansowa

Rachunkowość grup
kapitałowych
Marzena Remlein
Cena 44,90 zł

Jajuga Krzysztof,
Jajuga Teresa

Paweł Mielcarz,
Paweł Paszczyk

Cena 59,90 zł

FINANSE
I RACHUNKOWOŚĆ

Analiza projektów
inwestycyjnych
w procesie
tworzenia wartości
przedsiębiorstwa
Cena 44,90 zł

Sprawozdawczość zarządcza
Analizy i raporty wewnętrzne w controllingu
Bartłomiej Nita
Wyd. 1, s. 350, opr. miękka, 2014, cena 54,90 zł
Sprawozdawczość zarządcza obejmuje gromadzenie, przetwarzanie i raportowanie informacji przez specjalistów controllingu na potrzeby wspomagania procesów podejmowania decyzji na różnych szczeblach zarządzania. Książka jest
poświęcona efektom ich pracy, którymi są analizy, mierniki i wskaźniki, budżety,
opracowania problemowe, studia wykonalności i symulacje decyzyjne. Wymienione formy raportów stanowią podstawowe źródło informacji przy podejmowaniu decyzji przez menedżerów i mają sprzyjać osiąganiu celów przedsiębiorstwa.

Globalne rynki
finansowe
Praktyka funkcjonowania

Płynność finansowa
w małych i średnich
przedsiębiorstwach

Global and regional
implications of the
euro area crisis

Rafał Płókarz

Grzegorz Michalski

Cena 49,90 zł

Cena 44,90 zł

Red. nauk.
Edward Molendowski,
Piotr Stanek

Polak w świecie
finansów
Dominika Maison
Cena 49,90 zł
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Cena 54,90 zł

Rynek finansowy i jego mechanizmy
Podstawy teorii i praktyki
Wiesław Dębski
Uznany podręcznik stanowi kompleksowe kompendium wiedzy z zakresu nowoczesnych finansów. W szóstym wydaniu uwzględniono najnowsze informacje
na temat rozwoju i zmian organizacyjno-prawnych rynku kapitałowego oraz
uaktualniono dane statystyczne. W książce znalazły się także nowe treści dotyczące ryzyka inwestycyjnego, roli giełdy w gospodarce, funduszy venture capital,
funduszy hedgingowych i pogodowych instrumentów pochodnych oraz nowy
rozdział o zarządzaniu portfelem inwestycji finansowych, w tym strategii inwestycyjnych.

FINANSE
I RACHUNKOWOŚĆ

Wyd. 6, s. 723, opr. miękka, 2014, cena 79,90 zł

Piramidy finansowe
Teoria Regulacje Praktyka
Piotr Masiukiewicz
Wyd. 1, s. 180, opr. miękka, 2015, cena 49 zł
Oszustwa firm inwestycyjnych działających jako piramidy finansowe to problem
jaki w ostatnim czasie dotknął wielu Polaków. Książka stanowi niezbędne źródło
wiedzy zarówno dla inwestorów, jak i praktyków sektora finansowego. Przedstawione są w niej modele działania różnego rodzaju piramid finansowych w Polsce
i na świecie oraz omówione regulacje prawne w tym zakresie. Autor na konkretnych przykładach z kraju i ze świata wyjaśnia na jakiej zasadzie funkcjonują
piramidy finansowe oraz jak nie dać się oszukać.
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Przewodnik po świecie pieniędzy
Jak rozpoznać fałszywe banknoty
Radosław Ciszek
Wyd. 1, s. 30, opr. miękka, 2015, cena 59 zł

FINANSE
I RACHUNKOWOŚĆ

Listopad 2015
Liczba wprowadzanych do obiegu fałszywych banknotów wzrasta – wynika
z danych Europejskiego Banku Centralnego. Dlatego tak bardzo istotna jest
umiejętność odróżnienia oryginalnych banknotów od falsyfikatów. Przewodnik
autorstwa Radosława Ciszka, specjalisty ds. szkoleń walutowych, wyjaśnia krok
po kroku na co zwrócić uwagę, aby szybko z pliku banknotów wyłuskać te, które
są fałszywe. Jest to jedyna na rynku publikacja przedstawiająca żywą wiedzę
z wieloma anegdotami oraz przykładami. Pokazane są w niej nie tylko elementy
na które należy zwrócić uwagę, ale i różnego rodzaju sztuczki fałszerzy. Temat
jest zobrazowany zdjęciami banknotów autentycznych i fałszywych z własnej
kolekcji autora.

Ocena
przedsiębiorstwa
według standardów
światowych
Maria Sierpińska,
Tomasz Jachna
Cena 49,90 zł

Finanse publiczne
Teoria i praktyka
Stanisław Owsiak
Cena 74,90 zł
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Finanse
Instytucje, instrumenty,
podmioty, rynki, regulacje
Cena 84,90 zł

Podstawy finansów
Dorota Korenik, Stanisław
Korenik
Cena 39,90 zł

Finanse z arkuszem
kalkulacyjnym
Bartłomiej Cegłowski,
Błażej Podgórski
Cena 39,90 zł

Podstawy
bankowości
z zadaniami
Zbigniew Dobosiewicz,
Katarzyna Marton-Gadoś
Cena 39,90 zł

Zarządzanie publiczne
Teoria i praktyka
Konrad Raczkowski
Pierwsza na rynku książka w której zarządzanie publiczne omówione jest z punktu
widzenia praktyków. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzieli się dwunastu Prezesów Rady Ministrów RP, którzy sprawowali ten urząd po 1989 roku: Tadeusz Mazowiecki, Jan Krzysztof Bielecki, Jan Olszewski, Waldemar Pawlak, Hanna Suchocka,
Józef Oleksy, Włodzimierz Cimoszewicz, Jerzy Buzek, Leszek Miller, Marek Belka,
Kazimierz Marcinkiewicz, Jarosław Kaczyński. Zagadnienie zarządzanie organizacją jaką jest państwo omówione jest z perspektywy najistotniejszych funkcji zarządzania, tj. planowania, organizowania, kierowania i kontroli.

ZARZĄDZANIE

Wyd. 1, s. 288, opr. twarda, 2015, cena 59 zł

Polityka innowacyjna
Marzenna Anna Weresa
Wyd. 1, s. 250, opr. miękka, 2014, cena 49,90 zł
Innowacyjność jest ważnym czynnikiem wzrostu gospodarczego, dlatego powstała
potrzeba intensywnego oddziaływania polityki państwa w tym obszarze. W książce
przedstawiono główne aspekty polityki innowacyjnej widziane od strony teorii
innowacji, jak i praktycznego jej zastosowania. Głównym przesłaniem publikacji
jest pokazanie różnorodnych rozwiązań, które mogą być stosowane w celu pobudzenia innowacyjności gospodarek, m. in.: modele innowacji, inkubatory biznesu
i parki technologiczne, a także systemy innowacyjne innych krajów.

Regionalne wzorce
akumulacji wiedzy
technicznej
w krajach Europy
ŚrodkowoWschodniej

The role of
Innovations
Created In the
Internationalisation
Process for Corporate
Performance

Rafał Wisła

Adam Dymitrowski

Cena 54,90 zł

Cena 99,90 zł

Zarządzanie
własnością
intelektualną
Syndrom marchewki
Jacek Zaleski
Cena 38 zł
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Nowoczesne zarządzanie produkcją
Ujęcie procesowe
Red. nauk. Kazimierz Szatkowski

ZARZĄDZANIE

Wyd. 1, s. 499, opr. miękka, 2014, cena 69,90 zł
Książka stanowi nowoczesne kompendium wiedzy potrzebnej do praktycznego
projektowania i organizowania systemów produkcyjnych oraz zarządzania produkcją i przedsiębiorstwami produkcyjnymi i usługowymi. Grupa autorów omawia
proces zarządzania produkcją w trakcie działalności badawczej, przygotowania
prototypów, uruchomienia produkcji, kontrolowania jakości. Wyjaśnione zostały
nawet najbardziej skomplikowane zagadnienia, a wszystkie rozdziały zawierają
zdjęcia i rysunki, które pomogą Czytelnikom wykorzystać informacje w praktyce.

Logistyka międzynarodowa
Elżbieta Gołembska
Wyd. 1, s. 219, opr. miękka, 2014, cena 49 zł
Książka przedstawia najnowsze trendy i wyniki badań dotyczące roli logistyki
międzynarodowej w biznesie oraz daje odpowiedź na pytanie, jak dziś zarządzać logistyką w nowoczesnej gospodarce światowej, aby uzyskać przewagę
konkurencyjną. Poruszone tematy dotyczą aktualnych kierunków rozwoju logistyki międzynarodowej, nowych metod i narzędzi niezbędnych do tworzenia
procesów logistycznych na świecie oraz znaczenia logistyki w międzynarodowej
wymianie towarów i usług.

Zarządzanie
Teoria i praktyka
Red. nauk. Andrzej
K. Koźmiński, Włodzimierz
Piotrowski
Cena 84,90 zł

Podstawy
zarządzania
organizacjami
Ricky W. Griffin
Cena 84,90zł

Uwarunkowania
innowacyjności
polskich
przedsiębiorstw
Red. nauk. Krystyna
Przybylska
Cena 64,90 zł
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Zarządzanie procesami realizacji projektów
w sektorze ICT
Tomasz Szapiro, Katarzyna Jasińska
W nowoczesnej gospodarce wzrasta rola technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT). Książka ma pionierski charakter, nie tylko ze względu na samą
treść rozważanej problematyki, ale również znaczenie dla praktyki zarządzania.
Zamierzeniem autorów książki jest przedstawienie szerokiego kontekstu realizacji projektów w przedsiębiorstwach sektora ICT, nie tylko w obszarze działalności operacyjnej, lecz także w warstwie zarządzania strategicznego. Praca ta jest
odpowiedzią na pytanie, jak zarządzać przedsiębiorstwem, które ma skutecznie
i efektywnie realizować projekty ICT?

ZARZĄDZANIE

Wyd. 1, s. 334, opr. miękka, 2014, cena 59,90 zł

Analiza zaufania w sieciach badawczo-rozwojowych
Anna Sankowska
Wyd. 1, s. 180, opr. miękka, 2015, cena 39 zł
Październik 2015
Bez zaufania każda forma współpracy jest zagrożona. W przypadku sektora
B&R zagadnienie to jest szczególnie istotne, ponieważ tutaj przedmiotem
wymiany jest wiedza. Celem książki jest analiza sieci współpracy zorientowanych na działalność badawczo-rozwojową. Jest to jedyna publikacja adresowana do sektora B&R, która na podstawie wyników badań i wywiadów
z dyrektorami jednostek zorientowanych na badania i rozwój, wyjaśnia w jaki
sposób zaufanie wpływa na tworzenie i przebieg współpracy w tym sektorze.
Książka stanowi praktyczne źródło wiedzy dla kadry menedżerskiej działów
B&R, pracowników instytutów i ośrodków badawczo-rozwojowych, laboratoriów oraz pracowników naukowych.

Zarządzanie jakością
z przykładami

Zarządzanie
przedsiębiorstwem

Adam Hamrol

Eugeniusz Michalski

Cena 74,90zł

Cena 54,90zł
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Wycena przedsiębiorstwa
Podejście scenariuszowe
Karolina Daszyńska-Żygadło

ZARZĄDZANIE

Wyd. 1, s. 268, opr. miękka, 2015, cena 49 zł
Wyjątkowy przewodnik po tym, jak przeprowadzić wycenę metodami dochodowymi stosując zintegrowane podejście tj. traktując firmę jako organizm funkcjonujący w szerszym otoczeniu, zakładając różne scenariusze jego stanów
w przyszłości. Analiza przykładów rzeczywistych oraz powołania na dane źródłowe, opracowania i raporty branżowe dają cenne wskazówki praktyczne analitykom przeprowadzającym wyceny przedsiębiorstw. Książka stanowi również
cenną publikację do wykorzystania przez studentów ekonomii, finansów i zarządzania, a także studiów podyplomowych, w tym MBA.

Modele biznesu w Internecie
Teoria i studia przypadków polskich firm
Red. nauk. Tymoteusz Doligalski
Wyd. 1, s. 218, opr. miękka, 2014, cena 49 zł
Jest to jedyna na rynku publikacja przedstawiająca modele biznesu firm działających na polskim rynku internetowym. Analizie poddane zostały różne przedsiębiorstwa, od startupów po koncerny z różnych branż, m.in. platforma aukcyjna,
forum publicystów, platforma łącząca konsumentów i twórców z branży mody
i designu. Omówione zostały rozwiązania wykorzystane przez m.in. Allegro,
Bank Pomysłów BZ WBK, www.Salon24, www.NaTemat.pl, Ringier Axel Springer
Polska, Gremi Business Comunication, Agorę.b

Zarządzanie
zasobami ludzkimi
Tworzenie kapitału
ludzkiego organizacji

Zarządzanie
zasobami ludzkimi.
Materiały do
ćwiczeń

Zapobieganie
patologiom
w organizacji

Red. nauk. Henryk Król,
Antoni Ludwiczyński

Tworzenie kapitału
ludzkiego organizacji

Cena 79,90 zł

Red. nauk.
Dagmara Lewicka

Red. nauk. Henryk Król,
Antoni Ludwiczyński

Cena 49,90 zł

Cena 49,90 zł
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Rola funkcji personalnej

Derekrutacja
Czyli jak skutecznie rozwiązać stosunek pracy
Lucyna Brayshaw, Anna Chrobot, Ewa Konior, Aleksandra Płucienik,
Grzegorz Wanio
Nieświadomość i błędy przedsiębiorców popełniane w trakcie procesu derekrutacji stają się często głównymi przyczynami sporów sądowych, narażających
ich na poniesienie dużych kosztów finansowych oraz utratę wizerunku pożądanego pracodawcy. Książka stanowi praktyczny poradnik w którym zawarte są
wskazówki, jak skutecznie przeprowadzić proces derekrutacji, tak aby zabezpieczyć swoje interesy w przyszłości. W publikacji kompleksowo omówione zostały
wszystkie możliwe środki ochrony pracodawcy przed nadużyciami ze strony
pracowników. W każdym rozdziale znajdują przykłady oraz FAQ co czyni książkę
użytecznym poradnikiem dla kadry zarządzającej oraz osób zajmujących się
obszarami HR na każdym szczeblu. Publikacja jest również niezbędnym źródłem wiedzy zarówno dla organizacji skupiających i reprezentujących interesy
pracodawców, jak i prawa pracownicze.

ZARZĄDZANIE

Wyd. 1, s. 240, 2014, cena 69 zł

Talenty w firmie
Czyli jak rekrutować i motywować najlepszych
Wojciech Daniecki
Wyd. 1, s. 250, opr. miękka, 2015, cena 59 zł
W najnowszej książce wydanej w ramach serii poradników adresowanych do
działów HR autor przedstawia najlepsze i sprawdzone sposoby na znalezienie pracowników myślących innowacyjnie. Przedstawia narzędzia przydatne
w prowadzeniu rekrutacji, które pomagają wyłowić i utrzymać pracowników
o szczególnych zdolnościach i kwalifikacjach oraz modele dzięki którym można
efektywnie zarządzić wiedzą talentów i zapewnić ich ciągły rozwój. W publikacji
znaleźć można konkretne wskazówki, jak przekonstruować systemy motywacyjne w firmie, aby stymulować twórczość oraz jak opracować kilkuletnie plany
rozwoju zawodowego dla najbardziej utalentowanych pracowników.
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Makroi mikroekonomia

Podstawy ekonomii

Podstawowe problemy
współczesności

Red. nauk.
Roman Milewski
i Eugeniusz Kwiatkowski

Od ekonomii do
ekonomiki zdrowia

Cena 44,90 zł

Cena 49,90 zł

Red. nauk.
Stefan Marciniak
Cena 64,90 zł

TEORIA EKONIMII

Podstawy ekonomii
Red. nauk.
Roman Milewski
i Eugeniusz Kwiatkowski
Cena 59,90 zł

Ćwiczenia i zadania

praca zbiorowa

International
Economic Relations.
Notes of Lectures
Renata Orłowska,
Piotr Zientara,
Krystyna Żołądkiewicz
Cena 49,90 zł

Mikroekonomia
Paul Krugman, Robin Wells
Tłum. zespół pod red. Jana Jakuba Michałka
i Włodzimierza Siwińskiego
Wyd. 1, s. 1020, opr. miękka, 2012, cena 79,90 zł
Wyd. 1, s. 1020, opr. twarda, 2012, cena 89,90 zł

Makroekonomia
Paul Krugman, Robin Wells
Tłum. zespół pod red. Jana Jakuba Michałka
i Włodzimierza Siwińskiego
Wyd. 1, s. 694, opr. miękka, 2012, cena 79,90 zł
Wyd. 1, s. 694, opr.twarda, 2012, cena 89,90 zł
Mikroekonomia i Makroekonomia autorstwa światowej sławy ekonomisty i laureata Nagrody Nobla Paula Krugmana oraz Robin Wells to nowoczesne podręczniki
akademickie do podstawowych kursów z przedmiotów. Obie publikacje w pełni
obejmują program nauczania, realizowany na polskich uczelniach. Są napisane
w sposób niezwykle zrozumiały i czytelny. Główny tok znakomicie prowadzonej
narracji o skomplikowanych problemach mikro- i makroekonomicznych został
uzupełniony o bardzo ciekawe wstawki, które wzbogacają procesy wykładów
i przybliżają złożone zagadnienia, a jednocześnie uatrakcyjniają przekazywaną
treść. Ogromnym walorem publikacji są wykorzystane narzędzia dydaktyczne,
takie jak: opowieść wprowadzająca - Czego nauczysz się w tym rozdziale?, czyli ciekawe przykłady z codziennego życia otwierające każdy rozdział, , studia przypadku
Ekonomia w działaniu, krótkie podsumowania każdej sekcji Powtórka oraz pytania
Sprawdź, czy zrozumiałeś z odpowiedziami załączonymi na stronie internetowej
mikroekonomia.pwn.pl, przykłady-Gdzie indziej na świecie oraz objaśnienie najczęściej popełnianych błędów, czyli Pułapki. Taki zestaw instrumentów dydaktycznych
pozwala Czytelnikowi rozpoczynającemu poznawanie tej gałęzi nauki przekonać
się, że studiowanie ekonomii może być zajęciem ciekawym i przyjemnym.
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Mikroekonomia
Kurs średni – ujęcie nowoczesne

Kultowy podręcznik do kursu średniego mikroekonomii i ekonomii menedżerskiej. Układ publikacji zawiera kilka równoległych ścieżek, które czynią go przydatnym do prowadzenia kursów na różnych poziomach: od podstawowego,
przez średniozaawansowany, aż do – przy uzupełnieniu zależnie od potrzeb
wykładu – zaawansowanych. Kolejne wydanie zostało wzbogacone o nowe rozdziały poświęcone teorii gier oraz ekonomii behawioralnej, a także rozszerzenie
rozdziału dotyczącego przetargów oraz aktualne przykłady.

TEORIA EKONIMII

Hal R. Varian

Analiza i prognozowanie szeregów czasowych
Praktyczne wprowadzenie na bazie środowiska R
Adam Zagdański, Artur Suchwałko
Wyd. 1, s. 300, opr. miękka, 2015, cena 59 zł
Październik 2015
Jedyna na polskim rynku książka, która na bazie darmowego systemu R (najpopularniejszego narzędzia praktycznej analizy danych) wprowadza do analizy
i prognozowania szeregów czasowych. Nie jest to jednak wyłącznie przegląd
metodologii, który można znaleźć w klasycznych podręcznikach. Znajdują się
w niej odpowiedzi na pytania praktyków. Co niezwykle istotne, publikacja ma
charakter uniwersalny. Nie ogranicza się do konkretnego obszaru zastosowań.
Są w niej przykłady analizy szeregów makroekonomicznych, finansowych, demograficznych oraz związanych z wielkością sprzedaży różnych produktów.

Stosowanie metod ilościowych i jakościowych w prowadzeniu badań naukowych
Zobacz więcej: www.instytutpwn.pl
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Gospodarka Polski
1990-2011

Gospodarka Polski
1990-2011.

Gospodarka Polski
1990-2011

Tom 1. Transformacja

Tom 2. Modernizacja

Michał Gabriel Woźniak

Red. nauk. Michał Gabriel
Woźniak

Tom 3. Droga do spójności
społeczno-ekonomicznej

TEORIA EKONIMII

Cena 54,90 zł

Cena 54,90 zł

Red nauk. Michał Gabriel
Woźniak
Cena 54,90 zł

Podstawy prognozowania, symulacji i sterowania
optymalnego
Dariusz J. Błaszczuk
Wyd. 1, s. 284, opr. miękka. 2014, cena 44,90 zł
W prezentowanym podręczniku Autor omawia podstawowe zagadnienia dotyczące zastosowania metod analizy ilościowej w zarządzaniu, takie jak: opisywanie określonych zjawisk gospodarczych, badanie struktury wewnętrznej zjawisk
lub podmiotów gospodarczych czy przewidywanie wartości zmiennych ekonomicznych. Publikacja pomoże Czytelnikowi w budowie modeli ekonometrycznych oraz prognozowaniu i symulacji określonych wielkości ekonomicznych.

Problemy wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw
Red. nauk. Kazimierz Zieliński
Wyd. 1, s. 180, opr. miękka, 2015, cena 44,90 zł
Maj 2015
Publikacja jest efektem najnowszych badań z zakresu konkurencyjności przedsiębiorstw. Porusza szeroki zakres zagadnień od uwarunkowań międzynarodowych konkurencyjności przez konkurencyjność rożnych modeli biznesu po
wpływ czynników finansowych, zwłaszcza w kontekście wykorzystania funduszy venture capital. Przedstawione zagadnienia dotyczą wielu sektorów, m.in.:
przedsiębiorczości społecznej, ekoinnowacyjnych i kreatywnych. Różnorodność
tematyczna oraz odniesienie się nie tylko do konkurencyjności, ale też przedsiębiorczości i zarządzania sprawia, że jest to publikacja przydatna nie tylko dla
pracowników naukowych, ale też praktyków biznesu.
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E-Marketing
Współczesne trendy. Pakiet startowy
Red. Jarosław Królewski, Paweł Sala
Wyd. 2, s. 600, opr. twarda, 2015, cena 79 zł
Książka przybliża czytelnikowi doświadczenia praktyków branży interaktywnej.
Pozwala poznać współczesne trendy w marketingu internetowym, ukazać szerszy kontekst zmian dokonujących się w Internecie, zrozumieć, że nowoczesny
marketer to osoba kochająca technologie, oraz przede wszystkim wybrać skuteczną metodę realizacji kampanii marketingowych w Internecie.
W nowym wydaniu przedstawione zostały najnowsze trendy w marketingu.
Zostało ono uaktualnione i poszerzone o nowe zagadnienia, takie jak: blogosfera, proximity marketing i copywriting.

MARKETING

Październik 2015

Content marketing po polsku
Jak przyciągnąć klientów
Barbara Stawarz
Wyd. 1, s. 150, opr. miękka, 2015, cena 44,90 zł
Pierwsza na rynku publikacja z zakresu content marketingu zawierająca przykłady
z polskich firm i omawiająca polskie realia. Książka przybliża i przedstawia krok po
kroku budowę strategii content marketingowej oraz tworzenie treści do Internetu
i budowanie społeczności wokół marki. Stanowi praktyczny poradnik dla marketingowców, osób zajmujących się PR-em oraz komunikacją i budową marki, social
media managerów, blogerów, dziennikarzy oraz właścicieli małych i średnich firm.

Marketing and Technology Congress
Bringing online and offline together Warszawa
Zobacz więcej: www.instytutpwn.pl
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Marketing

Komunikacja
marketingowa

Marketing
doświadczeń

Henryk Mruk

Modele, struktury, formy
przekazu

Geneza i rozwój

Cena 49,90 zł

Jan W. Wiktor

Katarzyna Dziewanowska,
Agnieszka Kacprzak

Cena 54,90 zł

Cena 39,90 zł

MARKETING

Satysfakcja klienta
a rozwój przedsiębiorstwa

Salesbook
Rewolucyjny trening sprzedażowy gwarantujący wzrost
efektywności
Hal Becker
Wyd. 1, s. 268, opr. miękka, 2014, cena 34,90 zł
Salesbook Hala Beckera to książka, z której dowiesz się jak skutecznie sprzedawać. Autor w bezpretensjonalny sposób przekazuje swoje wieloletnie doświadczenie, prezentując własną filozofię sprzedaży i podejścia do klienta. Całość
podzielona jest na 41 lekcji przerywanych zabawnymi quizami i komiksowymi
scenkami rodzajowymi. Jak twierdzi sam Autor – po co zadowalać się byciem
przeciętnym, gdy zawsze można stać się najlepszym!

Marketing międzynarodowy
Współczesne trendy i praktyka
Red. nauk. Krzysztof Fonfara
Wyd. 1, s. 241, opr.miękka, 2014, cena 44,90 zł
Autorzy przekrojowo analizują temat, opisując istotę marketingu międzynarodowego, praktykę internacjonalizacji produktu, problemy w standaryzacji produktu, trendy w komunikacji marketingowej, a także trendy zmian zachodzące
w zachowaniach konsumentów. Każdy rozdział zakończony jest case study oraz
ćwiczeniami pomocnymi w pracy ze studentami. Celem autorów było napisanie podręcznika, który będzie łączył teorię z praktyką w taki sposób, żeby osoby
korzystające z jego pomocy były przygotowane do pracy w działach marketingu
zagranicznych koncernów.
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Neuromarketing
100 szybkich, łatwych i tanich sposobów na przekonanie klienta
Dooley Roger
Wyd. 1, s. 300, opr. miękka, 2015, cena 54,90 zł
Światowy bestseller napisany przez Dooley`a Roger`a, autora jednego z najbardziej poczytnych blogów o neuromarketingu. Książka stanowi praktyczny
poradnik na temat tego, w jaki sposób w marketingu i sprzedaży można wykorzystać to co dzieje się w mózgu konsumenta. Autor pokazuje, jak mózg reaguje
na różne bodźce i dlaczego konsumenci podejmują pewne decyzje. Pokazuje,
jak stworzyć więzi emocjonalne z klientem. Co istotne, są to wskazówki nie tylko
takie, które mogą wykorzystać duże firmy mające w ofercie znane i popularne
produkty czy usługi, ale również małe firmy oraz organizacje non-profit.

MARKETING

Październik 2015

Badania jako podstawa projektowania
User Experience
Iga Mościchowska, Barbara Rogoś-Turek
Wyd. 1, s. 400, opr. miękka, 2015, cena 69 zł
Wrzesień 2015
Pierwsza w języku polskim publikacja na rynku stanowiąca kompendium wiedzy
z zakresu badań nad oczekiwaniami użytkowników w ramach procesu tworzenia
produktów interaktywnych (stron internetowych, serwisów, aplikacji webowych,
mobilnych i desktopowych, kiosków internetowych i innych) charakteryzujących się pozytywnym User Experience. W książce krok po kroku omówiony został
sposób przeprowadzania badań oraz różne metody badawcze – podstawowe
i nietypowe techniki. Przykładowe narzędzia i checklisty czynią publikację wyjątkowo przydatną dla praktyków: osób tworzących oprogramowanie i serwisy
internetowe, projektantów interakcji, badaczy marketingowych, specjalistów
użyteczności/webusabillity, pracowników agencji interaktywnych i badawczych,
software house, firm medialnych.
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Medialne lwy dla rekinów biznesu
Sztuka świadomego wykorzystania mediów
Aleksandra Ślifirska

BIZNES PWN

Wyd. 1, s. 200, opr. twarda, 2014, cena 49 zł
W książce najpopularniejsi polscy dziennikarze zdradzają, jak wykorzystać media,
aby osiągnąć sukces w biznesie. Porad udzielają m. in.: Jacek Żakowski – publicysta Polityki, Marek Tejchman - dziennikarz TVN Biznes i Świat, Bogusław Chrabota
– redaktor naczelny dziennika Rzeczpospolita, Jacek Szmidt – redaktor naczelny
Twojego Stylu, Jolanta Fajkowska - dziennikarka TVP INFO, Kamil Durczok – redaktor naczelny Faktów TVN, Dorota Niećko – dziennikarka Dziennika Zachodniego,
Anna Sekudewicz, reportażystka i zastępca redaktora naczelnego Radia Katowice
oraz Dariusz Bugalski, Wiktor Legowicz i Arkadiusz Ekiert – dziennikarze radiowej Trójki. Niespotykana publikacja na rynku, która pokazuje warsztat z punktu
widzenia dziennikarzy. Każdy rozdział oprócz wywiadu zawiera podsumowanie
z konkretnymi oraz praktycznymi poradami i wskazówkami trenera medialnego,
które pozwolą Czytelnikowi zaistnieć w mediach, zbudować pozytywny wizerunek
wśród klientów i kontrahentów, rozwinąć biznes i osiągnąć sukces.

Zobacz film!

Wystąpienia publiczne: Medialne Lwy dla Rekinów Biznesu Warszawa
Zobacz więcej: www.rekinybiznesu.pwn.pl

Kultura biznesu

Jak zwyciężać
w pracy

Irena Kamińska-Radomska

Etyka menedżera
– społeczna
odpowiedzialność
przedsiębiorstwa

Cena 39,90 zł

Mirosława Rybak

Ken Blanchard,
Garry Ridge

Normy i formy

Cena 44,90 zł
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Przywództwo wyższego
stopnia w praktyce

Cena 44 zł

Rekiny biznesu w mediach
Sztuka kreowania profilu publicznego
Aleksandra Ślifirska
Wyd. 1, s. 200, opr. twarda, 2015, cena 49 zł
Książka jest kontynuacją bestsellera z 2014 roku „Medialne lwy dla rekinów biznesu” w którym najpopularniejsi dziennikarze zdradzają, jak można wykorzystać media, aby osiągnąć sukces w biznesie. Tym razem najbardziej znani ludzie
biznesu w Polsce dzielą się tym, jak pracują nad swoim profilem publicznym,
jak świadomie go kreują i jak wykorzystują do tego media. Kilkunastu prezesów
i menedżerów, m.in.: Rafał Brzoska, Rafał Bauer, Jacek Santorski opowiadają
o tym, jak ich profil publiczny wpłynął na rozwój ich firm oraz ich indywidualnych karier. Każdy rozdział oprócz wywiadu zawiera podsumowanie z konkretnymi oraz praktycznymi poradami i wskazówkami trenera medialnego, które
każdemu pomogą wykreować pozytywny wizerunek, a co za tym idzie osiągnąć
sukces w biznesie.

BIZNES PWN

Październik 2015

Jutro w Nowym Jorku
Rafał Brzoska o sobie i swoim biznesie
w rozmowie z Pawłem Oksanowiczem
Wyd. 1, s. 200, opr. twarda, 2015, cena 49 zł
Październik 2015
Wyjątkowa historia młodego polskiego biznesmena. Pierwsza ulotka, którą Rafał
Brzoska własnoręcznie włożył do skrzynki pocztowej w bloku na krakowskiej
Nowej Hucie dała początek biznesowi o światowym zasięgu. Z pierwszych zarobionych 125 zł w 1999 roku jego majątek doszedł do 700 mln. Dziś jest na liście
najbogatszych Polaków. Rafał Brzoska w rozmowie z Pawłem Oksanowiczem
opowiada nie tylko o swoim życiu i biznesie, ale też zdradza w jaki sposób mimo
wielu przeszkód i trudności udało mu się tak szybko rozwinąć firmę oraz podpowiada, jak każdy może osiągnąć sukces.
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Czy Polska dogoni Niemcy?
Witold Orłowski
Wyd. 1, s. 180, opr. twarda, 2015, cena 49 zł

BIZNES PWN

Wrzesień 2015
Przez 24 lat transformacji nikt nie przeprowadził w Polsce poważnej i wszechstronnej analizy tego, w jaki sposób Polska mogłaby naprawdę dogonić kraje
rozwiniętego Zachodu – biorąc też pod uwagę nowe zjawiska i nową wiedzę,
którą zdobyliśmy w czasie globalnego kryzysu. prof. Witold Orłowski w swojej
najnowszej książce przedstawia korzenie historyczne względnego zacofania
gospodarczego Polski wobec Niemiec, interpretuje obecny stan rozwoju naszej
gospodarki i porównuje go z gospodarką Niemiec oraz identyfikuje ich obecną
siłę i słabość. Pytanie stawiane w tytule ma oczywiście charakter prowokacyjny
– nie da się powiedzieć „czy”, można tylko próbować sformułować niezbędne
warunki takiego sukcesu.

Mit pieniądza
Świat realny wobec iluzji polityki pieniężnej
Andrzej Sopoćko
Wyd. 1, s. 200, opr. twarda, 2015, cena 49 zł
Wrzesień 2015
Pytanie czym jest pieniądz, nie jest zmartwieniem zwykłego człowieka. Dopóki
nie chce zmieniać systemu finansowego, wystarczy by go miał. Demokracja
polega jednak na tym, że każdy może ten pieniądz kształtować. Każdy powinien więc znać drogę jaką pieniądz przeszedł, od rąbanych kawałków srebra do
międzynarodowego pieniądza bankowego, opartego wyłącznie na zaufaniu. Jak
rzadka jest to wiedza, świadczą kryzysy, wynikające z subiektywnych wizji pochodzenia siły pieniądza. Książka opisuje globalny kryzys finansowy. Autor próbuje
znaleźć odpowiedź na pytanie, dlaczego stagnacja gospodarcza rozwiniętych
gospodarek sięga poza system finansowy. Proponuje wprowadzenie nowego,
dla wielu kontrowersyjnego, modelu polityki monetarnej.
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Niezwykłe początki znanych firm
Sergiusz Prokurat
Wyd. 1, opr. miękka, 2015, cena 39,90 zł
Historia powstania znanych firm z branży FMCG, takich jak: Coca-Cola, Wrigley,
Gillette, Kodak, Cadbury, L’Oreal, Johnson & Johnson czy Heinz. Sergiusz Prokurat
w lekki i anegdotyczny sposób opowiada o dziejowym kontekście wprowadzania
innowacji, pomysłach biznesowych założycieli oraz przekształcaniu pasji w zysk.

BIZNES PWN

Wrzesień 2015

Problemy biznesowe
Rozwiązania
Red. Eric Bolland, Frank Fletcher
Wyd. 1, s. 440, opr. twarda, 2014, cena 79,90 zł
Znakomity zespół autorski prezentuje gotowe rozwiązania najtrudniejszych problemów pojawiających się w trakcie zarządzania przedsiębiorstwem. Praktyczne
porady dotyczą wszystkich obszarów działalności przedsiębiorstwa m.in.: przywództwa, komunikacji, strategii, projektowania struktury organizacyjnej, zarządzania kapitałem ludzkim, zarządzania projektami i procesami oraz marketingu
i promocji. Dzięki powiązaniu poszczególnych tematów z konkretnymi procesami biznesowymi, książka pozwala szybko zidentyfikować i zrozumieć problem
oraz użyć konkretnego narzędzia lub techniki w celu jego rozwiązania. Szeroki
wachlarz opisanych problemów biznesowych pozwala na efektywne wykorzystanie trików w codziennej pracy. Pozycja obowiązkowa dla uczestników studiów podyplomowych MBA, a także praktyków – menedżerów.

Zrozumieć kryzys
finansowy

Fair Trade
Szansa dla wszystkich

Wojna za trzy biliony
dolarów

John B. Taylor

Joseph E. Stiglitz,
Andrew Charlton

Prawdziwy koszt konfliktu
w Iraku

Cena 29,90 zł

Joseph E. Stiglitz,
Linda J. Bilmes

Cena 34,90 zł

Cena 29,90 zł
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Strategie i praktyki sprawnego działania
Lean, Six Sigma i inne
Adam Hamrol

BIZNES PWN

Wyd. 1, s. 400, opr. twarda, 2015, cena 59,90 zł
Najnowsza książka prof. Adama Hamrola wskazuje narzędzia, które umożliwiają
stworzenie dobrego produktu w najbardziej efektywny sposób. Publikacja łączy
bogatą wiedzę teoretyczną i praktykę biznesową autora z nowoczesnymi trendami w zarządzaniu produkcją. Omówione są modne i najbardziej efektywne
obecnie metody zarządzania, takie jak lean management – dostosowanie przedsiębiorstwa do warunków panujących w otoczeniu przez racjonalizację działań
i struktur oraz kaizen – ciągłe udoskonalanie procesów dzięki wszystkim pracownikom firmy. Zaprezentowana jest również filozofia six sigma. Wszystkie zagadnienia przedstawione są na przykładach z polskich przedsiębiorstw dzięki czemu
książka ma praktyczny charakter.

Inwestowanie w sztukę
Poradnik inwestora i kolekcjonera
Monika Bryl
Wyd. 1, s. 350, opr. twarda, 2015, cena 69 zł
Październik 2015
Na rynku inwestycji alternatywnych można zarabiać cały czas, niezależnie od
sytuacji na giełdach czy rynkach walut. Panuje jednak powszechne, mylne przekonanie, że inwestować w sztukę mogą tylko najbogatsi. A to nieprawda. Dzieła
sztuki, które mogą przynieść w przyszosi zyski można kupić już za kilkaset złotych. Zarobić można inwestując nie tylko w obrazy, ale i w prace na papierze,
fotografię i rzemiosło. W książce zarówno kolekcjoner, jak i inwestor znajdą
praktyczne informacje i wskazówki. Dowiedzą się: od czego zależą ceny poszczególnych dzieł sztuki, co warto kupować a czego nie oraz na co uważać, aby nie
dać się oszukać.
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Utrzymanie ruchu
Casebook
Arkadiusz Burnos
Wyd. 1, s. ok.250, opr.miękka, 2015, cena 129 zł
Jest to jedyne na rynku opracowanie w którym na konkretnych przykładach
z polskiego rynku przedstawione są nowoczesne metody i narzędzia utrzymania ruchu i zarządzania majątkiem technicznym. Dodatkowo książka będzie
zawierać praktyczne, a nie stricte teoretyczne i naukowe, zaproponowanie
ujednoliconej terminologii dla UR i zarządzania majątkiem technicznym (ponad
150 kluczowych terminów dla UR i ZT).
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Październik 2015

Excel w firmie
Casebook
Jacek Cypryjański
Wyd. 1, s. 250, opr. miękka, 2015, cena 79 zł
Październik 2015
Casebook zawiera kilkanaście studiów przypadków – rzeczywistych problemów
z różnych polskich firm rozwiązanych na podstawie rzeczywistych danych. Pokazuje jak można wesprzeć proces podejmowania decyzji biznesowych przy wykorzystaniu funkcji arkusza kalkulacyjnego Excel. W publikacji przedstawione są
zagadnienia takie jak: planowanie obrotów Działu Spedycji Morskiej w C.Hartwig Gdynia, klasyfikowanie towarów metodą ABC-XYZ w hurtowni drogeryjnej,
raportowanie postępu prac na budowie terminalu LNG w Świnoujściu, obliczanie zapotrzebowania na luminofory w Philips Lighting Poland, selekcja asortymentu do produkcji na magazyn w Karpol Sp. z o.o. czy raportowanie czasu
pracy i kosztów w projekcie w IBM Polska.
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Zarządzanie flotą
Casebook
Tomasz Chojnacki
Wyd. 1, s. 200, opr. miękka, 2015, cena 99 zł

BIZNES PWN

Październik 2015
Wyjątkowa na polskim rynku publikacja adresowana wyłącznie do fleet managerów i osób zarządzających flotami samochodów. Dostarcza wiedzę w najbardziej
przystępny sposób - poprzez studia przypadków. Porady, wskazówki i rozwiązania zawarte w książce są oparte na prawdziwych przykładach. Autorami poszczególnych rozdziałów są praktycy, znani eksperci z branży. W publikacji omówione
są zagadnienia takie jak: finansowanie aut firmowych, outsourcing zarządzania
flotą, ubezpieczenia i odszkodowania, nowoczesne rozwiązania technologiczne,
plusy i minusy flot elektrycznych, remarketing.

Logistyka
Casebook
Radosław Śliwka
Wyd. 1, s. ok 250, opr. miękka, 2015, cena 99 zł
Październik 2015
Publikacja ma wielowymiarowy charakter. Zawiera przedstawienie projektów
w przedsiębiorstwach o różnej wielości: od małych firm i dużych korporacji, a jej
zakres obejmuje całą logistykę: magazyny, produkcję, zarządzanie zapasami,
transport itd. Książka jest zbiorem studiów przypadków, w których autorzy
przedstawią doświadczenia z przeprowadzonych przez siebie projektów. Omówione doświadczenia pozwolą Czytelnikowi nie popełnić błędów, które już raz
ktoś popełnił oraz skorzystać ze sprawdzonych sposobów na skuteczne i efektywne prowadzenie projektów logistycznych.
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Digital Business i Ecommerce management
Strategia, Realizacja, Praktyka
Dave Chaffey
Wyd. 1, s. 750, opr. miękka, 2015, cena 149 zł
Wyjątkowa pozycja, ciesząca się na rynku światowym ogromnym zainteresowaniem czytelników, która pokazuje jakie strategie i działania są potrzebne do
rozwoju i utrzymania e-biznesu. Poruszone zagadnienia obejmują wszystkie
aspekty e-biznesu - strategię, marketing, zarządzanie łańcuchem dostaw. Liczne
case studies i wywiady pokazują, jak dzięki skutecznej strategii poszczególne
firmy odniosły sukces. Zaprezentowane najnowsze narzędzia i techniki marketingowe czynią publikację niezwykle przydatną dla wszystkich praktyków związanych z branżą handlu internetowego.

Zarządzanie
wartością klienta

Rekrutacja - teoria
i praktyka

V. Kumar

Jacek Woźniak

Cena 59 zł

Cena 54,90 zł

Wdrażanie strategii
dla osiągnięcia
przewagi
konkurencyjnej

Business Intelligence

Robert S. Kaplan,
David P. Norton

Cena 44,90 zł

C. K. Prahalad,
M. S Krishnan

Obrót
nieruchomościami
w teorii i praktyce

Przełomowe
innowacje

Cena 59 zł

Migracje klientów
a wartość
przedsiębiorstwa
Red.nauk. Barbara
Dobiegała-Korona
Cena 49 zł

Systemy wspomagania
decyzji biznesowych
Jerzy Surma

Roman Doganowski
Cena 69,90 zł

BIZNES PWN

Październik 2015

Organizacje
pozarządowe
a korporacje
Michael Yaziji,
Jonathan Doh
Cena 44,90 zł

Nowa era innowacji
Cena 49 zł

Możliwości rozwoju
czy zagrożenie dla
przedsiębiorstwa
Clayton M. Christensen
Cena 44 zł
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Ustawa o prawach konsumenta
Umowy zawierane przez Internet
Praktyczny komentarz
Aleksandra Płucienik, Michał Kluska, Grzegorz Wanio

BIZNES PWN

Wyd. 1, s. 190. opr. miękka, 2014, cena 69 zł
Pierwsza publikacja przygotowana przez prawników dla przedsiębiorców, w której omówione zostały obowiązujące od 25 grudnia 2014 r. rewolucyjne zmiany
przepisów regulujących działalność online. Poszczególne rozdziały zostały wzbogacone przykładami z praktyki, fragmentami decyzji Prezesa Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów, wyrokami sądów powszechnych, przykładowymi
klauzulami abuzywnymi oraz wytycznymi Komisji Europejskiej w sprawie stosowania nowych przepisów. Publikacja uwzględnia również zmiany przepisów
dotyczących kontroli i postępowania w sprawie naruszenia zbiorowych interesów konsumentów prowadzonych przez Prezesa UOKiK. Komentarz ma praktyczny i nowatorski układ – poszczególne artykuły ustawy zostały pogrupowane
w bloki tematyczne, tak aby Czytelnik mógł z łatwością zapoznać się z wybranym
zagadnieniem bez konieczności analizowania ustawy przepis po przepisie.

Ustawa o obligacjach
Pozyskanie kapitału na CATALYST
Praktyczny komentarz
Alicja Piskorz, Joanna Krzyżykowska, Bartłomiej Stępień,
Przemysł Szpytka
Wyd. 1, s. 200, opr. miękka, 2015, cena 59 zł
Wsparcie rozwoju rynku obligacji jest głównym celem nowej ustawy o obligacjach, która wchodzi w życie w 2015 roku. Emisja obligacji jako źródło pozyskania
kapitału zyska zatem na popularności. Dlatego też publikacja zawiera nie tylko
analizę nowych przepisów, ale i praktyczne wskazówki zapewniające sprawną
emisję wraz pozwalające rozwiązać problemy na które mogą napotkać przedsiębiorstwa. Co więcej książka zawiera kompleksowe ujęcie omawianej tematyki
– znajdują się w niej odniesienia do regulacji zawartych w innych aktach prawnych niż ustawa o obligacjach, jak przepisy kodeksu spółek handlowych oraz
przepisy regulujące funkcjonowanie rynku kapitałowego.

74

Indeks
A
Achim Godej
Ślónsko godka dla Hanysów i Goroli
49
Analiza i prognozowanie szeregów
czasowych
Praktyczne wprowadzenie na bazie
środowiska R 61
Analiza projektów inwestycyjnych
w procesie tworzenia wartości
przedsiębiorstwa 52
Analiza zaufania w sieciach
badawczo-rozwojowych 57
Animal Rationale. Wykorzystanie
mądrości zwierząt w rodzinie,
edukacji i biznesie 7

B
Badania jako podstawa
projektowania User Experience
65
Bezpieczeństwo. Ogólne problemy
badawcze
Tom 1 39
Tom 2 39
Tom 3 39
Bezpieczeństwo transportu
morskiego 39
Bizancjum i Arabowie
Spotkanie cywilizacji. VI-VIII w 42
Business Intelligence
Systemy wspomagania decyzji
biznesowych 73

C
Carstwo bułgarskie
Polityka-kultura-społeczeństwo.
866-971 41
Chazarowie 43
Chineasy
Nowy sposób czytania po chińsku 50
Ciało widowiskowe
Etnoscenologia sztuk
widowiskowych 48
Co malować? 27
Content marketing po polsku
Jak przyciągnąć klientów 63
Czas i trwanie. Studia o Bergsonie
32
Cztery eseje metafizyczne 33
Czy Polska dogoni Niemcy? 68

D
Dalsze gawędy o sztuce. VI–XX wiek
46
Dalsze gawędy o sztuce. VI–XX wiek.
Audiobook 46
Dalsze gawędy o sztuce. XVII wiek
46
Dalsze gawędy o sztuce. XVII wiek.
Audiobook 46
Daruj sobie. Przewodnik dla tych,
którzy nie potrafią przestać 8
Derekrutacja
Czyli jak skutecznie rozwiązać
stosunek pracy 59
Digital Business i Ecommerce
management
Strategia, Realizacja, Praktyka 73
Dlaczego dzieci kłamią? 12
Dopamina i sernik 17
Dzieje Żydów w Polsce i Rosji 40

E
Efekt Lucyfera 5
E-Marketing
Współczesne trendy. Pakiet
startowy 63
Etyka menedżera – społeczna
odpowiedzialność
przedsiębiorstwa 66
Europa
Burzliwy i potężny kontynent 23
Excel w firmie
Casebook 71

F
Fair Trade
Szansa dla wszystkich 69
Fałda
Leibniz i barok 36
Fenomenologiczny umysł 27
Finanse
Instytucje, instrumenty, podmioty,
rynki, regulacje 54
Finanse publiczne
Teoria i praktyka 54
Finanse z arkuszem kalkulacyjnym 54
Fitness mózgu 6
Formy i normy, czyli poprawna
polszczyzna w praktyce 49

G
Gawędy o sztuce sakralnej 46
Gawędy o sztuce. XIII–XV wiek 46
Gawędy o sztuce. XIII–XV wiek.
Audiobook 46
Gdzie ci mężczyźni? 5
Geny i edukacja 11
Global and regional implications of
the euro area crisis 52
Globalne rynki finansowe
Praktyka funkcjonowania 52
Globalny Minotaur
Ameryka, Europa i przyszłość
światowej gospodarki 19
Gospodarka Polski 1990-2011
Tom 1. Transformacja 62
Tom 2. Modernizacja 62
Tom 3. Droga do spójności
społeczno-ekonomicznej 62
Gra ciałem
Praktyki i dyskursy różnicowania
płci w sporcie 22
Granice względności
Opis metafizyczny 33

H
Hardkorowy romans
Pięćdziesiąt twarzy Greya,
bestsellery i społeczeństwo 21
Hegel i pozór 34
Historia literatury arabskiej 48
Historia literatury hiszpańskiej 48
Historia literatury japońskiej 48
Historia literatury starożytnej 48
Historia literatury włoskiej 48

I
Ile szczęścia dają nam inni ludzie 14
Imiona-Ojca 30
Indie. Od kolonii do mocarstwa
1857-2013 43
Informacja jest piękna 8
International Economic Relations.
Notes of Lectures 60
Inwestowanie w sztukę
Poradnik inwestora i kolekcjonera 70

Inwestycje 51
Inwestycje
Instrumenty finansowe, aktywa
niefinansowe, ryzyko finansowe,
inżynieria finansowa 52
Iran 1925-2014
Od Pahlawich do Rouhaniego 44

J
Jak kształtować zachowania małych
dzieci
Wskazówki dla nauczycieli 38
Jak modelować zachowania uczniów
i zarządzać klasą
Wskazówki dla nauczycieli 38
Jak oceniać postępy uczniów
Wskazówki dla nauczycieli 38
Jak ocenić dojrzałość dziecka
do nauki? Wydanie drugie
poprawione 13
Jak osiągać sukcesy w nauce? 13
Jak radzić sobie ze stresem
Wskazówki dla nauczycieli 38
Jak umysł rośnie w siłę, gdy mózg się
starzeje 7
Jak zwyciężać w pracy
Przywództwo wyższego stopnia
w praktyce 66
Jan Nowak-Jeziorański, Zbigniew
Brzeziński
Listy 1959-2003 41
Język chiński
Pomocnik handlowy 50
Jutro w Nowym Jorku
Rafał Brzoska o sobie i swoim
biznesie w rozmowie z Pawłem
Oksanowiczem 67

K
Karta prekariatu 20
Komunikacja marketingowa
Modele, struktury, formy przekazu
64
Komunikacja między ludźmi.
Motywacja, wiedza i umiejętności
10
Komunikowanie śmiercią
Medialne aspekty fizycznego
odchodzenia ze świata polityki
39
Konflikt cypryjski 43
Konflikt o Kanał Panamski 43
Konflikty w Sudanie 43
Król bez korony
Władysław I Herman, książę polski
42
Krótka historia przestrzeni
teatralnych 48
Kultura biznesu
Normy i formy 66
Kultura jako praxis 22

L
Logistyka
Casebook 72
Logistyka międzynarodowa 56
Longobardowie
Ostatni z wielkiej wędrówki ludów.
V-VIII wiek 42

M
Makroekonomia 60
Makro- i mikroekonomia
Podstawowe problemy
współczesności 60
Małe dzieci z ADHD 14

Manifesty dla filozofii 25
Marketing
Satysfakcja klienta a rozwój
przedsiębiorstwa 64
Marketing doświadczeń
Geneza i rozwój 64
Marketing międzynarodowy
Współczesne trendy i praktyka 64
Marks: Nowe perspektywy 28
Maszyny społeczne
Wszystko ujdzie, o ile działa 22
Medialne lwy dla rekinów biznesu
Sztuka świadomego wykorzystania
mediów 66
Męskie fantazje
Tom II: Męskie ciała – przyczynek do
psychoanalizy białego terroru 25
Tom I: Kobiety, przepływy, ciała,
historia 25
Między rozumem a porozumieniem.
Eseje o demokracji
niekonsensualnej 39
Migracje klientów a wartość
przedsiębiorstwa 73
Mikroekonomia 60
Mikroekonomia
Kurs średni – ujęcie nowoczesne 61
Miłość na odległość
Modele życia w epoce globalnej 22
Mit indywidualny neurotyka 29
Mit maszyny
T. 1: Technika a rozwój człowieka 35
T. 2. Pentagon władzy 35
Mit pieniądza
Świat realny wobec iluzji polityki
pieniężnej 68
Młodzież na biegunach życia
społecznego 14
Moda w okupowanej Francji i jej
polskie echa 45
Modele biznesu w Internecie
Teoria i studia przypadków polskich
firm 58
Musisz życie swe odmienić
O antropotechnice 34

N
Neuromarketing
100 szybkich, łatwych i tanich
sposobów na przekonanie
klienta 65
Neuropsychologia kliniczna. Od
teorii do praktyki 16
Nie-całość 30
Niedojrzałość neuromotoryczna
dzieci i dorosłych 13
Nie przeszkadzaj klientowi
w zakupach 9
Nierówność, która zabija
Jak globalny wzrost nierówności
niszczy życie milionów i jak z tym
walczyć 19
Niezwykłe początki znanych firm 69
Nowa era innowacji 73
Nowa filozofia francuska 37
Nowoczesne zarządzanie produkcją
Ujęcie procesowe 56

O
Obrót nieruchomościami w teorii
i praktyce 73
Ocena przedsiębiorstwa według
standardów światowych 54
Ochrona infrastruktury krytycznej.
Teoria a praktyka 39
Od ekonomii do ekonomiki zdrowia
60
O duchu. Heidegger i pytanie 26

Offshoring 20
Organizacje pozarządowe
a korporacje 73
Osobowość i charakter 6
Ostatnia wojna z Zakonem
Krzyżackim 1519-1521 43
Ostatni salon PRL. Rzecz
o Franciszku Xawerym hrabim
Pusłowskim 40

P

Rozwijanie umiejętności
społecznych dziecka 12
Rynek finansowy i jego mechanizmy
53
Rządzenie żywymi 26

S
Sagi islandzkie
Zarys dziejów literatury staro
nordyckiej 42
Salesbook
Rewolucyjny trening sprzedażowy
gwarantujący wzrost
efektywności 64
Seminarium III. Psychozy 29
Sieci oburzenia i nadziei
Ruchy społeczne w erze internetu 22
Socjologia
Kluczowe pojęcia 24
Wydanie nowe 22
Socjologia kultury
Kultury i społeczeństwa
w zmieniającym się świecie 22
Socjologia płci
Płeć w ujęciu globalnym 22
Socrealizm w malarstwie polskim 45
Spinoza
Filozofia praktyczna 36
Społeczne tworzenie seksualności
22
Strategia bezpieczeństwa
narodowego Polski
Wybrane aspekty 39
Strategie i praktyki sprawnego
działania
Lean, Six Sigma i inne 70
Świadome i nieświadome
przetwarzanie emocji w mózgu
Modelowanie w ramach teorii
detekcji sygnałów 16

Paradoks Czasu 5
Piramidy finansowe
Teoria Regulacje Praktyka 53
Płynność finansowa w małych
i średnich przedsiębiorstwach 52
Po człowieku 37
Podręcznik dramatopisarza
Rozwój bohaterów, budowanie scen
i historii 48
Podstawy bankowości z zadaniami 54
Podstawy ekonomii 60
Ćwiczenia i zadania 60
Podstawy finansów 54
Podstawy prognozowania, symulacji
i sterowania optymalnego 62
Podstawy zarządzania organizacjami
56
Polak w świecie finansów 52
Polityka dialogu 31
Polityka innowacyjna 55
Poradnictwo psychologiczne 15
Praktyka edukacyjna w warunkach
zmiany kulturowej 38
Prekariat
Nowa niebezpieczna klasa 21
Problemy biznesowe
Rozwiązania 69
Problemy wzrostu konkurencyjności
przedsiębiorstw 62
Proces dramatopisarstwa
Jak myśleć i pisać teatralnie 47
Profilowanie kryminalne 18
Przełomowe innowacje
Możliwości rozwoju czy zagrożenie
dla przedsiębiorstwa 73
Przestrzenie manipulacji społecznej
10
Przeszłość i interpretacje
Z warsztatu historyka filozofii 32
Przewodnik po świecie pieniędzy
Jak rozpoznać fałszywe banknoty 54
Psychologia dorastania 13
Psychologia dziecka 13
Psychologia i życie 5
Psychologia konsumenta 9
Psychologia penitencjarna 18
Psychologia rodziny 11
Psychologia sądowa. Podstawy,
badania, aplikacje 18
Psychologia sportu 15
Psychologiczne znaczenie pieniędzy
17
Psychoterapia poznawczobehawioralna ADHD nastolatków
i dorosłych 14

Uniwersytet jako dobro wspólne
Wprowadzenie do krytycznych
badań nad szkolnictwem
wyższym 23
Ustawa o obligacjach
Pozyskanie kapitału na CATALYST
Praktyczny komentarz 74
Ustawa o prawach konsumenta
Umowy zawierane przez Internet
Praktyczny komentarz 74
Utrzymanie ruchu
Casebook 71
Uwarunkowania innowacyjności
polskich przedsiębiorstw 56

R

W

Rachunkowość grup kapitałowych 52
Regionalne wzorce akumulacji
wiedzy technicznej w krajach
Europy Środkowo-Wschodniej 55
Rekiny biznesu w mediach
Sztuka kreowania profilu
publicznego 67
Rekrutacja - teoria i praktyka 73
Retoryka debaty 47
Rozmowy o Socjologii 24

T
Talenty w firmie
Czyli jak rekrutować i motywować
najlepszych 59
The role of Innovations Created In
the Internationalisation Process
for Corporate Performance 55

U

Wdrażanie strategii dla osiągnięcia
przewagi konkurencyjnej 73
Widma Marksa
Stan długu, praca żałoby i nowa
Międzynarodówka 28
W kręgu Wazów 42
W kręgu Wazów. Audiobook 42
Władza komunikacji 22
Wojna kultur. Czy flaga tęczowa
wypiera biało-czerwoną 22

Wojna za trzy biliony dolarów
Prawdziwy koszt konfliktu w Iraku 69
Wycena przedsiębiorstwa
Podejście scenariuszowe 58
Wzlot i upadek człowieka
nowoczesnego 31

Z
Zaburzenia zachowania, mowy
i emocji u dzieci 14
Zagrożenia ładu społecznego, t. 1 18
Zagrożenia ładu społecznego, t. 2 18
Zapobieganie patologiom
w organizacji
Rola funkcji personalnej 58
Zarządzanie
Teoria i praktyka 56
Zarządzanie finansami 51
Zarządzanie flotą
Casebook 72
Zarządzanie jakością z przykładami
57
Zarządzanie procesami realizacji
projektów w sektorze ICT 57
Zarządzanie przedsiębiorstwem 57
Zarządzanie publiczne
Teoria i praktyka 55
Zarządzanie wartością klienta 73
Zarządzanie własnością
intelektualną
Syndrom marchewki 55
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Tworzenie kapitału ludzkiego
organizacji 58
Zarządzanie zasobami ludzkimi.
Materiały do ćwiczeń
Tworzenie kapitału ludzkiego
organizacji 58
Zaufanie. Szkice teoretyczne 22
Zrozumieć kryzys finansowy 69
Zrozumieć Pakistan. Radykalizacja,
terroryzm i inne wyzwania 44

