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Encyklopedia przyrodnicza dla każdego
Praca zbiorowa
Wyd. 1, s. 752+DVD, opr. twarda, 2014

BIOLOGIA

Cena 99 zł
To jedna z nielicznych encyklopedii, którą można czytać, tak jak inne książki,
ponieważ układ tematyczny zastąpił tradycyjnie skrótowy język haseł encyklopedycznych. Umożliwia przyjazne spotkanie z nauką. Adresowana do uczniów,
zarówno gimnazjum jak i liceum - powinna rozbudzić ciekawość i chęć zgłębiania
wiedzy przyrodniczej, ale również do rodziców narażonych na dziesiątki zaskakujących pytań swoich dzieci. Stanowi także znakomite źródło wiadomości i ciekawostek dla osób organizujących konkursy i gry o tematyce naukowej. Dołączona
do książki płyta DVD zawiera multimedialną wersję encyklopedii, wzbogaconą
o animacje, interakcje, filmy, aktywne schematy, osie czasu, wykłady multimedialne (Wielki Wybuch, Początki życia, Skale Wszechświata itp.)

Biologia

Historia ogrodów

Encyklopedia Szkolna
PWN

T. 2 Od XVIII wieku
do współczesności

Red. Wojciech Baturo

Longin Majdecki

Cena 89 zł

Zmiany i uzupełnienia
Anna Majdecka-Strzeżek

Poradnik praktyczny

Cena 89,90 zł

Cena 29,90 zł

Dzieje życia na Ziemi

Wprowadzenie
do statystyki dla
przyrodników

Historia ogrodów
T. 1 Od starożytności
po barok
Longin Majdecki
Zmiany i uzupełnienia
Anna Majdecka-Strzeżek
Cena 89,90 zł
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Wprowadzenie
do paleobiologii
Jerzy Dzik
Cena 69,90 zł

Technika pisania
i prezentowania
przyrodniczych prac
naukowych
January Weiner

Adam Łomnicki
Cena 34,90 zł

Wybrane zagadnienia
z ćwiczeniami
Red. nauk. Zofia Jóźwiak,
Grzegorz Bartosz
Cena 59,90 zł

Biofizyka
molekularna
Zjawiska, instrumenty,
modelowanie
Genowefa Ślósarek
Cena 84,90 zł

Historia zwierząt
kręgowych
Henryk Szarski
Cena 59,90 zł

Fizjologia
starzenia się
Profilaktyka i rehabilitacja
Red. nauk. Anna
Marchewka, Zbigniew
Dąbrowski, Jerzy A. Żołądź
Cena 59,90 zł

Krótkie wykłady.
Biologia rozwoju
R.M. Twyman
Cena 59,90 zł

Krótkie wykłady.
Fizjologia człowieka
Daniel McLaughlin,
Jonathan Stamford,
David White
Cena 64,90 zł

Krótkie wykłady.
Neurobiologia

Mózg a zachowanie
Red. nauk. Teresa Górska,
Hanna Grabowska,
Jolanta Zagrodzka
Cena 69,90 zł

Podstawy biologii
człowieka

BIOLOGIA

Biofizyka

Komórka, tkanki, rozwój,
dziedziczenie
Hanna Mazgajska-Wiktor,
Wojciech Jarosz,
Renata Fogt-Wyrwas
Cena 49,90 zł

Rozwój biologiczny
człowieka
Podstawy auksologii,
gerontologii i promocji
zdrowia
Napoleon Wolański
Cena 69,90 zł

A. Longstaff

Krzysztof Ernst
Cena 39,90 zł

Krótkie wykłady.
Fizjologia sportu
K. Birch, D. MacLaren,
K. George
Cena 39,90 zł

Krótkie wykłady.
Biomechanika
sportu

Testy fizjologiczne
w ocenie wydolności
fizycznej

Paul Grimshaw,
Adrian Lees, Neil Fowler,
Adrian Burden

Red. nauk. Marek Zatoń,
Agnieszka Jastrzębska

Cena 54,90 zł

Cena 34,90 zł

sport

Fizyka sportu

BIOLOGIA

Cena 59,90 zł

Psychologia sportu
i aktywności
fizycznej
Zagadnienia kliniczne
Aleksandra Łuszczyńska
Cena 34,90 zł
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Zoologia
Red. nauk. Czesław Błaszak
T. 3. część 1 Wtórouste: szkarłupnie-płazy
Wyd. 1, s. ok. 640, opr. miękka, jesień 2015
T. 1 Bezkręgowce, część 1
Nibytkankowce-pseudojamowce

zoologia

BIOLOGIA

Cena 89,90 zł
T. 1 Bezkręgowce, część 2 Wtórnojamowce (bez stawonogów)
Cena 89,90 zł
T. 2 Stawonogi, część 1 Szczękoczułkopodobne i skorupiaki
Cena 89,90 zł
T. 2 Stawonogi, część 2 Tchawkodyszne
Cena 119 zł
Nowoczesny podręcznik zoologii systematycznej napisany przez najlepszych
specjalistów w tej dziedzinie. Zawiera pełne dane o morfologii, anatomii, rozmnażaniu i rozwoju oraz rozmieszczeniu poszczególnych taksonów na kuli
ziemskiej. Treść podana jest w porządku systematycznym, opartym na filogenezie, także z uwzględnieniem najnowszych badań molekularnych. Wyjątkowość
tego opracowania, w stosunku do dotychczasowych podręczników, polega na
przedstawieniu trzech systemów filogenetycznych oraz ich szczegółowym
porównaniu. Zakres opracowania, jego konstrukcja i uwzględnienie najnowszych wiadomości dają w efekcie naukowe kompendium wiedzy zoologicznej na
najlepszym światowym poziomie.
W tomie 3 części 1 omówiono ostatnie typy bezkręgowców, czyli szkarłupnie
i półstrunowce oraz część typu strunowce, a wśród nich: osłonice, bezczaszkowce, czaszkowce – ryby i płazy.
W przygotowaniu część 2 tomu 3, w której będą opisane pozostałe gromady
kręgowców, czyli gady, ptaki i ssaki.
Adresatami tego cyklu są studenci biologii, biotechnologii, ekologii, ochrony środowiska, weterynarii, zootechniki, leśnictwa, rybactwa; doktoranci, wykładowcy,
pracownicy instytutów naukowych, a także osoby interesujące się zwierzętami
i pragnące poszerzyć o nich swoje wiadomości.

Anatomia zwierząt

Anatomia zwierząt

Anatomia zwierząt

T. 1 Aparat ruchowy

T. 2 Narządy wewnętrzne
i układ krążenia

T. 3

Kazimierz Krysiak,
Henryk Kobryń,
Franciszek Kobryńczuk
Cena 64,90 zł
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Kazimierz Krysiak,
Krzysztof Świeżyński
Cena 64,90 zł

Henryk Kobryń,
Franciszek Kobryńczuk
Cena 64,90 zł

Żywienie zwierząt i paszoznawstwo
Red. nauk. Dorota Jamroz
T. 1 Fizjologiczne i biochemiczne podstawy żywienia
zwierząt
Wyd. 2 zm., s. ok. 452, opr. miękka, jesień 2015
T. 2 Podstawy szczegółowego żywienia zwierząt

Cena 59,90 zł
Nowe, zaktualizowane wydania jedynego tak obszernego, kompleksowego
i nowoczesnego polskiego podręcznika z zakresu żywienia zwierząt. Autorami są
wybitni specjaliści w swoich dziedzinach ze wszystkich ośrodków akademickich
i naukowych, zarówno z uczelni rolniczych, jak i instytutów naukowych.

zoologia

T. 3 Paszoznawstwo

BIOLOGIA

Wyd. 2 zm., s. ok. 560, opr. miękka, jesień 2015

Zasady żywienia są oparte na najnowszych, sprawdzonych zdobyczach wiedzy,
z uwzględnieniem potrzeb pokarmowych, zapotrzebowania energetycznego
według obowiązujących norm; dostosowane do najnowszych zmian przepisów
UE dotyczących pasz i uwarunkowań prawnych, higieny pasz i nadzoru weterynaryjnego.
Tom 1 zawiera najważniejsze zagadnienia dotyczące fizjologii i przemian biochemicznych związanych z żywieniem różnych gatunków zwierząt gospodarskich,
domowych i amatorskich. Jest nowy rozdział – Nutrigenomika, czyli genomika
żywieniowa – nauka przyszłości.
Tom 2 to podstawy żywienia zwierząt gospodarskich, ptaków hodowlanych,
królików, nutrii, mięsożernych zwierząt użytkowych, ryb, psów, kotów, zwierząt
amatorskich, gryzoni domowych; owadów użytkowych, ślimaków jadalnych oraz
szczurów laboratoryjnych.
Tom 3 poświęcony paszom – wartości pokarmowe różnych materiałów paszowych, sposoby ich pozyskiwania, metody konserwacji i przetwarzania, związki
chemiczne i preparaty biotechnologiczne, pasze pochodzące z roślin genetycznie modyfikowanych.

Parazytologia
i akaroentomologia
medyczna
Podręcznik dla
studentów, nauczycieli
akademickich, lekarzy
praktyków i pracowników
laboratoriów
Red. nauk. Antoni Deryło
Cena 79,90 zł

Rasy zwierząt
gospodarskich

Zoologia dla uczelni
rolniczych

Bolesław Nowicki,
Stanisław Jasek,
Janusz Maciejowski,
Piotr Nowakowski,
Edward Pawlina

Red. nauk. Jolanta
Hempel-Zawitkowska
Cena 39,90 zł

Red. nauk.
Edward Pawlina
Cena 49,90 zł
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Anatomia
i histogeneza roślin
naczyniowych

Dendrologia
Włodzimierz Seneta,
Jakub Dolatowski

Klucz do oznaczania
roślin naczyniowych
Polski niżowej

Organy wegetatywne

Cena 59,90 zł

Lucjan Rutkowski

Zygmunt Hejnowicz
Cena 79,90 zł

Biologia komórki
roślinnej

botanika

BIOLOGIA

T. 1 Struktura
Red. nauk.
Przemysław Wojtaszek,
Adam Woźny,
Lech Ratajczak
Cena 69,90 zł

Biologia komórki
roślinnej
T. 2 Funkcja
Red. nauk.
Przemysław Wojtaszek,
Adam Woźny,
Lech Ratajczak
Cena 79,90 zł

Biotechnologia
roślin
Red. nauk.
Stefan Malepszy
Cena 79,90 zł

Botanika

Bioróżnorodność,
ochrona przyrody
i ochrona środowiska
Krystyna Falińska
Cena 59,90 zł

Fizjologia roślin
Red. nauk. Jan Kopcewicz,
Stanisław Lewak
Cena 89 zł

Fizjologia roślin
Wprowadzenie
Stanisław Lewak,
Jan Kopcewicz
Cena 34,90 zł

Fizjologia roślin
sadowniczych strefy
umiarkowanej
T. 1 Zagadnienia
podstawowe, wzrost
i kwitnienie
Red. nauk.
Leszek S. Jankiewicz,
Janusz Lipecki

T. 1 Morfologia

Cena 69,90 zł

Alicja Szweykowska,
Jerzy Szweykowski

Fizjologia roślin
sadowniczych strefy
umiarkowanej

Cena 39,90 zł

Botanika
T. 2 Systematyka
Alicja Szweykowska,
Jerzy Szweykowski
Cena 49,90 zł

Dendrochronologia
Andrzej Zielski,
Marek Krąpiec
Cena 44,90 zł
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Ekologia roślin

T. 2 Plonowanie i udział
różnych czynników w tym
procesie
Red. nauk.
Leszek S. Jankiewicz,
Maria Filek,
Włodzimierz Lech
Cena 69,90 zł

Cena 59,90 zł

Mikroskopia
świetlna
w badaniach
komórki roślinnej
Ćwiczenia
Ewa U. Kurczyńska,
Dorota Borkowska-Wykręt
Cena 34,90 zł

Podstawy biologii
roślin
Jan Kopcewicz
Cena 44,90 zł

Przewodnik
do oznaczania
zbiorowisk
roślinnych Polski
Władysław Matuszkiewicz
Cena 49,90 zł

Zbiorowiska roślinne
Polski – ilustrowany
przewodnik
Lasy i zarośla
Red. nauk.
Władysław Matuszkiewicz,
Wojciech Szwed,
Piotr Sikorski,
Marek Wierzba
Cena 99 zł

Zielnik
i zielnikoznawstwo
Jacek Drobnik
Cena 39,90 zł

Szkodniki roślin warzywnych
Jerzy Szwejda

botanika

Jest to jedyna na rynku polskim publikacja dotycząca szkodników występujących w agrocenozach warzywnych. Obejmuje całą zarejestrowaną fitofagiczną
entomofaunę, która zasiedlała uprawy roślin warzywnych w Polsce. Opisane
są gatunki występujące na obszarze naszego kraju od roku 1919, z uwzględnieniem zmian granic państwa. Książka zawiera informacje dotyczące fragmentów biologii i ekologii 334 gatunków owadów w zakresie niezbędnym do oceny
zagrożeń roślin ze strony poszczególnych fitofagów. Podana jest aktualna systematyka łacińska i polskie nazewnictwo. Jest rozdział poświęcony zabiegom fitosanitarnym mającym na celu przeciwdziałanie niekontrolowanemu wzrostowi
liczebności fitofagicznej entomofauny. Podano wszystkie gatunki i odmiany
botaniczne warzyw (roślin żywicielskich) w liczbie 76, które są aktualnie uprawiane w naszym kraju. Publikacja bogato ilustrowana.

BIOLOGIA

Wyd. 1. s. ok. 248, opr. miękka, jesień 2015

Książka znajdzie szerokie zastosowanie i będzie wykorzystywana przez wszystkich zajmujących się ochroną warzyw przed szkodnikami. Adresowana do
studentów i nauczycieli akademickich uniwersytetów przyrodniczych i uczelni
rolniczych; pracowników służb kwarantannowo-sanitarnych i zajmujących się
doradztwem rolniczym.

Odporność chwastów na herbicydy
Kazimierz Adamczewski
Wyd. 1, s. 276, opr. miękka, 2014
Cena 49,90 zł

Książka zawiera podstawową wiedzę, wyjaśnia przyczyny powstawania odporności i podaje sposoby ograniczenia jej rozwoju; opisuje mechanizmy działania
herbicydów, które mają wpływ na rozwój odporności chwastów.
Jest to publikacja dla studentów: rolnictwa, ogrodnictwa i biologii; nauczycieli
akademickich; pracowników naukowych instytutów badawczych; może być
pomocna nauczycielom i uczniom średnich szkół rolniczych i ogrodniczych,
a także doradcom w zakresie ochrony roślin. Może też być przydatna dla osób
zajmujących się uprawą roślin i produkcją rolną.
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Biochemia
Krótki kurs
(Biochemistry. A Short Course)
John L. Tymoczko, Jeremy M. Berg, Lubert Stryer
Tłum. pod red. Zofii Szweykowskiej-Kulińskiej i Artura Jarmołowskiego
Wyd. 1, s. XXXIV+778+98, opr. twarda, 2013

BIOLOGIA

biologia molekularna

biochemia

BIOLOGIA

Cena 169 zł
Znakomity podręcznik opracowany przez zespół autorów popularnej, kilkakrotnie wydawanej w Polsce Biochemii Stryera. Główny nacisk położono w niej
na aspekty fizjologiczne omawianych procesów biochemicznych w zdrowiu
i w chorobie. Autorzy podkreślają ścisły związek zjawisk biochemicznych
z ważnymi procesami życiowymi. Omówiono także techniki doświadczalne
– w biochemii białek i rekombinacji DNA. Do każdego rozdziału dołączono
zadania i pytania (odpowiedzi znajdują się na końcu książki). Tekst zasadniczy uzupełniono dodatkowymi elementami.
Podręcznikowi towarzyszy obszerna oferta źródeł internetowych i materiałów uzupełniających dla nauczycieli i studentów, w tym oryginalne
narzędzia wspomagające różnorodne metody nauczania i uczenia się.

Ćwiczenia
z biochemii

Krótkie wykłady.
Biochemia

Obliczenia
biochemiczne

Red. nauk. Leokadia
Kłyszejko-Stefanowicz

David Hames,
Nigel Hooper

Alojzy Zgirski,
Roman Gondko

Cena 79,90 zł

Cena 49,90 zł

Cena 54,90 zł

Biologia molekularna
w medycynie

Hodowla komórek
i tkanek

Podstawy
biotechnologii

Elementy genetyki
klinicznej

Red. nauk. Stanisława
Stokłosowa

Red. nauk. Colin Ratledge
i Bjørn Kristiansen

Red. nauk. Jerzy Bal

Cena 79,90 zł

Cena 99 zł

Krótkie wykłady.
Biologia
molekularna

Strukturalne
podstawy biologii
komórki

Phil Turner,
Alexander McLennan,
Andy Bates, Mike White

Wincenty Kilarski

Cena 89 zł

Biotechnologia
molekularna
Modyfikacje genetyczne,
postępy, problemy
Jerzy Buchowicz
Cena 34,90 zł
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Cena 49,90 zł

Cena 54,90 zł

Biologia molekularna bakterii
Red. nauk. Jadwiga Baj, Zdzisław Markiewicz

Obecne, drugie wydanie jest uaktualnione, z uwzględnieniem wyników najnowszych badań. Przedstawiono w nim wiele nowych informacji dotyczących m.in.:
struktury genomów bakteryjnych; regulacji ekspresji genów przez sRNA; klasyfikacji bakteriofagów (opublikowanej w 2013 r.), mikrobiomu człowieka i jego
wpływu na zdrowie; oddziaływania patogenów z komórkami eukariotycznymi.

BIOLOGIA

Jedyny polski podręcznik akademicki, w którym są omówione na poziomie molekularnym zagadnienia związane z budową, fizjologią i genetyką bakterii, ich
oddziaływaniem na komórki eukariotyczne oraz budową bakteriofagów i ich
działaniem na bakterie. Jest to nowoczesny podręcznik mikrobiologii.

mikrobiologia

Wyd. 2 zm., s. ok. 452, opr. miękka, jesień 2015

Publikacja jest adresowana do studentów biologii i biotechnologii na uniwersytetach, w tym przyrodniczych i medycznych, politechnikach, a także do słuchaczy
studiów podyplomowych, doktorantów i pracowników naukowych.

Bakterie
antybiotyki,
lekoodporność

Krótkie wykłady.
Mikrobiologia
medyczna

Zdzisław Markiewicz,
Zbigniew A. Kwiatkowski

William Irving,
Tim Boswell,
Dlawer Ala’Aldeen

Cena 34,90 zł

Diagnostyka
bakteriologiczna
Red. nauk. Eligia M.
Szewczyk
Cena 59,90 zł

Krótkie wykłady.
Mikrobiologia
J. Nicklin, K. Graeme-Cook, R. Killington
Cena 49,90 zł

Cena 49,90 zł

Mikrobiologia
techniczna
T. 1 Mikroorganizmy
i środowiska ich
występowania
Red. nauk.
Zdzisława Libudzisz,
Krystyna Kowal,
Zofia Żakowska

Mikrobiologia
techniczna
T. 2 Mikroorganizmy
w biotechnologii,
ochronie środowiska
i produkcji żywności
Red. nauk.
Zdzisława Libudzisz,
Krystyna Kowal,
Zofia Żakowska
Cena 59,90 zł

Mikrobiologia
środowisk
Mieczysław K. Błaszczyk
Cena 49,90 zł

Cena 59,90 zł
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Immunologia
Podstawowe zagadnienia i aktualności
Witold Lasek

BIOLOGIA

immunologia

Wyd. 3 zm., s. 262, opr. miękka, 2014, cena 44,90 zł
Podstawowym celem podręcznika jest weryfikacja i uzupełnienie wcześniej przyswojonej wiedzy immunologicznej. Ułatwiają to komentarze, liczne wielobarwne
ryciny, adresy internetowe oraz wybrane najnowsze piśmiennictwo. Zagadnienia
ułożone w formie zestawu pytań, zawierających jedną lub dwie prawidłowe odpowiedzi. Obecne nowe wydanie książki zostało wzbogacone o dodatkowe pytania,
ryciny i tabele. Uaktualniono również adresy internetowe i cytowania artykułów
naukowych. Nowością jest wprowadzenie na początku kilku rozdziałów podsumowań najnowszych trendów i aktualności z danych dziedzin immunologii.
Publikacja jest przeznaczona dla lekarzy medycyny i weterynarii, biologów, studentów uczelni medycznych i uniwersytetów oraz wszystkich tych, którzy chcą
sprawdzić i uzupełnić swą wiedzę z zakresu immunologii.

Immunologia
Red. nauk. Jakub Gołąb,
Marek Jakóbisiak, Witold
Lasek, Tomasz Stokłosa
Cena 99 zł

Podstawy
wirusologii
molekularnej
Andrzej Piekarowicz
Cena 64,90 zł

Krótkie wykłady.
Immunologia

Encyklopedia
zdrowia, t. 1-2
Red. nauk.
Witold Gumułka,
Wojciech Rewerski
Cena 99 zł

P. M. Lydyar, A. Whelan,
M. W. Fanger
Cena 49,90 zł

Genomy
Terry A. Brown
genetyka

BIOLOGIA

Cena 129 zł

Genetyka
i genomika zwierząt

Genetyka
molekularna

Podstawy
cytogenetyki roślin

Red. nauk.
Piotr Węgleński

Stanisława Rogalska,
Jolanta Małuszyńska,
Maria J. Olszewska

Cena 79,90 zł

Krystyna M. Charon,
Marek Świtoński

Krótkie wykłady.
Genetyka

Cena 49,90 zł

Hugh Fletcher,
Ivor Hickey, Paul Winter
Cena 49,90 zł
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Cena 44,90 zł

Żywienie człowieka
a zdrowie publiczne,
t. 3

Red. nauk. Jan Gawęcki,
Teresa Mossor-Pietraszewska

Red. nauk.
Marian Grzymisławski,
Jan Gawęcki

Red. nauk. Jan Gawęcki,
Wojciech Roszkowski

Cena 44,90 zł

Cena 59,90 zł

Żywienie człowieka

Henryk Gertig,
Jan Gawęcki

Red. nauk. Jan Gawęcki

Cena 34,90 zł

Cena 54,90 zł

T. 2 Podstawy ochrony
środowiska i zdrowia
człowieka. Ewolucja
i dostosowanie
biokulturowe

Ekologia człowieka

Napoleon Wolański

T. 1 Podstawy ochrony
środowiska i zdrowia
człowieka. Wrażliwość
na czynniki środowiska
i biologiczne zmiany
przystosowawcze
Napoleon Wolański
Cena 59,90 zł

Cena 64,90 zł

Ekologia ewolucyjna
Adam Łomnicki
Cena 34,90 zł

Wprowadzenie
do ekologii
behawioralnej
J.R. Krebs, N.B. Davies
Cena 59,90 zł

Życie i ewolucja
biosfery

ekologia

Ekologia człowieka

BIOLOGIA

Cena 59,90 zł

Andrew S. Pullin

Żywienie człowieka
Słownik terminologiczny

T. 1 Podstawy nauki
o żywieniu

Biologiczne
podstawy ochrony
przyrody

Cena 59,90 zł

BIOLOGIA

Żywienie człowieka
zdrowego i chorego,
t. 2

żywienie człowieka

Kompendium wiedzy
o żywności, żywieniu
i zdrowiu

Podręcznik ekologii
ogólnej
January Weiner
Cena 59,90 zł

Krótkie wykłady.
Ekologia
Aulay Mackenzie, Andy S.
Ball, Sonia R. Virdee

Daniel Hillel

Ochrona środowiska
glebowego

Cena 44,90 zł

Piotr Kowalik
Cena 49,90 zł

BIOLOGIA

Gleba w środowisku

gleboznawstwo

Cena 44,90 zł
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Gleboznawstwo
Red. nauk. Andrzej Mocek
Wyd. 1, s. XIV+572+mapa, opr. twarda, 2015

BIOLOGIA

gleboznawstwo

Cena 89,90 zł
Bardzo oczekiwane, nowoczesne kompendium wiedzy o glebie według najnowszych kryteriów stosowanych w Polsce i na świecie. Napisane przez grono najwybitniejszych polskich specjalistów z różnych ośrodków naukowych w Polsce.
W książce zaprezentowane zostały wiadomości dotyczące genezy, morfologii,
właściwości fizycznych, chemicznych, biologicznych i biochemicznych oraz klasyfikacji przyrodniczej i użytkowej gleb, podstaw kartografii, zagrożenia, degradacji i rekultywacji gleb. Przedstawione zostały także nowe zasady klasyfikacji
przyrodniczej gleb. Publikacja bogato ilustrowana. Podręcznik adresowany do
studentów kierunków rolniczych, przyrodniczych, ochrony środowiska, geografii, geodezji i architektury krajobrazu oraz dla pracowników naukowych wyższych uczelni instytutów badawczych.

Podstawy gospodarki odpadami
Czesława Rosik-Dulewska
Wyd. 6 uakt., s. 390, opr. miękka, 2015
Cena 59,90 zł

BIOLOGIA

ochrona środowiska

Kolejne wydanie znanego i cenionego opracowania, w którym omówiono: nowoczesne zasady gospodarki odpadami komunalnymi, organicznymi oraz wybranymi grupami odpadów przemysłowych, zasady unieszkodliwiania i odzysku
odpadów oraz surowców wtórnych z odpadów, najważniejsze technologie stosowane w tych procesach, a także warunki bezpiecznego składowania i monitorowania odpadów zgodnie z najnowszymi wymaganiami prawa.
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Uwzględniono nowości technologiczne oraz organizacyjno-prawne (stan prawny
zaktualizowany na dzień 28.05.2014 r.)
Publikacja dla studentów i wykładowców kierunków związanych z szeroko pojętą
ochroną i inżynierią środowiska, a także gospodarką surowcową i przestrzenną.
Znakomita pomoc dla pracowników jednostek administracyjnych, terenowych
służb ochrony środowiska oraz firm zajmujących się odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów.
Patron medialny

Cena 49,90 zł

Ochrona środowiska
przyrodniczego
Bożena Dobrzańska,
Grzegorz Dobrzański,
Dariusz Kiełczewski
Cena 54,90 zł

Promieniowanie UV
a środowisko

Systemy
krajobrazowe

Lidia Latanowicz,
Jolanta N. Latosińska

Struktura,
funkcjonowanie,
planowanie

Cena 39,90 zł

Przyrodnicze
podstawy
gospodarowania
przestrzenią
Andrzej Macias,
Sylwia Bródka
Cena 59,90 zł

Tadeusz J. Chmielewski
Cena 49,90 zł

Wartość krajobrazu

BIOLOGIA

Andrzej Richling,
Jerzy Solon

ochrona środowiska

Ekologia krajobrazu

Rozwój przestrzeni
obszarów wiejskich
Adrianna Kupidura,
Michał Łuczewski,
Przemysław Kupidura

Odory

Technologie dla
zrównoważonego rozwoju

Joanna Kośmider, Barbara
Mazur-Chrzanowska,
Bartosz Wyszyński

Ewa Klimiuk, Małgorzata
Pawłowska, Tomasz Pokój
Cena 49,90 zł

Biotechnologia
ścieków
Red. nauk. Korneliusz
Miksch, Jan Sikora

Cena 49,90 zł

Woda
Zasoby, degradacja,
ochrona
Wojciech Chełmicki

Zanieczyszczenia
pyłowe i gazowe
Podstawy obliczania
i sterowania poziomem
emisji
Ryszard Marian Janka
Cena 54,90 zł

BIOLOGIA

Biopaliwa

inżynieria środowiska

Cena 34,90

Cena 49,90 zł

Cena 49,90 zł
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Sedymentacja cząstek ciała stałego
Podstawy teorii z przykładami zastosowań
Ryszard Błażejewski
Wyd. 1, s. XII+164, opr. miękka, 2015

BIOLOGIA

inżynieria środowiska

Cena 44,90 zł
Książka wypełnia lukę w polskim piśmiennictwie na temat sedymentacji – jednego
z podstawowych procesów jednostkowych w inżynierii chemicznej i procesowej.
Jest w niej przedstawiona elementarna wiedza na temat zjawiska sedymentacji cząstek ciała stałego w płynach (głównie w cieczach newtonowskich) oraz
niektóre istotne zastosowania omawianych zjawisk fizycznych. Matematyczny
opis sedymentacji bywa bardzo skomplikowany i wymaga specjalistycznego
przygotowania. W książce jest wykorzystany stosunkowo skromny aparat matematyczny, dostępny większości studentów studiów matematyczno-fizycznych
i technicznych.
Książka jest przeznaczona dla inżynierów, wykładowców i studentów ochrony
środowiska, inżynierii wodnej, inżynierii środowiska, inżynierii chemicznej i procesowej, biofizyków, geologów i fizykochemików.
Patron medialny

Wysokoefektywne metody oczyszczania wody
Anna M. Anielak
Wyd. 1, s. 292, opr. miękka, 2015
Cena 49,90 zł
W książce przedstawiono charakterystykę wody i reagentów stosowanych do jej
uzdatniania, metody wysokoefektywnego usuwania zanieczyszczeń, nowoczesne układy technologiczne i urządzenia dotychczas nieprezentowane w polskiej
literaturze technicznej, opisy techniczne i technologiczne oraz charakterystykę
metod stosowanych w układach oczyszczania wody zarówno niekonwencjonalnych, jak i klasycznych.
Przeznaczona jest dla osób zainteresowanych problematyką oczyszczania wody:
studentów uczelni technicznych, a także uniwersytetów, pracowników pracowni
projektowych i wyższych uczelni.
Patron medialny
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Fotogrametria
Zdzisław Kurczyński
Wyd. 1, s. 696, opr. twarda, 2014

Książka dla studentów geodezji i kartografii oraz specjalistów zajmujących się
wytwarzaniem produktów fotogrametrycznych i korzystających z gotowych opracowań fotogrametrycznych znajdujących się w państwowym zasobie geodezyjnym.

NAUKI O ZIEMI

Nowoczesna i aktualna książka poświęcona współczesnej fotogrametrii cyfrowej.
Omówiono w niej pozyskiwanie danych fotogrametrycznych za pomocą kamer
analogowych i cyfrowych, w wyniku lotów fotogrametrycznych, obrazowania lotniczego i satelitarnego przy użyciu mikrofal i promieniowania laserowego; metody
opracowania zdjęć i obrazów oraz najważniejszych cyfrowych technologii fotogrametrycznych. Publikacja zawiera liczne odniesienia do obecnych krajowych
i europejskich uwarunkowań technicznych, organizacyjnych i ekonomicznych prowadzenia prac fotogrametrycznych.

geodezja i kartografia

Cena 69,90 zł

Geodezja współczesna
Kazimierz Czarnecki
Wyd. 2 (1 w PWN), s. XIV+498, opr. twarda, 2014
Cena 79,90 zł
Publikacja ceniona przez środowisko geodezyjne, napisana z ogromnym talentem literackim, dzięki czemu treści niezwykle trudne są łatwo przyswajane.
Książka obejmuje tematykę geodezji podstawowej w epoce pomiarów satelitarnych, w tym: zagadnienia geometryczne geodezji wyższej, modele pola siły
ciężkości Ziemi, elementy grawimetrii geodezyjnej, wyznaczanie figury Ziemi
metodami grawimetrycznymi i astronomiczno-geodezyjnymi, geodezyjny system odniesienia i realizacja europejskiego układu odniesienia EUREF, systemy
obserwacyjne globalnego geodezyjnego systemu obserwacyjnego GGOS, globalny satelitarny system nawigacyjny (GNSS) i systemy wspomagające (SBAS).
W obecnym wydaniu uwzględniono niezbędne zmiany i uzupełnienia wynikające
z rozwoju systemów obserwacji i opracowań geodezyjnych.
Książka przeznaczona jest dla studentów wydziałów geodezji i kartografii,
gospodarki przestrzennej, geografii, inżynierii środowiska, rolnictwa, leśnictwa,
budownictwa, a także dla wykładowców i wykonawców prac geodezyjnych.
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Kartografia i geowizualizacja
Beata Medyńska-Gulij

NAUKI O ZIEMI

geodezja i kartografia

Wyd. 2 zm., s. ok. 224, opr. miękka, jesień 2015
W nowym wydaniu zostały wprowadzone zmiany i uzupełnienia wynikające
z najnowszych doniesień naukowych. Znacznie poszerzono treści związane
z kartografią mobilną oraz multimedialną i internetową wraz z przykładami
bieżących zastosowań. Na szczególną uwagę zasługuje włączenie rozdziału
o zarządzaniu i opracowaniu systemu baz i map topograficznych i geodezyjnych, które są realizowane od stycznia 2014 r. według Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. To bezprecedensowe opracowanie i powszechne udostępnienie
aktualnych i pełnych danych topograficznych dla całego kraju znalazło odzwierciedlenie w przedstawionych przez autorkę nowych schematach postępowania
przy kreowaniu map. Zaktualizowane są również wszystkie informacje o bazach
tematycznych. Oprócz prezentacji najnowszych wyników badań z zakresu geowizualizacji, wprowadzone są także podstawowe pojęcia z geomatyki, ze szczególnym naciskiem na standardowe europejskie opracowania metadanych dla
baz kartograficznych.
Podręcznik dla studentów, specjalistów i pracowników naukowych związanych
z przestrzenią geograficzną.

Wiesław Kosiński

GIS w wodociągach
i kanalizacji

Astronomia
w geografii

Cena 59,90 zł

Marian Kwietniewski

Jan Mietelski

Cena 49,90 zł

Cena 49,90 zł

Kartografia
tematyczna

Geografia polityczna

Geodezja

Geodezja
inżynieryjno-drogowa
Stefan Przewłocki
Cena 44,90 zł

Geomatyka
Stefan Przewłocki
Cena 49,90 zł

GIS w geografii
fizycznej
Artur Magnuszewski
Cena 49,90 zł
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Wiesława Żyszkowska,
Waldemar Spallek,
Dorota Borowicz
Red. nauk. Waldemar
Spallek, Wiesława
Żyszkowska
Cena 49,90 zł

Geopolityka. Ekopolityka.
Globalistyka
Stanisław Otok
Cena 39,90 zł

Historia odkryć
geograficznych
i poznania Ziemi
Zbigniew Długosz
Cena 39,90 zł

Geografia regionalna
Polski

Klimat Polski

Rzecz o zmianach klimatu
Zbigniew W. Kundzewicz

Jerzy Kondracki

Krzysztof Kożuchowski

Cena 39,90 zł

Cena 49,90 zł

Cena 44,90 zł

Geografia
osadnictwa

Geografia regionalna
świata

Meteorologia
i klimatologia

Daniela Szymańska

Wielkie regiony

Cena 49,90 zł

Red. nauk. Jerzy
Makowski

Red. nauk.
Krzysztof Kożuchowski

Geografia
urbanistyczna

Cena 49,90 zł

Nowe spojrzenie

Piotr Migoń

Cena 49,90 zł

Cena 59,90 zł

Trzeciak Stefan

Geografia fizyczna
świata

Hydrologia ogólna

Red. nauk.
Stanisław Liszewski

Jerzy Makowski
Cena 49,90 zł

Elżbieta Bajkiewicz-Grabowska,
Zdzisław Mikulski
Cena 49,90 zł

NAUKI O ZIEMI

Cena 49,90 zł

Meteorologia
morska
z oceanografią

Geomorfologia

geografia fizyczna

Cieplejszy świat

Cena 49,90 zł

Przewodnik do
ćwiczeń z hydrologii
ogólnej
Elżbieta Bajkiewicz-Grabowska,
Artur Magnuszewski
Cena 29,90 zł

Geologia dynamiczna
Włodzimierz Mizerski
Wyd. 3 zm., s. 372+16, opr. miękka, 2014
Cena 54,90 zł

geologia

W obecnym trzecim wydaniu podręcznika wprowadzono zmiany i uzupełnienia
w każdym z jej rozdziałów. Dodano m.in. informacje o Indeksie Eksplozywności
Wulkanicznej, popiołowych erupcjach Islandii w 2010 r., wiadomości o ciekawych zjawiskach krasowych i krasie kopalnym na obszarze Polski oraz kopalnych
osadach eolicznych w Polsce, o tsunamitach oraz pionowych ruchach skorupy
ziemskiej na Górnym Śląsku, o kraterach meteorytowych i upadkach meteorów
w Polsce, a także informacje o systemie osłony przeciwosuwiskowej w naszym
kraju. Uaktualniona została tabela stratygraficzna przygotowana na podstawie
Międzynarodowej Tabeli Stratygraficznej z roku 2012.

NAUKI O ZIEMI

Jest to nowe wydanie znanego podręcznika zawierającego podstawowe wiadomości z każdej dziedziny geologii dynamicznej.
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Geologia Polski
Włodzimierz Mizerski
Wyd. 5 zm., s. 288, opr. miękka, 2014

geologia

NAUKI O ZIEMI

Cena 49,90 zł
Jest to piąte wydanie podręcznika zawierającego podstawowe wiadomości na temat
budowy i ewolucji poszczególnych obszarów i jednostek geologicznych w Polsce.
Zaktualizowano nazewnictwo jednostek tektonicznych oraz wydzieleń stratygraficznych, w nawiązaniu do nowoczesnej terminologii używanej na świecie. Uaktualniono
także informacje dotyczące budowy geologicznej wszystkich głównych jednostek
tektonicznych Polski, wynikające z postępu w rozpoznaniu budowy geologicznej
tych jednostek. Większe zmiany dotyczą podłoża platformy paleozoicznej zachodniej
i środkowej Europy, zwłaszcza Górnego Śląska oraz Małopolski, utworów permskich
Niżu Polskiego oraz Tatr. Czytelnika zaciekawią zapewne obszerne informacje dotyczące występowania gazu ziemnego w złożach niekonwencjonalnych (gazu łupkowego), a także odkrytych niedawno złóż węglowodorów w innych regionach Polski.
Uaktualniona została również tabela stratygraficzna, sporządzona na podstawie Międzynarodowej Tabeli Stratygraficznej z 2012 r.
Publikacja jest przeznaczona dla studentów: geologii, geografii, górnictwa oraz
ochrony środowiska. Skorzystają z niej również geolodzy czynni zawodowo i pracownicy centralnych urzędów państwowych.

Podstawy geologii
strukturalnej
Struktury fałdowe
Ryszard Kuzak, Jerzy Żaba
Cena 54,90 zł
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Podstawy
hydrogeologii
stosowanej
Red. nauk. Aleksandra
Maciaszczyk
Cena 69,90 zł

Przewodnik do
ćwiczeń z geologii
Piotr Czubla, Włodzimierz
Mizerski, Ewa
Świerczewska-Gładysz
Cena 34,90 zł

Geologia kontynentów
Włodzimierz Mizerski

Wydanie 1 tego podręcznika ukazało się w roku 2004 pt. Geologia regionalna
kontynentów.
Książka przeznaczona jest głównie dla studentów wydziałów geologicznych, geograficznych, górniczych i ochrony środowiska. Może też po nią sięgać każdy interesujący się geologiczną historią różnych fragmentów powierzchni Ziemi.

geologia

Przystępny podręcznik omawiający budowę geologiczną globu ziemskiego.
W obecnym wydaniu uwzględnione zostały najnowsze dane dotyczące budowy
i historii geologicznej kontynentów i ich części. Unowocześniono terminologię.
Zmiany dotyczą też nazewnictwa niektórych jednostek, nowych danych o budowie
i ewolucji geologicznej kontynentów i ich części. Więcej uwagi poświęcono kształtowaniu się kontynentów w prekambrze oraz przyczynom ukształtowania się ich
obecnej struktury. Ważne zmiany dotyczą budowy geologicznej Islandii, Ameryki
Północnej i Antarktydy. Wiele nowych informacji dotyczy budowy geologicznej jednostek geologicznych Europy i Azji. Szczególną uwagę zwrócono na kontynentalne
strefy ryftowe oraz aktywne wybrzeża kontynentów. W nowym wydaniu znalazło
się więcej informacji na temat surowców mineralnych kontynentów.

NAUKI O ZIEMI

Wyd. 2 zm., s. ok. 316, opr. miękka, jesień 2015

Turystyka w badaniach ekonomicznych
Red. nauk. Grzegorz Gołembski
Wyd. 1, s. 196, opr. miękka, 2015

turystyka

Praca jest przeglądem zainteresowań badawczych i zrealizowanych badań dotyczących szerszego spektrum ekonomicznych problemów turystyki. Jest przeznaczona
dla czytelnika, który zna podstawy ekonomiki turystyki i przedsiębiorstwa turystycznego. Omawiane zagadnienia dotyczą relacji turystyki do zmieniającego się pojęcia
i sposobu wykorzystania czasu, zarządzania turystyką w ujęciu przestrzennym i to
zarówno na obszarach niezurbanizowanych jak i miejskich, uwarunkowań rozwoju
produktów turystycznych oraz przedsiębiorstw. Ważne miejsce zajmują tu badania
nad przedsiębiorczością w polskim sektorze turystycznym.

NAUKI O ZIEMI

Cena 44,90 zł
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Ekoturystyka
Dominika Zaręba
Cena 44,90 zł

turystyka

NAUKI O ZIEMI

E-Turystyka

Turystyka

Red. nauk.
Aleksander Panasiuk

Cena 69,90 zł

Ekonomiczne problemy
implementacji technologii
cyfrowych w sektorze
turystycznym

Cena 49,90 zł

Adam Pawlicz

Red nauk. Beata Meyer

Cena 29,90 zł

Ekonomika turystyki
i rekreacji
Red. nauk.
Aleksander Panasiuk
Cena 49,90 zł

Gospodarka
turystyczna
Red. nauk.
Aleksander Panasiuk
Cena 44,90 zł

Hotelarstwo
Usługi – eksploatacja
– zarządzanie
Red. nauk. Aleksander
Panasiuk, Daniel Szostak
Cena 44,90 zł

Marketing usług
turystycznych
Red nauk.
Aleksander Panasiuk
Cena 44,90 zł
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Marketing
w turystyce
i rekreacji

Obsługa ruchu
turystycznego
Cena 44,90 zł

Regiony turystyczne
świata
Cz. 1 Europa
Red. nauk.
Włodzimierz Kurek
Cena 44,90 zł

Regiony turystyczne
świata
Cz. 2 Azja, Afryka,
Ameryka Północna,
Ameryka Południowa,
Australia i Oceania,
Antarktyda
Red. nauk.
Włodzimierz Kurek
Cena 44,90 zł

Strategie rozwoju
turystyki w regionie
Red. nauk. Beata Meyer,
Dawid Milewski
Cena 44,90 zł

Red nauk.
Włodzimierz Kurek

Turystyka
zrównoważona
Red. nauk.
Andrzej Kowalczyk
Cena 54,90 zł

Zagospodarowanie
turystyczne
Andrzej Kowalczyk,
Marta Derek
Cena 49,90 zł

Zarządzanie
finansami
w przedsiębiorstwie
turystycznym
Władysław Biczysko
Cena 44,90 zł

Nowoczesna kosmetologia
Marcin Molski
T. 1 Detoksykacja, dieta, ruch
Wyd. 1, s. XVI+400+8, opr. miękka, 2014
Cena 49,90 zł
T. 2 Kosmetyki, zabiegi, suplementy
Cena 49,90 zł
Nowoczesna kosmetologia zakłada totalne przeorganizowanie naszego stylu
życia w taki sposób, by nie traktować zabiegu kosmetycznego lub diety, jako
środków służących osiągnięciu doraźnych efektów, które następnie zostaną
zmarnotrawione nieracjonalnym trybem życia. W książce zawarto nowoczesne
podejście do kosmetyki i kosmetologii obejmujące: kosmetyki, suplementy,
dietę, ruch, detoksykację. Dopiero ich całościowe uwzględnienie sprawi, że
zabieg kosmetyczny, wspomagany właściwą dietą i suplementami przyniesie
pożądane efekty utrzymujące się w czasie. W przypadku kosmetyków, opisano
pięć elementów definiujących potencjalną skuteczność: nietoksyczność, synergizm, holizm, biostymulację oraz skuteczny nośnik.

CHEMIA

Wyd. 1, s. XVI+308+10, opr. miękka, 2014

W książce można znaleźć przykłady składników aktualnie znajdujących się na
rynku kosmetyków, które posiadają udowodnioną w rzetelnych i niezależnych
badaniach, aktywność kosmetyczną.
Książka przeznaczona jest dla każdego, kto zainteresowany jest poznaniem kryteriów, jakie powinien spełniać nowoczesny i skuteczny kosmetyk.

Chemia ogólna
Cząsteczki, materia,
reakcje
Loretta Jones,
Peter William Atkins
Cena 199 zł

Chemia piękna
Marcin Molski
Cena 64,90 zł

Idee chemii
kwantowej

Nowoczesne
kompendium chemii

Lucjan Piela

K.-H. Lautenschläger,
W. Schröter, A. Wanninger

Cena 149 zł

Nitrides
Sławomir Podsiadło
Cena 44,90 zł

Cena 99 zł

Toksykologia
środowiska
Aspekty chemiczne
i biochemiczne
Stanley E. Manahan
Cena 79,90 zł
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Zbiór zadań z Olimpiad Chemicznych L-LIX
Red. nauk. Marek Orlik, Małgorzata Jelińska-Kazimierczuk
Wyd. 1 (dodr.), s. X+672, opr. miękka, 2014
Cena 59,90 zł

CHEMIA

chemia nieorganiczna

CHEMIA

Zestaw zadań z ostatnich dziesięciu edycji Krajowej Olimpiady Chemicznej do
2013 roku włącznie, podzielony według poszczególnych etapów: I, II, III.
Każde z tych wyjątkowych zadań stanowi wprowadzenie do rozbudowanych,
bardzo ciekawych problemów teoretycznych i praktycznych, zebranych przez
zespół specjalistów poszczególnych gałęzi chemii. Zbiór obejmuje cztery bloki
tematyczne: chemia ogólna, nieorganiczna i analityczna, chemia fizyczna, chemia
organiczna i biochemia, zadania laboratoryjne. W Zbiorze zamieszczono szczegółowe i kompleksowe rozwiązania wszystkich przedstawionych problemów, co
pozwala zainteresowanym uczniom poznać kierunki badań współczesnej chemii,
a przyszłego zawodnika przybliża do olimpijskiego sukcesu.
Złożoność ujętych problemów, ich przekrojowy charakter oraz odwołania do
nowoczesnych metod badawczych sprawiają, że Zbiór będzie przydatny nie
tylko dla zdolnych licealistów, gimnazjalistów i korepetytorów, lecz także stanowi
ciekawą ofertę dla studentów i wykładowców chemii i kierunków pokrewnych.

Druga twarz tlenu

Krystalografia

Wolne rodniki
w przyrodzie

Zbigniew Bojarski, Marek
Gigla, Kazimierz Stróż,
Marian Surowiec

Grzegorz Bartosz
Cena 49,90 zł

Cena 59,90 zł

Krótkie wykłady.
Chemia leków

Podstawy chemii
nieorganicznej

Patrick Graham
Cena 44,90 zł

Cena 119 zł

Krótkie wykłady.
Chemia
nieorganiczna

Podstawy chemii
nieorganicznej, t. 1

P. A. Cox
Cena 49,90 zł
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Adam Bielański

Adam Bielański
Cena 54,90 zł

Podstawy chemii
nieorganicznej, t. 2
Adam Bielański
Cena 54,90 zł

Wstęp do chemii
koordynacyjnej
Maria Cieślak-Golonka,
Jan Starosta,
Marek Wasielewski
Cena 59,90 zł

Identification of Biologically and Environmentally
Important Organic Compounds
Gas Chromatography-Mass Spectral Atlas of Trimethylsilyl
Derivatives
Valery A. Isidorov

Atlas widm GC-MS ma charakter naukowo-encyklopedyczny, uniwersalnej referencyjnej bazy danych. Jest adresowany do szerokiego kręgu badaczy w zakresie
chemii produktów naturalnych (w tym produktów pszczelich), chemii żywności,
chemii środowiska i innych, wykorzystujących metodę chromatografii gazowej
ze spektrometrią mas.

CHEMIA

Obszerny, anglojęzyczny katalog indeksów retencji RI i widm mas ponad
1100 substancji, z których dotychczas wiele nie zostało scharakteryzowanych
(m.in. flawonoidy). Dla ponad 60% przedstawionych związków w literaturze nie
ma podanych wartości indeksów, a dla ponad 70% związków nie było opublikowanych widm mas. Jest to autorski projekt prof. Walerego A. Isidorova, uznanego specjalisty w dziedzinie chromatografii gazowej.

chemia organiczna

Wyd.1 , s. ok. 400, opr. twarda, jesień 2015

Książka zawiera parametry analityczne: indeksy retencji RI i widma mas oraz
towarzyszące im informacje: numer CAS, wzory chemiczne, masę molową,
nazwę i jej synonimy, a także źródła pochodzenia analitu. Wstęp opisuje całą
metodę i jej ewentualne ograniczenia; prosta sililacja umożliwia analizę mieszanin polarnych i nielotnych.

Chemia organiczna

Chemia organiczna

John McMurry

Rozwiązywanie
problemów

Cz. 1
Cena 44,90 zł

Susan McMurry

Cz. 2

Cena 89,90 zł

Cena 59,90 zł

Krótkie wykłady.
Chemia organiczna

Cz. 3
Cena 59,90 zł
Cz. 4
Cena 59,90 zł
Cz. 5
Cena 59,90 zł

Graham Patrick
Cena 49,90 zł

Naturalne związki
organiczne
Aleksander Kołodziejczyk
Cena 79,90 zł

Współczesna
synteza organiczna
Wybór eksperymentów
Jacek Gawroński,
Krystyna Gawrońska,
Karol Kacprzak,
Marcin Kwit
Cena 49,90 zł
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Statystyka i chemometria w chemii analitycznej
James Miller, Jane Miller
(Statistics and Chemometrics for Analytical Chemistry)
Tłum. Jan Mazerski

CHEMIA

chemia analityczna

Wyd. 1 , s. ok. 300, opr. miękka, jesień 2015
Nowoczesny podręcznik dla studentów i doktorantów chemii, technologii chemicznej oraz wszystkich kierunków obejmujących kursy chemii analitycznej
(analityka żywności, analityka medyczna). W jasny i klarowny sposób przedstawia zagadnienia z dziedziny statystki niezbędne w pracy laboratoryjnej.
O światowym sukcesie książki (jest to tłumaczenie już szóstego wydania angielskojęzycznego) zadecydowały wyważone proporcje pomiędzy zagadnieniami
teoretycznymi i praktycznymi obróbki danych, spójne połączenie klasycznych
metod statystycznych i nowoczesnych, zaawansowanych metod chemometrycznych oraz możliwość prowadzenia obliczeń za pomocą powszechnie dostępnego
oprogramowania (MiniTab, Excel). Zarówno autorzy, jak i tłumacz, są uznanymi
autorytetami w dziedzinie analityki chemicznej i posiadają bogate doświadczenia dydaktyczne.

Chemia analityczna
Cz. 1 Podstawy
teoretyczne i analiza
jakościowa
Jerzy Minczewski,
Zygmunt Marczenko
Cena 44,90 zł

Chemia analityczna
Cz. 2 Chemiczne metody
analizy ilościowej
Jerzy Minczewski,
Zygmunt Marczenko
Cena 44,90 zł

Ćwiczenia
rachunkowe
z chemii analitycznej
Red. nauk. Zbigniew Galus
Cena 44,90 zł
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Krótkie wykłady.
Chemia analityczna
D. Kealey, P. J. Haines

Reakcje kwasów
i zasad w chemii
analitycznej

Cena 44,90 zł

Adam Hulanicki

Metody
instrumentalne
w analizie
chemicznej
Walenty Szczepaniak
Cena 49,90 zł

Podstawy
spektroskopii
molekularnej
Zbigniew Kęcki
Cena 49,90 zł

Cena 39,90 zł

Spektroskopowe
metody identyfikacji
związków
organicznych
Robert M. Silverstein,
Francis X. Webster,
David J. Kiemle
Cena 99 zł

Analiza statystyczna w laboratorium
Wojciech Hyk, Zbigniew Stojek
Wyd.1, s. 280, opr. miękka, jesień 2015

Bardziej zaawansowany czytelnik odnajdzie w niej między innymi: sposoby sterowania jakością badań w rutynowej pracy laboratoryjnej czy zaawansowane
techniki chemometryczne dla bardzo dużych zbiorów danych.

T. 1 Podstawy
fenomenologiczne

T. 3 Obliczenia
fizykochemiczne

Krzysztof Pigoń,
Zbigniew Ruziewicz

Jadwiga Demichowicz-Pigoniowa,
Andrzej Olszowski

Red. nauk.
Ludwik Komorowski,
Józef Lipiński
Cena 69,90 zł

Chemia fizyczna
T. 2 Fizykochemia
molekularna
Krzysztof Pigoń,
Zbigniew Ruziewicz
Red. nauk.
Ludwik Komorowski,
Józef Lipiński

Red. nauk.
Andrzej Olszowski,
Ludwik Komorowski

Krótkie wykłady.
Chemia fizyczna
A. G. Whittaker,
A. R. Mount, M. R. Heal
Cena 49,90 zł

CHEMIA

Chemia fizyczna

chemia fizyczna

Chemia fizyczna

CHEMIA

Książka obejmuje zagadnienia, które dotyczą wszystkich pomiarów wykonywanych w laboratoriach naukowych: rodzaje błędów eksperymentalnych i ich charakterystyka, propagacja błędów losowych, szacowanie niepewności uzyskanego
wyniku, metody regresji liniowej czy podstawowe techniki chemometryczne.
Będzie pomocna osobom mniej doświadczonym w prowadzeniu statystycznej
analizy wyników pomiarowych.

chemia analityczna

Pozycja skierowana głównie do osób, które zawodowo wykonują badania
i pomiary. Zawiera szereg przykładów ściśle związanych z praktyką laboratoriów
analitycznych, nowe studia przypadków oraz zagadnienia związane z procesem
kontroli jakości wyników pomiarów, takie jak walidacja metody pomiarowej.
Przedstawia również środowisko aplikacji e-stat, pozwalającej prowadzić skomplikowane obliczenia statystyczne przez Internet (w chmurze).

Cena 79,90 zł

Chemia fizyczna
T. 4 Laboratorium
fizykochemiczne
Red. nauk.
Ludwik Komorowski,
Andrzej Olszowski
Cena 79,90 zł

Cena 69,90 zł
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Chemia fizyczna
Peter W. Atkins, Julio de Paula
(Physical Chemistry)
Tłum. pod red. Jana Najbara

CHEMIA

inżynieria materiałowa

CHEMIA

technologia chemiczna

CHEMIA

chemia fizyczna

Wyd. 2, s. ok. 1000, opr. twarda, jesień 2015

30

Tłumaczenie najnowszego wydania kultowego podręcznika, bardzo cenionego
zarówno przez uczniów jak i wykładowców. Drugie polskie wydanie (10. wydanie angielskojęzyczne) dzieli od wydania pierwszego (tłumaczenie wydania 6.)
ponad 15 lat. W nowym wydaniu zaktualizowano i przeorganizowano treść,
książka ma piękną, pełnokolorową szatę graficzną, a materiały uzupełniające
udostępniono on-line.
Zawartość głównych części (Termodynamika, Materia, Przemiana) podzielono
na krótkie partie, umożliwiając jeszcze łatwiejszy dostęp do wybranych zagadnień. Kolorowe oznaczenia poszczególnych elementów, barwne wykresy i ilustracje bardzo ułatwiają naukę.
Kompleksowy podręcznik chemii fizycznej dla studentów chemii, farmacji, inżynierii materiałowej i kierunków pokrewnych.

Technologia
chemiczna

Technologia
chemiczna

Przemysł nieorganiczny

Ćwiczenia rachunkowe

Krzysztof Schmidt
-Szałowski, Mikołaj
Szafran, Jan Sentek,
Ewa Bobryk

Krzysztof Schmidt
-Szałowski, Krzysztof
Krawczyk, Jan Petryk,
Jan Sentek

Cena 59,90 zł

Cena 39,90 zł

Kształtowanie
metali lekkich

Procesy
metalurgiczne
i odlewnicze stopów
żelaza

Kazimierz E. Oczoś,
Andrzej Kawalec
Cena 89,90 zł

Podstawy
fizykochemiczne
Mariusz Holtzer
Cena 79,90 zł

Współczesna wiedza o polimerach
Jan F. Rabek
T. 1 Budowa strukturalna polimerów i metody badawcze
Wyd. 2 zm. i rozsz., s. ok. 600, opr. miękka, jesień 2015

Kompendium kompletnej, podstawowej wiedzy o polimerach, odpowiednik
wydawnictw zachodnich typu „handbook”.
Nowe, dwutomowe, rozszerzone i poprawione wydanie, uzupełnione o najnowsze osiągnięcia (na podstawie literatury z ostatnich lat 2006–2014). Oba tomy są
opracowane na poziomie wymagań dydaktycznych dla słuchaczy kursów chemii
i zastosowań polimerów: materiałoznawstwa, elektroniki, ochrony środowiska,
farmacji i medycyny, oraz jako materiał pomocniczy dla doktorantów, wykładowców, pracowników naukowych i pracowników przemysłu.

CHEMIA

Wyd. 2 zm. i rozsz., s. ok. 400, opr. miękka, jesień 2015

inżynieria materiałowa

T. 2 Polimery naturalne i syntetyczne, otrzymywanie i zastosowania

Tom pierwszy zawiera przekrój podstawowych zagadnień od historycznego
wstępu i podstawowych definicji oraz oddziaływań międzycząsteczkowych,
omówienie budowy i metod badawczych, właściwości cieplnych, mechanicznych, elektrycznych i optycznych, aż do degradacji.
Drugi tom przedstawia biopolimery, mechanizmy polimeryzacji, szczególne typy
polimerów, polimery w medycynie oraz metody przetwórstwa.

Nanochemia
Podstawowe koncepcje

Materiały
poliuretanowe

Cena 49,90 zł

Red. nauk. Aleksander
Prociak, Gabriel Rokicki,
Joanna Ryszkowska

Nanomateriały
inżynierskie
– konstrukcyjne
i funkcjonalne

Odzysk i recykling
materiałów
polimerowych

Ludovico Cademartiri,
Goeffrey A. Ozin

Red. nauk.
Krzysztof Kurzydłowski,
Małgorzata Lewandowska

Cena 59,90 zł

Red. nauk. Jacek Kijeński,
Andrzej K. Błędzki,
Regina Jeziórska

Cena 59,90 zł

Cena 44,90 zł

Nanotechnologie

Polimerowe
kompozyty
konstrukcyjne

Red. nauk. Robert
W. Kelsall, Ian W. Hamley,
Mark Geoghegan
Cena 79,90 zł

Polimery
Otrzymywanie, metody
badawcze, zastosowanie
Jan F. Rabek
Cena 49,90 zł

Współczesna wiedza
o polimerach
Wybrane zagadnienia
Jan F. Rabek
Cena 64,90 zł

Wacław Królikowski
Cena 39,90 zł
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Odroczony rozrost
Technologia w piekarni
(Handbuch Gärsteurung)
Red. nauk. Hans Huber

CHEMIA

przemysł spożywczy

Tłum. Agnieszka Błaszczak
Konsultacja merytoryczna Tomasz Błaszczak
Wyd. 1, s. 172, opr. twarda, 2014, cena 79,90 zł
Skondensowana wiedza na temat teorii i praktycznych zastosowań kontroli fermentacji ciasta. Zawiera omówienie m.in. zasad produkcji wypieków z chłodzonego i mrożonego ciasta, wstępnego wyrastania, technik i technologii chłodniczych
stosowanych w piekarstwie. W książce znaleźć można podstawy teoretyczne, przykłady instalacji, omówienie obsługi urządzeń, cenne wskazówki, poparte wynikami
eksperymentów, porady, na co trzeba zwrócić uwagę planując rozbudowę zakładu
i praktyczne wskazówki od czego zacząć uruchamiając własny sklep firmowy.
Niezbędnik piekarza, dedykowany właścicielom piekarń i cukierni, technologom
i adeptom sztuki piekarskiej.

Chłodnictwo
Technologia w piekarni
(Kältetechnologie in der Bäckerei)
Red. nauk. Klaus Lösche
Tłum. Agnieszka Błaszczak
Konsultacja merytoryczna Tomasz Błaszczak
Wyd. 1, s. 440, opr. twarda, 2015, cena 99 zł
Książka porusza szereg istotnych zagadnień technologicznych związanych z procesami chłodzenia i mrożenia różnych typów produktów spożywczych. Ponadto
znajdują się w niej informacje oraz wskazówki praktyczne na temat wykorzystania chłodnictwa w przemyśle spożywczym, takie jak: wydajność chłodzenia,
działanie chłodni a straty cieplne, rodzaje urządzeń chłodniczych, odroczone
i przerwane garowanie oraz technologia półzapieku, mrożenie szokowe, próżniowe, kriogeniczne, adiabatyczne, dopasowywanie receptur do potrzeb chłodnictwa, analiza rentowności sklepowych stacji wypieku, zapotrzebowanie mocy
chłodniczej i porównywanie kosztów urządzeń chłodniczych.
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Zakwas
Technologia w piekarni
(Handbuch Sauerteig)
Red. nauk. Markus Brandt, Michael Gänzle
Tłum. Agnieszka Błaszczak

Długo oczekiwana, kompletna prezentacja aktualnej wiedzy o prowadzeniu
chlebowego zakwasu, jego mikrobiologii i technologii, przeznaczona głównie dla
właścicieli i pracowników piekarń oraz cukierni, technologów i badaczy.
Praktycznie i jednocześnie naukowo autorzy omawiają wszystkie elementy, które
są niezbędne do opanowania wrażliwego układu, jakim jest zaczyn. W książce
przedstawiono m.in. różne procesy i urządzenia produkcyjne, analizę jakości
wypieków otrzymanych przy różnych parametrach, wyniki odkryć, cenne wskazówki praktyczne oraz porady jak sobie radzić w razie wystąpienia problemów.
Z uwagi na szybki rozwój nauki ostatnich lat książka uwzględnia także kwestie
takie jak właściwości odżywcze czy też nowoczesne metody analityczne oparte
na biologii molekularnej.

CHEMIA

Wyd.1 , s. ok. 470, opr. twarda, jesień 2015

przemysł spożywczy

Konsultacja merytoryczna Tomasz Błaszczak

Sterowanie procesami technologicznymi w produkcji
żywności
Marek Ludwicki, Michał Ludwicki
Wyd. 1, s. ok. 360, opr. miękka, jesień 2015
Jedyna na rynku publikacja z dziedziny pomiarów i automatyki, która jest dostosowana do praktyki pracy technologów pracujących przy produkcji żywności.
W pierwszej części książki omówione zostały zagadnienia związane z pomiarami
parametrów procesów technologicznych w produkcji żywności – rodzaje i właściwości czujników pomiarowych, przetworników i urządzeń wyjściowych układu
pomiarowego. W drugiej części opisano statyczne i dynamiczne właściwości
obiektów regulacji automatycznej, właściwości regulatorów i urządzeń wykonawczych, omówiono rodzaje analogowych, dyskretnych i mikroprocesorowych
układów regulacyjnych oraz sposoby regulacji podstawowych parametrów procesów technologicznych.
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Analiza danych
w naukach ścisłych
i technice
Andrzej Zięba

Pod red.
Roberta Rudowskiego

Ramamurti Shankar

Cena 49,90 zł

Atomy i kwanty

Klasyczna teoria
pola

Cena 89,90 zł

Mechanika
teoretyczna

Krzysztof Antoni Meissner

Wojciech Rubinowicz,
Wojciech Królikowski

Cena 34,90 zł

Cena 44,90 zł

Komputerowa
analiza obrazu
biomedycznego

Wykłady z fizyki

Wprowadzenie

Wstęp do morfometrii
i patologii ilościowej

Igor W. Sawieliew

Rosario Nunzio Mantegna,
Harry Eugene Stanley

Krzysztof W. Zieliński,
Michał Strzelecki

Cena 39,90 zł

Cena 54,90 zł

Fizyczne metody
badań w biologii,
medycynie
i ochronie
środowiska

Kwantowa teoria
pola w zadaniach

Hermann Haken,
Hans Christoph Wolf

FIZYKA

Mechanika
kwantowa

Cena 44,90 zł

Wprowadzenie
do współczesnej
spektroskopii atomowej

Cena 69,90 zł

Ekonofizyka

Red. nauk.
Andrzej Z. Hrynkiewicz,
Eugeniusz Rokita
Cena 44,90 zł

Fizyczne metody
diagnostyki
medycznej i terapii
Red. nauk.
Andrzej Z. Hrynkiewicz,
Eugeniusz Rokita

Voja Radovanović
Cena 39,90 zł

Magnetyzm
i nadprzewodnictwo
Andrzej Szewczyk,
Andrzej Wiśniewski,
Roman Puźniak,
Henryk Szymczak
Cena 39,90 zł

Mechanika
klasyczna, T. 1
John R. Taylor

Cena 59,90 zł

Cena 49,90 zł

Fizyka współczesna

Mechanika
klasyczna, T. 2

Paul A. Tipler,
Ralph A. Llewellyn
Cena 159 zł
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Informatyka
medyczna

John R. Taylor
Cena 49,90 zł

T. 1 Mechanika. Fizyka
cząsteczkowa
Cena 54,90 zł

Wykłady z fizyki
T. 2 Elektryczność
i magnetyzm. Fale.
Optyka
Igor W. Sawieliew
Cena 54,90 zł

Wykłady z fizyki
T. 3 Optyka kwantowa.
Fizyka atomu. Fizyka
ciała stałego. Fizyka jądra
atomowego i cząstek
elementarnych
Igor W. Sawieliew
Cena 54,90 zł

Podstawy fizyki
David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker
(Fundamentals of Physics Extended, 10th edition)
T. 1
Tłum. Mirosław Łukaszewski
Wyd. 2, s. ok. 416, opr. miękka, wiosna 2015
Tłum. Rafał Bożek, Włodzimierz Komar, Mirosław Łukaszewski
Wyd. 2, s. ok. 368, opr. miękka, wiosna 2015
T. 3
Tłum. Zygmunt Ajduk, Adam Babiński, Marek Jaworski , Krzysztof Turzyński

FIZYKA

T. 2

Wyd. 2, s. ok. 448, opr. miękka, jesień 2015
T. 4
Tłum. Rafał Bożek, Jerzy Prochorow
Wyd. 2, s. ok. 256, opr. miękka, jesień 2015
T. 5
Tłum. Adam Babiński, Rafał Bożek, Krzysztof Piasecki, Krzysztof Turzyński
Wyd. 2, s. ok. 304, opr. miękka, jesień 2015
Nowoczesny, przejrzyście napisany, kompletny podręcznik podstaw fizyki, który
powstał na podstawie legendarnej już książki Resnicka i Hallidaya. Przedstawia
aktualny stan wiedzy, zarówno w rozdziałach związanych z fizyką współczesną,
jak i w tych dotyczących fizyki klasycznej. Prezentowany materiał jest bogato ilustrowany i poparty wieloma przykładami, a aparat matematyczny ograniczony
do niezbędnego minimum. Na końcu każdego rozdziału znajduje się podsumowanie omówionego materiału, któremu towarzyszą pytania i zadania sprawdzające jego zrozumienie. Uzupełnieniem książki są: wykazy niektórych danych
astronomicznych, współczynników zamiany jednostek, wzorów matematycznych, właściwości pierwiastków, wybranych stałych i właściwości fizycznych,
a także układ okresowy pierwiastków oraz skorowidz pojęć.
W kolejnych tomach przedstawiono zagadnienia dotyczące:
Tom 1 – mechaniki klasycznej (m.in. ruch w jednym, dwóch i trzech wymiarach,
siły, energia, praca, zderzenia oraz ruch obrotowy);
Tom 2 – mechaniki klasycznej (m.in. równowagi i sprężystości, grawitacji, mechaniki płynów), drgań, ruchu falowego, termodynamiki;
Tom 3 – elektryczności i magnetyzmu;
Tom 4 – fal elektromagnetycznych, optyki i teorii względności;
Tom 5 – mechaniki kwantowej, fizyki jądrowej i fizyki ciała stałego.
Książka przeznaczona dla studentów nauk przyrodniczych na uniwersytetach,
studentów fizyki studiów licencjackich, nauczycieli fizyki oraz uczniów liceów
klas matematyczno-fizycznych.
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Fizyka wokół nas
Paul G. Hewitt
(Conceptual Physics)
Tłum. Alfred Zagórski

FIZYKA

Wyd. 4, s. ok. 780, opr. twarda, jesień 2015
Już od pierwszego wydania książka Hewitta stanowiła rewolucję w stylu nauczania fizyki. Jej naczelne credo to ograniczenie aparatu matematycznego do minimum. Autor przedkłada rozumienie nad stroną rachunkową, ponieważ uważa,
że jeśli ,,podstawowy kurs fizyki przesadnie koncentruje się na opisie matematycznym, to traci coś bardzo istotnego – rozumienie, wyczucie pojęć fizycznych’’.
Gawędziarski styl oraz dygresje i przykłady, które mają za zadanie wyjaśniać
związki fizyki z innymi naukami przyrodniczymi i techniką, to jej najmocniejsza
strona. Książka ma wspaniałe ilustracje, fotografie, diagramy i rysunki autora.
Za swą działalność edukacyjną Autor został wyróżniony wieloma nagrodami,
m.in. nagrodą Amerykańskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Fizyki w 1982 roku.

Feynmana wykłady z fizyki

Feynman radzi

Richard P. Feynman, Robert B.
Leighton, Matthew Sands

Feynmana wykłady z fizyki

(The Feynman lectures on physics.
The new millenium edition)
T. 1, cz. 1 Mechanika. Szczególna
teoria względności
Cena 59,90 zł
T. 1, cz. 2 Optyka. Termodynamika.
Fale
Cena 59,90 zł
T. 2, cz. 1 Elektryczność i magnetyzm.
Elektrodynamika
Cena 59,90 zł
T. 2, cz. 2 Elektrodynamika. Fizyka
ośrodków ciągłych
Cena 59,90 zł
T. 3 Mechanika kwantowa
Cena 59,90 zł

Richard P. Feynman,
Michael A. Gottlieb, Ralph Leighton
(Feynman’s Tips on Physics)
Cena 49,90 zł

Zbiór zadań
Feynmana wykłady z fizyki
Richard P. Feynman, Robert B Leighton,
Matthew Sands, Rochus Vogt
(Exercises for the Feynman Lectures
on Physics)
Cena 59,90 zł

Rozwiązania zadań
Feynmana wykłady z fizyki
Red. nauk. A.P. Lewaniuk
(Fiejnmanowskije liekcji po fizikie zadaczi i uprażnienija s otwietami
i rieszeniami)
Cena 59,90 zł
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Feynmana wykłady z fizyki, słynny podręcznik, pierwotnie przeznaczony dla studentów Caltech (Kalifornijskiego Uniwersytetu
Technologicznego), następnie przekształcony przez współpracowników autora,
Roberta B. Leightona i Matthew Sandsa,
w najbardziej niezwykły podręcznik fizyki, jaki został kiedykolwiek napisany. Jego
oryginalność polega nie tylko na nietradycyjnym doborze materiału i niekonwencjonalnym porządku jego wyłożenia. Począwszy od praw Newtona, przez
szczególną teorię względności, optykę, mechanikę statystyczną i termodynamikę wykłady te są pomnikiem jasności wykładu oraz głębokiej intuicji i gruntownej znajomości zagadnienia. Autor ukazuje fizykę niejako in statu nascendi,
wciąga Czytelnika w odkrywanie prawidłowości rządzących przyrodą. Na kartach
książki Feynmana fizyka przestaje być zbiorem praw o bloczkach, dźwigniach
i pryzmatach, a staje się tym, czym jest w rzeczywistości – fascynującą opowieścią o pięknie praw przyrody.

FIZYKA

Feynmana wykłady z fizyki
– wydanie nowe milenijne

Obecne, nowe wydanie oferuje lepszą typografię, rysunki, skorowidze oraz
poprawki autoryzowane przez Kalifornijski Uniwersytet Technologiczny.
Ta książka to podstawowy przewodnik po fizyce dla studentów fizyki i dziedzin
pokrewnych, nauczycieli i pracowników naukowych, dla wszystkich interesujących się fizyką.
Po raz pierwszy zadania do wszystkich części tego dzieła są zebrane w jednym
tomie i opublikowane z (prawie) kompletnym zestawem odpowiedzi.
Wydaniu towarzyszy dedykowana mu specjalnie strona feynman.pwn.pl, na
której można znaleźć informacje o całym cyklu Feynmana wykłady z fizyki i jego
autorze, a także pobrać dostępne zadania oraz podzielić się swoją historią związaną z Richardem Feynmanem lub jego książkami.
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Historia fizyki
Od czasów
najdawniejszych do
współczesności
Andrzej Kajetan
Wróblewski
Cena 129 zł

FIZYKA

Na własne oczy

Podstawy fizyki
dla kandydatów
na wyższe uczelnie
i studentów
Marian A. Herman,
Andrzej Kalestyński,
Leszek Widomski
Cena 59,90 zł

O samodzielnych
obserwacjach nieba
i Ziemi

Podstawy fizyki
statystycznej

Andrzej Branicki

Cena 44,90 zł

Cena 44,90 zł

Nauka o barwie
Adam Zausznica
Cena 149 zł

Nowoczesne
kompendium fizyki
Red. nauk. Horst Stöcker
Cena 199 zł

Kerson Huang

Pracownia fizyczna
wspomagana
komputerem
Henryk Szydłowski
Cena 59,90 zł

Teoria chaosu dla
odważnych
Michał Tempczyk

Odkryj smak fizyki

Cena 49,90 zł

Jerzy Przystawa

Teoria pól
kwantowych

Cena 39,90 zł

Optyka
Eugene Hecht
Cena 149 zł

50 lat Olimpiad
Fizycznych
Wybrane zagadnienia
z rozwiązaniami
Cena 44,90 zł

Podstawy
elektrodynamiki
David J. Griffiths
Cena 79,90 zł

T. 1 Podstawy
Steven Weinberg
Cena 99 zł

Teoria pól
kwantowych
T. 2 Nowoczesne
zastosowania
Steven Weinberg
Cena 99 zł

Teoria pól
kwantowych
T. 3 Supersymetria
Steven Weinberg
Cena 99 zł
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Wstęp do analizy
błędu pomiarowego
John R. Taylor
Cena 49,90 zł

Wstęp do fizyki ciała
stałego
Charles Kittel
Cena 99,90 zł

Wstęp do fizyki jądra
atomowego i cząstek
elementarnych
Ewa Skrzypczak,
Zygmunt Szefliński
Cena 44,90 zł

Wstęp do fizyki
wysokich energii
Donald H. Perkins
Cena 64,90 zł

Wstęp do
informatyki
kwantowej
Michel Le Bellac
Cena 39,90 zł

Wzorcowanie
aparatury
pomiarowej
Janusz Piotrowski,
Krystyna Kostyrko
Cena 64,90 zł

Podstawy fizyki atomu
Zofia Leś
W podręczniku w sposób kompleksowy zostały omówione zagadnienia dotyczące
fizyki atomu. Autorka przedstawiła kolejno podejście Bohra do teorii atomu oraz
podejście w mechanice kwantowej. W jasny sposób przedstawiła podstawowe
pojęcia mechaniki kwantowej. Opisała systematykę poziomów energetycznych
atomów złożonych, zasadę Pauliego, okresowy układ pierwiastków, zarys teorii promieniowania, strukturę optycznych widm atomowych oraz liniowych
widm rentgenowskich i wpływ jądra na strukturę widm atomowych. Rozważyła
zachowanie atomu w polu magnetycznym oraz w polu elektrycznym, atomową
spektroskopię laserową i fizykę zimnych atomów. W ramach uzupełnień podała
informacje o cząstkach elementarnych i własności dielektrycznych pokryć cienkowarstwowych.

FIZYKA

Wyd. 1, s. XXII+604, opr. twarda, 2014, cena 99 zł

Publikacja została napisana z myślą o studentach i wykładowcach fizyki oraz chemii na różnych uczelniach, zarówno uniwersyteckich, jak i technicznych.

Wstęp do fizyki materii skondensowanej
Józef Spałek
Wyd. 1, s. XVIII+462, opr. twarda, 2015, cena 59,90 zł
Książka jest nowoczesnym podręcznikiem, w którym oprócz zagadnień omawianych tradycyjnie są opisane również najnowsze odkrycia z ostatnich lat. Wiele
z nich jest przedstawionych w nowy, przejrzysty sposób, dzięki czemu łatwiejsze
staje się samodzielne ich zgłębianie. W kolejnych częściach są omówione problemy podstawowe pochodzące z mechaniki kwantowej i elementarnej fizyki
statystycznej przeplatane współczesnymi przykładami ilustrującymi tę dziedzinę,
zagadnienia dotyczące stanów jednocząstkowych oraz sieci krystalicznych, a także
bardziej zaawansowane, wybrane tematy fizyki układów oddziałujących cząstek
kwantowych i obserwowanych w nich przejść fazowych.
Książka została napisana z myślą o studentach i pracownikach naukowych zajmujących się fizyką ciała stałego, kwantową inżynierią materiałową, elektroniką
kwantową oraz astrofizyką.
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Seria FIZYKA TEORETYCZNA, autorstwa L.D. Landaua i J.M. Lifszyca, to klasyczne
podręczniki znane i cenione przez fizyków na całym świecie. Książki te zyskały
ogromną popularność przede wszystkim dzięki zwięzłej, bardzo klarownej i logicznej prezentacji materiału, tak bardzo charakterystycznej dla Landaua i Lifszyca.
Na uwagę zasługują zadania związane bezpośrednio z głównym nurtem wykładu.
Są one podane wraz z rozwiązaniami i komentarzami, co z pewnością ułatwi studentom zrozumienie materiału.

Elektrodynamika kwantowa
Władimir B. Bierestecki, Jewgienij. M. Lifszyc, Lew P. Pitajewski

FIZYKA

Cena 149 zł

Elektrodynamika ośrodków ciągłych
Lew D. Landau, Jewgienij. M. Lifszyc
Cena 139 zł

Fizyka statystyczna, cz. 1
Lew D. Landau, Jewgienij M. Lifszyc
Cena 129 zł

Fizyka statystyczna, cz. 2
Jewgienij M. Lifszyc, Lew P. Pitajewski
Cena 129 zł

Hydrodynamika
Lew D. Landau, Jewgienij M. Lifszyc
Cena 89,90 zł

Kinetyka fizyczna
Jewgienij M. Lifszyc, Lew P. Pitajewski
Cena 119 zł

Mechanika
Lew D. Landau, Jewgienij M. Lifszyc
Cena 59,90 zł

Mechanika kwantowa
Teoria nierelatywistyczna
Lew D. Landau, Jewgienij M. Lifszyc
Cena 149 zł

Teoria pola
Lew D. Landau, Jewgienij M. Lifszyc
Cena 89,90 zł

Teoria sprężystości
Lew D. Landau, Jewgienij M. Lifszyc
Cena 54,90 zł
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MASZ...
....ZDASZ
Seria podręczników prowadzących Czytelnika krok po kroku przez
kolejne działy matematyki. Seria zaadresowana do studentów pierwszych lat uczelni technicznych, przyrodniczych i ekonomicznych, którzy niezależnie od wybranego kierunku powinni sprawnie posługiwać
się aparatem matematycznym.
Repetytorium
Cezary Obczyński, Robert Kowalczyk, Katarzyna Flak, Kamil Niedziałomski
Wyd. 1, s. 328+CD, opr. miękka, 2011, cena 49,90 zł
Podręcznik zawierający minimum teorii i wiele rozwiązanych zadań zilustrowanych odpowiednimi rysunkami. Obejmuje wybrane zagadnienia z algebry, analizy
i geometrii w zakresie wymaganym na I roku studiów. Krok po kroku przedstawia
sposób rozwiązania zadań, wraz ze wszystkimi przekształceniami.

MATEMATYKA

Matematyka dla studentów i kandydatów na wyższe uczelnie

Forma ćwiczeń rachunkowych zapewni czytelnikowi biegłość w posługiwaniu się
metodami rachunkowymi. Głównym zadaniem podręcznika jest przygotowanie
do programowych przedmiotów: analiza matematyczna, rachunek różniczkowy
i całkowy.
Książka adresowana jest do studentów kierunków technicznych, matematycznych, fizycznych i ekonomicznych, słuchaczy przedmiotów „Repetytorium z matematyki” lub „Zajęcia wyrównawcze z matematyki” oraz maturzystów i kandydatów
na studia. Integralną częścią podręcznika jest płyta CD z programem Maxima oraz
materiałami dodatkowymi, w których pokazano, jak rozwiązywać zamieszczone
w podręczniku zadania za pomocą dołączonego oprogramowania.

Całki

Granice i pochodne

Metody rozwiązywania
zadań

Metody rozwiązywania
zadań

Cezary Obczyński,
Robert Kowalczyk,
Kamil Niedziałomski

Kamil Niedziełomski,
Robert Kowalczyk,
Cezary Obczyński

Cena 54,90 zł

Cena 69,90 zł

Rachunek
operatorowy
Metody rozwiązywania
zadań
Aleksandra Świetlicka,
Andrzej Rybarczyk,
Agata Jurkowlaniec
Cena 29,90 zł

Zbiór zadań z analizy
matematycznej
Józef Banaś,
Stanisław Wędrychowicz
Cena 44,90 zł
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Matematyka
Od podstaw do elementów matematyki wyższej
Aleksander Błaszczyk, Sławomir Turek

MATEMATYKA

Wyd. 1, s ok. 450, opr. miękka, jesień 2015
Książka została pomyślana jako ogniwo pośrednie między podręcznikiem do
szkoły średniej, a podręcznikiem do matematyki wykładanej na uczelniach wyższych. Pierwszy jej rozdział stanowi repetytorium matematyki szkoły średniej
i zawiera najważniejsze wzory i twierdzenia (wraz z dowodami) w zakresie elementarnej algebry, geometrii i trygonometrii. Jego celem jest zebranie oraz pogłębienie materiału niezbędnego dla zrozumienia dalszych zagadnień. Kolejne rozdziały
zawierają najważniejsze pojęcia i związane z nimi twierdzenia algebry i analizy
matematycznej. Jest to materiał wykładany w takim zakresie na wszystkich kierunkach, które w programach nauczania mają matematykę. Materiał jest podany
prostoto i przejrzyście. Pełne dowody ważnych twierdzeń, aby nie odstraszać czytelnika słowem ,,dowód”, zostały podane w formie narracji. Dowody innych twierdzeń są podane w formie dodatków, ponieważ najczęściej w kursowym wykładzie,
także na kierunku matematyka, nie wystarcza czasu, by je udowodnić.

Geometria
wykreślna
z perspektywą
stosowaną
Bogusław Grochowski
Cena 39,90 zł

Matematyka dla
przyrodników
i inżynierów, t. 1-3
Donald A. McQuarrie
Cena 54,90 zł*
* Cena za tom

Matematyka
Poradnik encyklopedyczny
Igor N. Bronsztejn,
Konstantin A.
Siemiendiajew
Cena 59,90 zł

Nowoczesne
kompendium
matematyki

Wstęp do
matematyki

Igor N. Bronsztejn,
Konstantin A.
Siemiendiajew, Gerhard
Musiol, Heiner Mühlig

Wojciech Guzicki,
Piotr Zakrzewski

Cena 99 zł

Wykłady ze wstępu
do matematyki

Okruchy
matematyki
Jarosław Górnicki
Cena 39,90 zł

Wstęp do
matematyki
współczesnej
Helena Rasiowa
Cena 34,90 zł

Zbiór zadań

Cena 24,90 zł

Wprowadzenie do teorii
mnogości
Wojciech Guzicki,
Piotr Zakrzewski
Cena 34,90 zł

Zadania
z matematyki dla
wyższych uczelni
technicznych,
cz. a i b
Włodzimierz Stankiewicz
Cena 74,90 zł
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Grafy i sieci
Jacek Wojciechowski, Andrzej Dominik

Jest to podręcznik akademicki przeznaczony dla studentów kierunków ścisłych
zarówno pierwszego, jak i drugiego stopnia (politechnik i uniwersytetów).

Elementarna teoria
liczb

Matematyka
dyskretna

Wacław Marzantowicz,
Piotr Zarzycki

Charles R. B. Wright

Obliczenia
inżynierskie
i naukowe

Cena 84,90 zł

Piotr Krzyżanowski

Cena 24,90 zł

Elementy logiki
i teorii mnogości
w zadaniach
Wiktor Marek,
Janusz Onyszkiewicz
Cena 24,90 zł

Matematyka
konkretna
Ronald L. Graham,
Donald E. Knuth,
Oren Patashnik
Cena 74,90 zł

Andrzej Grzegorczyk

O rozwiązywaniu
równań w liczbach
całkowitych

Cena 19,90 zł

Wacław Sierpiński

Logika popularna

MATEMATYKA

Autorzy książki od ponad dziesięciu lat prowadzą na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej wykład oraz projekt do przedmiotu „Grafy i sieci”. Książka wykorzystuje nabyte doświadczenie dydaktyczne
a także pokazuje wyniki prac własnych autorów. Poszczególne rozdziały książki
mają powtarzalną strukturę: część opisowa (notacja, definicje, teoria), algorytmy,
zadania, wykaz literatury. Większość zadań ma podane pełne rozwiązania. Intencją autorów jest, aby część opisowa dawała czytelnikowi podstawy teoretyczne,
część zadaniowa umiejętności praktyczne, a algorytmy pokazywały, w jaki sposób
można zaimplementować teorię.

matematyka dyskretna

Wyd. 1, s. 400, opr. miękka, 2013, cena 54,90 zł

Cena 44,90 zł

Teoria mnogości
Aleksander Błaszczyk,
Sławomir Turek
Cena 59,90 zł

Wprowadzenie
do teorii grafów
Robin J. Wilson
Cena 44,90 zł

Cena 24,90 zł
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algebra

MATEMATYKA

Algebra

Wstęp do algebry

Wstęp do algebry

Andrzej Białynicki-Birula

Cz. 1 Podstawy algebry

Cena 49,90 zł

Aleksiej I. Kostrikin

Cz. 3 Podstawowe
struktury algebraiczne

Algebra
abstrakcyjna
w zadaniach
Jerzy Rutkowski
Cena 54,90 zł

Cena 49,90 zł

Wstęp do algebry
Cz. 2 Algebra liniowa
Aleksiej I. Kostrikin
Cena 29,90 zł

Algebra liniowa
w zadaniach

Aleksiej I. Kostrikin
Cena 54,90 zł

Zbiór zadań
z algebry
Red. nauk.
Aleksiej I. Kostrikin
Cena 44,90 zł

Jerzy Rutkowski
Cena 49,90 zł

MATEMATYKA

rachunek
prawdopodobieństwa

Orzeł czy reszka?
Hugo Steinhaus
Cena 24,90 zł

Prawdopodobieństwo i miara
Patrick Billingsley
Cena 84,90 zł

Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach
T. 1 Rachunek
prawdopodobieństwa
Włodzimierz Krysicki, Jerzy
Bartos, Wacław Dyczka,
Krystyna Królikowska,
Mariusz Wasilewski
Cena 34,90 zł
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Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach

Wstęp do rachunku
prawdopodobieństwa, t. 2

T. 2 Statystyka
matematyczna

Cena 84,90 zł

Włodzimierz Krysicki, Jerzy
Bartos, Wacław Dyczka,
Krystyna Królikowska,
Mariusz Wasilewski
Cena 44,90 zł

Wstęp do rachunku
prawdopodobieństwa, t.1
William Feller
Cena 74,90 zł

William Feller

Zadania z analizy matematycznej, cz. 1-3
Wiesława Kaczor, Maria T. Nowak
Cz. 1 Liczby rzeczywiste, ciągi i szeregi liczbowe
Wyd. 1 (dodr.), s. X+300, opr. miękka, 2012

Wyd. 1 (dodr.), s. X+328, opr. miękka, 2012
Cena 39,90 zł
Cz. 3 Całkowanie
Wyd. 1 (dodr.), s. VIII+315, opr. miękka, 2012
Cena 39,90 zł
Trzytomowy zbiór zadań poświęcony różnym działom analizy matematycznej.
Tom pierwszy dotyczy liczb rzeczywistych, ciągów i szeregów liczbowych.

MATEMATYKA

Cz. 2 Funkcje jednej zmiennej – rachunek różniczkowy

analiza matematyczna

Cena 39,90 zł

Tom drugi dotyczy funkcji jednej zmiennej, rachunku różniczkowego jednej
zmiennej oraz teorii ciągów i szeregów funkcyjnych.
Tom trzeci dotyczy całek funkcji jednej zmiennej (całek Riemanna i Lebesgue’a)
oraz szeregów Fouriera.
Kolejność zadań i ich dobór są tak pomyślane, aby stymulować zainteresowanie
czytelnika: dobrane zadania podane są od najłatwiejszych do najtrudniejszych,
przeanalizowanie jednego rozwiązania jest często wskazówką do rozwiązania
następnego zadania. Podręcznik zawiera kompletne rozwiązania wszystkich
zamieszczonych zadań.
Dla studentów matematyki i innych kierunków nauk ścisłych uniwersytetów
i uczelni technicznych.

Analiza

Analiza

Analiza funkcjonalna

Cz. 1 Elementy

Cz. 3 Analiza zespolona,
dystrybucje

Walter Rudin

Krzysztof Maurin
Cena 54,90 zł

Analiza
Cz. 2 Ogólne struktury
matematyki
Krzysztof Maurin
Cena 79,90 zł

Krzysztof Maurin
Cena 64,90 zł

Analiza danych
z programem R
Modele liniowe z efektami
stałymi, losowymi
i mieszanymi

Cena 64,90 zł

Analiza funkcjonalna
w zadaniach
Stanisław Prus,
Adam Stachura
Cena 44,90 zł

Przemysław Biecek

Analiza
matematyczna

Cena 49,90 zł

Witold Kołodziej
Cena 64,90 zł
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Analiza
matematyczna

Matematyka
a fizyka

Funkcje wielu zmiennych

Krzysztof Maurin

Andrzej Birkholz

Cena 44,90 zł

Cena 44,90 zł

MATEMATYKA

analiza matematyczna

Analiza
matematyczna
Podręcznik dla
ekonomistów
Walerian Dubnicki,
Jacek Kłopotowski,
Tomasz Szapiro
Cena 49,90 zł

Analiza
matematyczna
w zadaniach, t. 1
Włodzimierz Krysicki,
Lech Włodarski

Podstawy analizy
matematycznej
Walter Rudin
Cena 44,90 zł

Rachunek
różniczkowy
i całkowy, t. 1
Grigorij M. Fichtenholz
Cena 69,90 zł

Rachunek
różniczkowy
i całkowy, t. 2
Grigorij M. Fichtenholz

Cena 39,90 zł

Cena 74,90 zł

Analiza
matematyczna
w zadaniach, t. 2

Rachunek
różniczkowy
i całkowy, t. 3

Włodzimierz Krysicki,
Lech Włodarski

Grigorij M. Fichtenholz

Cena 34,90 zł

Analiza rzeczywista
i zespolona
Walter Rudin
Cena 64,90 zł

Cena 74,90 zł

Rachunek
różniczkowy
i całkowy

Rachunek
różniczkowy
i całkowy ze
wstępem do równań
różniczkowych
Kazimierz Leja
Cena 79,90 zł

Równania
różniczkowe
cząstkowe
Lawrence C. Evans
Cena 74,90 zł

Teoria reprezentacji
grup skończonych
Jerzy Browkin
Cena 59,90 zł

Wektory, pochodne,
całki
Wiesława Korczak,
Marianna Trajdos
Cena 19,90 zł

Wykłady z analizy
matematycznej
Ryszard Rudnicki
Cena 54,90 zł

Funkcje jednej zmiennej

Zbiór zadań z funkcji
analitycznych

Kazimierz Kuratowski

Jan Krzyż

Cena 44,90 zł

Cena 24,90 zł

Dobre praktyki w zarządzaniu nieruchomościami Warszawa / Katowice / Poznań
Zobacz więcej: www.instytutpwn.pl
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Laboratorium w szufladzie
Chemia
Angelika Gumkowska
Wyd. 1, s. ok. 300, opr. zintegrowana, wiosna 2015

Elektrotechnika, elektronika, miernictwo
Zasław Adamaszek
Wyd. 1, s. ok. 300, opr. zintegrowana, wiosna 2015

TECHNIKA

Laboratorium w szufladzie

Laboratorium w szufladzie
Modelarstwo i robotyka
Dagmara Kiraga, Zasław Adamaszek
Wyd. 1, s. ok. 300, opr. zintegrowana, wiosna 2015
„Laboratorium w Szufladzie” to cykl książek przeznaczonych dla Czytelników ciekawych świata, pasjonatów, profesjonalistów, hobbystów… a przede wszystkim
praktyków i eksperymentatorów. Każda z książek zawiera, oprócz solidnej porcji
wiadomości, opisy doświadczeń, konstrukcji, propozycje samodzielnych badań.
To praktyka w najczystszej postaci. Autorzy cyklu podsuwają pomysły praktycznych rozwiązań, wykonalnych w domowych, szkolnych lub uczelnianych warunkach, środkami osiągalnymi dla każdego pasjonata intelektualnej przygody. Tekst
zachęca do podjęcia aktywności manualnej, wskazuje praktyczne implementacje.
Celowo też pozostawia niektóre pytania bez odpowiedzi, bo prawdziwa, przynosząca wiele satysfakcji nauka zaczyna się tam, gdzie Czytelnik podejmuje trud
samodzielnego uzupełnienia wiadomości. To idealne kompendium dla amatora,
instruktora, nauczyciela. Dla czytelnika w młodym wieku poszukującego pomysłów, wyzwań i dorosłego pedagoga poszukującego inspiracji.
Każda z książek cyklu jest bogato ilustrowana materiałami graficznymi i zdjęciami.
Każdy poruszony temat zawiera wyczerpujący, praktyczny opis zjawiska, doświadczenia, przyrządu czy aktywności. Autorzy nie stronią od wejścia na poziom wyższy, niż tylko popularne ujęcie tematu. To zamierzona prowokacja intelektualna.
Pogłębione ujęcie pozwala poczuć smak eksperymentu, doświadczyć radości
poznawania i odkrywania różnorodności świata oraz stojącej wobec niego – twórczej wyobraźni.
Cyklowi towarzyszy strona internetowa laboratorium.pwn.pl, na której można
m.in. podzielić się swoimi pomysłami, doświadczeniami, a także obejrzeć filmy,
animacje, wziąć udział w konkursach.
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Technika chłodnicza
Poradnik
Dariusz Butrymowicz, Piotr Baj

TECHNIKA

Wyd. 1, s. XVI+546, opr. twarda, 2014, cena 99 zł
Nowoczesny poradnik obejmujący podstawowe zagadnienia techniki chłodniczej – istotne ze względu na certyfikację zgodną z obecnym stanem prawnym
w tej dziedzinie techniki w Europie. Zawiera także wiele zagadnień uzupełniających, przedstawiających nowe rozwiązania wynikające w dużej mierze z aktualnych wymagań w zakresie ochrony środowiska oraz efektywności energetycznej.
Omówiono w nim również nowe aspekty wykorzystywania naturalnych czynników chłodniczych. Nie zabrakło też wiadomości czysto praktycznych z zakresu
montażu, serwisowania oraz obsługi urządzeń i instalacji chłodniczych zawierających substancje z grupy HFC. Zamieszczono także informacje z zakresu prawidłowego doboru samych urządzeń, jak i ich poszczególnych komponentów.
Poradnik jest skierowany do pracowników firm z branży chłodniczej, klimatyzacyjnej i pomp ciepła, a także właścicieli, serwisantów i operatorów tych urządzeń.
Pomocny będzie szczególnie dla osób przystępujących do egzaminu F-gazowego,
którego zdanie uprawnia do uzyskania odpowiedniego certyfikatu kwalifikacji.

Sieci i instalacje gazowe
Poradnik projektowania, budowy i eksploatacji
Konrad Bąkowski
Wyd. 4 (dodr.) (1 w PWN), s. 884, opr. twarda, 2014, cena 99 zł

W poradniku przedstawiono najnowsze rozwiązania techniczne dotyczące sieci,
instalacji i urządzeń zasilanych gazem. Wszystkie zagadnienia opracowano, uwzględniając obecnie obowiązujące, zmienione przepisy prawa budowlanego i energetycznego, a także postanowienia znowelizowanych Polskich Norm, Europejskich Norm
oraz Zakładowych Norm PGNiG. Materiał podano w sposób zwięzły, a jednocześnie
wyczerpujący, stosownie do potrzeb osób zajmujących się projektowaniem i wykonawstwem; tekst zilustrowano starannie dobranymi ilustracjami i tablicami.
Poradnik jest przeznaczony dla inżynierów projektantów, wykonawców i pracowników nadzoru techniczno-eksploatacyjnego instalacji i sieci gazowych.
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Technika opakowań
Podstawy, materiały, procesy wytwarzania
(Packaging technology. Fundamentals, materials and processes)
Red. nauk. Anne Emblem, Henry Emblem
Tłum. Zenon Foltynowicz, Ryszard Cierpiszewski, Marta Biegańska,
Natalia Czaja-Jagielska, Renata Dobrucka, Wojciech Kozak, Mariusz Tichoniuk,
Joanna Witczak, Patrycja Wojciechowska
Wyd. 1, s. XXII+750, opr. twarda, 2014, cena 99 zł
,

Książka stanowi kompendium wiedzy na temat opakowalnictwa – zarówno stan
aktualny, jak i perspektywy rozwoju przemysłu opakowań (problemy natury
technologicznej i materiałowej). Opakowalnictwo to różnorodny i bardzo złożony temat, dlatego też na końcu każdego rozdziału zamieszczono odnośniki
do dodatkowych źródeł informacji. Trudne i nowe terminy są podane również
w języku angielskim. Aby ułatwić dalsze zgłębianie tematyki opakowalnictwa, na
końcu książki został zamieszczony słownik najważniejszych terminów. Książka jest
uważana za swoistą „opakowaniową biblię” i ukazała się z inicjatywy i przy współudziale Polskiej Izby Opakowań.
Niezbędne źródło wiedzy zarówno dla osób z doświadczeniem, jak i stawiających
pierwsze kroki w branży.

TECHNIKA

Patroni medialni:

Hydraulika siłowa – zadania z rozwiązaniami
Piotr Sobczyk

mechanika

Książka zawiera zadania dotyczące zagadnień hydrauliki siłowej wraz z rozwiązaniami pozwalającymi na samodzielną naukę i zrozumienie wskazanych w publikacji problemów. Stanowi pomoc dla studentów wydziałów mechanicznych, którzy
w swoim programie nauczania spotkają się z przedmiotami związanymi z hydrauliką siłową, a także dla inżynierów, którzy projektują układy hydrauliki siłowej.

TECHNIKA

Wyd. 1, s. ok. 200, opr. miękka, jesień 2015
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Projektowanie elementów maszyn z wykorzystaniem
programu Autodesk Inventor
Obliczenia przekładni
Paweł Płuciennik

mechanika

TECHNIKA

Wyd. 1, s. ok. 220, opr. miękka, wiosna 2015
Bogato ilustrowany przewodnik projektowania przekładni z wykorzystaniem
oprogramowania Autodesk Inventor, służący przede wszystkim do zaznajomienia z podstawami działania oprogramowania na podstawie opisu wykonywanych
czynności – krok po kroku. Przykłady projektowania i obliczeń opracowano na podstawie rzeczywistych elementów najczęściej występujących w budowie maszyn.
Opracowanie przeznaczone jest dla studentów uczelni technicznych przystępujących po raz pierwszy do projektowania przy użyciu programu Autodesk Inventor.

Izentropowe
i nieizentropowe
przepływy gazu

Mechanika ogólna

Kazimierz Rup

Cena 44,90 zł

Cena 39,90 zł

Mechanika
kontaktu ciał
o powierzchniach
chropowatych
Metoda elementów
skończonych
Ryszard Buczkowski,
Michał Kleiber
Cena 39,90 zł

Mechanika ogólna
Tadeusz Niezgodziński
Cena 44,90 zł

Mechanika ogólna
T. 1 Statyka i kinematyka
Jerzy Leyko
Cena 44,90 zł
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T. 2 Dynamika
Jerzy Leyko

Mechatronika
Komponenty, metody,
przykłady

Modelowanie
i sterowanie
mobilnych robotów
kołowych
Józef Giergiel, Zenon
Hendzel, Wiesław Żylski
Cena 44,90 zł

Bodo Heimann,
Wilfried Gerth, Karl Popp

Podstawy
konstrukcji maszyn

Cena 59,90 zł

Red. nauk.
Zbigniew Osiński

Modelowanie
i sterowanie
robotów
Krzysztof Kozłowski,
Piotr Dutkiewicz,
Waldemar Wróblewski
Cena 44,90 zł

Cena 49,90 zł

Podstawy mechaniki
płynów i hydrauliki
Romuald Puzyrewski,
Jerzy Sawicki
Cena 49,90 zł

Połączenia
spójnościowe
Maria Porębska,
Andrzej Skorupa
Cena 39,90 zł

Maszyny kroczące
Podstawy, projektowanie, sterowanie i wzorce biologiczne
Teresa Zielińska

mechanika

Książka o robotach, które chodzą, czyli maszynach kroczących, przemieszczających się i działających w naturalnym otoczeniu bez pomocy człowieka. Wykorzystywane są do prac w warunkach niebezpiecznych i trudno dostępnych dla ludzi
i pojazdów kołowych – gaszą pożary, wyszukują miny, dokonują inspekcji w elektrowniach atomowych oraz wchodzą do kraterów aktywnych wulkanów. Roboty
te, w odróżnieniu od robotów przemysłowych, pomagają również człowiekowi
w usługach – opiece nad dziećmi, ludźmi starszymi oraz niepełnosprawnymi. Podręcznik zawiera podstawową wiedzę na temat wspomnianych maszyn kroczących.
Omawia ich projektowanie, sterowanie (programowanie), a także przedstawia ich
wzorce biologiczne. Wydanie drugie zostało przez Autorkę uzupełnione o rozdział
dotyczący robotów dwunożnych, tzw. bipedów.

TECHNIKA

Wyd. 2 uzup., s. 182, opr. miękka, 2014, cena 39,90 zł

Książka przeznaczona jest dla studentów kierunków: automatyka, robotyka
oraz informatyka. Skorzystają z niej również pracownicy naukowi i inżynierowie-mechanicy.

Projektowanie
elementów maszyn
z wykorzystaniem
programu Autodesk
Inventor
Paweł Płuciennik

Sprężyny metalowe
Cena 39,90 zł

Zbiór zadań
z technicznej
mechaniki płynów

Termodynamika

Cena 49,90 zł

Bogdan Branowski

Jan Szargut

Cena 44,90 zł

Cena 49,90 zł

Przekładnie
ślimakowe walcowe

Wały maszynowe

Tadeusz Marciniak

Cena 39,90 zł

Cena 39,90 zł

Zbigniew Dąbrowski

Ryszard Gryboś

Zbiór zadań
z wytrzymałości
materiałów
Mirosław Banasiak,
Kazimierz Grossman,
Marek Trombski
Cena 59,90 zł
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Odzysk i zagospodarowanie niskotemperaturowego
ciepła odpadowego ze spalin wylotowych
Red. nauk. Kazimierz Wójs

TECHNIKA

energetyka i elektrotechnika

Wyd. 1, s. XX+628, opr. twarda, 2015, cena 89,90 zł
Monografia jest syntezą badań prowadzonych w ramach Programu Strategicznego Zaawansowane technologie pozyskiwania energii. Opisano w niej m.in. układy
odzysku ciepła odpadowego ze spalin wylotowych stosowane w węglowych blokach energetycznych polskich i zagranicznych, analizę możliwości wykorzystania
tego ciepła, wpływ odzysku ciepła na proces odsiarczania spalin i powstawanie
zanieczyszczeń.
Książka przeznaczona dla pracowników uczelni wyższych, pracowników branży
energetycznej oraz studentów wydziałów energetycznych i inżynierii środowiska.

Sterowanie napędów elektrycznych
Analiza, modelowanie, projektowanie
Lech M. Grzesiak, Arkadiusz Kaszewski, Bartłomiej Ufnalski
Wyd. 1, s. ok. 500, opr. miękka, jesień 2015
W książce przedstawione są najczęściej wykorzystywane w zastosowaniach przemysłowych układy napędowe prądu stałego oraz prądu przemiennego z silnikami indukcyjnymi i silnikami synchronicznymi o magnesach trwałych. Podano
sposób wyznaczania parametrów maszyn prądu przemiennego na podstawie
danych katalogowych. Szczegółowo przedstawiony został tok postępowania
przy projektowaniu układów sterowania momentem, prędkością i położeniem.
Opisane są wybrane metody optymalizacji regulatorów zarówno algorytmiczne
jak i wykorzystujące metody sztucznej inteligencji (np. PSO). Do książki dołączone będą programy symulacyjne przykładowych systemów napędowych
(MATLAB/SIMULINK, PLECS). Materiał zawarty w książce pozwoli na projektowanie, analizowanie i porównywanie właściwości różnych struktur napędowych.
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Ustawa o odnawialnych źródłach energii
Komentarz
Kamil Jankielewicz

TECHNIKA

Przedmiotem komentarza są przepisy nowej, oczekiwanej od lat ustawy o odnawialnych źródłach energii. Autor, prawnik na co dzień zajmujący się zagadnieniem związanymi z energią odnawialną, omawia wprowadzone przez nowe
prawo rozwiązania, wskazując na ich praktyczne zastosowanie zarówno przez
producentów, jak i odbiorców energii. Komentarz w szczególności omawia
najważniejsze zmiany w stosunku do dotychczas obowiązujących przepisów
- wprowadzenie w miejsce systemu świadectw pochodzenia energii, systemu
aukcyjnego oraz rozwiązania promujące rozwój tzw. energetyki prosumenckiej.

energetyka i elektrotechnika

Wyd. 1, s. ok. 200, opr. miękka, jesień 2015

Zarządzanie energią w przedsiębiorstwie
Kit Oung
(Energy management in business)
Tłum. Jan Kłoczko
Wyd. 1, s. XXXII+232, opr. twarda, 2015, cena 69,90 zł
Książka poświęcona „gorącemu” tematowi - redukcji zużycia energii. Materiał
jest podzielony na cztery części: strategia, narzędzia i techniki, szybkie sukcesy
oraz zarządzanie. W każdej z nich zawarte są praktyczne koncepcje zarządzania
zrównoważonym zużyciem energii i wydajnością energetyczną. Każda zawiera
przykład z życia tak dobrany, by dać wgląd, zilustrować i pokazać menedżerom
i inżynierom szerokie spektrum możliwości redukcji zużycia energii. Prolog
przedstawia fikcyjne studium przypadku działającej firmy produkcyjnej. Stawia trzy kluczowe pytania dotyczące redukcji zużycia energii. Epilog natomiast
zamyka książkę zbierając razem wszystkie koncepcje omówione przy okazji
komentarzy do przypadku opisanego we wstępie i pokazuje metodę postępowania w redukowaniu zużycia energii.
Publikacja skierowana do menedżerów i osób zarządzających w przedsiębiorstwach produkcyjnych.

53

Jakość zasilania w sieciach z generacją rozproszoną
Irena Wasiak, Ryszard Pawełek

TECHNIKA

energetyka i elektrotechnika

Wyd. 1, s. ok. 230, opr. miękka, jesień 2015
Książka przedstawia i porządkuje całość zagadnień związanych z energetyką rozproszoną. Przybliża problemy występujące w sieciach z generacją rozproszoną
oraz stanowi praktyczną pomoc w ich rozwiązaniu. Skupia się przede wszystkim
na problemach integracji rozproszonych źródeł energii z systemem elektroenergetycznym i wpływem tych jednostek wytwórczych na jakość zasilania. Zawiera
oryginalny materiał ilustracyjny, będący efektem badań autorów, pochodzący
z obliczeń symulacyjnych oraz badań na obiektach rzeczywistych.

Elektrodynamika
techniczna

Nadchodzi era
Słońca

Technologie radia
kognitywnego

Janusz Turowski

Maciej Nowicki

Hanna Bogucka

Cena 89,90 zł

Cena 29,90 zł

Cena 49,90 zł

Energetyka
a społeczeństwo

Podstawy
projektowania
układów cyfrowych

Węgiel
i alternatywne
źródła energii

Cezary Zieliński

Prognozy na przyszłość

Cena 59,90 zł

Jerzy Taubman

Aspekty socjologiczne
Zbigniew Łucki,
Władysław Misiak
Cena 69,90 zł

Konstrukcje Budowlane Warszawa
Zobacz więcej: www.instytutpwn.pl
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Cena 44,90 zł

Dokumentacja projektowa i wykonawcza
Obiekty o konstrukcji stalowej
Elżbieta Urbańska-Galewska, Dariusz Kowalski
Wyd. 1, s. ok. 220, opr. miękka, wiosna 2015

TECHNIKA

W książce są szczegółowo omówione elementy dokumentacji projektowej (program funkcjonalno-użytkowy, projekty budowlany i wykonawczy, specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru), dokumentacji wykonawczej (projekty warsztatowy i montażu) oraz wymagania co do dokumentacji odbiorowej z uwzględnieniem treści nowo przygotowywanej normy PN-B-03007 Konstrukcje
budowlane. Dokumentacja techniczna. Wskazane są tzw. „wrażliwe miejsca”
w opracowywanej dokumentacji, których niedocenianie często prowadzi do
komplikacji na etapie wykonywania i montażu konstrukcji, powodując pojawienie się problemów i znaczne zwiększenie kosztów realizowanej inwestycji.

budownictwo

Patron medialny

Książka napisana z myślą o inwestorach, projektantach i wykonawcach konstrukcji stalowych. Skorzystają z niej również studenci i wykładowcy kierunku
budownictwo.

Budowlane przedsięwzięcia inwestycyjne
Środowiskowe uwarunkowania przygotowania i realizacji
Adam Rak
Wyd. 1, s. XXII+192, opr. miękka, 2014, cena 39,90 zł
Patron medialny
Poradnik kompleksowo ujmujący procedury przygotowania procesu budowlanego w aspekcie jego oddziaływania na środowisko i uwzględniający obowiązujące
procedury i przepisy prawne. Autor, korzystając z wieloletniego doświadczenia zdobytego podczas współpracy z inwestorami, jednostkami nadzorującymi
i wykonawcami, mając na uwadze trudności ograniczające prawidłowe planowanie i przygotowanie procesu inwestycyjnego, omówił m.in. miejsce i rolę inwestora
oraz projektanta w procesie projektowym, modele kontraktowe przygotowania
poszczególnych elementów dokumentacji projektowej, podział prac projektowych na odrębne zamówienia i sposoby ich zamawiania, procedury środowiskowych uwarunkowań na etapie przygotowania i realizacji inwestycji, metodologię
wyboru wykonawcy prac projektowych nie tylko na podstawie kryterium cenowego, lecz także na podstawie innych kryteriów, wymiernych i niewymiernych.
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Mechanika nawierzchni drogowych w zarysie
Red. nauk. Roman Nagórski
Wyd. 1, s. XXX+666, opr. twarda, 2014, cena 79,90 zł

TECHNIKA

budownictwo

Patron medialny
Książka, w której po raz pierwszy w kraju, w formie zwartej, przedstawiono całościowo zagadnienia mechaniki nawierzchni drogowych jako konstrukcji budowlanych. W kolejnych rozdziałach zostały omówione następujące zagadnienia
związane z nawierzchniami drogowymi: model geometryczny i parametryzacja,
deformacje i kinematyka, siły zewnętrzne i wewnętrzne działające na nawierzchnię drogową, modele mechaniczne materiałów, zagadnienia termiczne, modele
mechaniczne podłoża, modele obciążenia pojazdami, modele mechaniczne konstrukcji. W ostatnim rozdziale (najobszerniejszym) są przedstawione przykłady
rozwiązań zagadnień mechaniki nawierzchni drogowych.
Książka jest adresowana do wszystkich kadr technicznych drogownictwa.

Budownictwo
ekologiczne
Aspekty ekonomiczne
Stanisław Belniak,
Michał Głuszak,
Małgorzata Zięba

Projektowanie
wnętrz a wyzwania
zrównoważonego
rozwoju

Konstrukcje
żelbetowe według
Eurokodu 2 i norm
związanych, t. 1

Agata Krzywka,
Robert Karaszewski

Włodzimierz Starosolski

Cena 44,90 zł

Cena 44,90 zł

Organizacja budowy
asfaltowych
nawierzchni
drogowych

Współczesna
architektura
proekologiczna

Włodzimierz Martinek,
Zbigniew Tokarski,
Kazimierz Chojnacki
Cena 59,90 zł

Podstawy
organizacji budowy
Kazimierz M. Jaworski
Cena 39,90 zł

Janusz Marchwiński,
Katarzyna Zielonko-Jung
Cena 44,90 zł

Cena 64,90 zł (opr. miękka)

Konstrukcje
żelbetowe według
Eurokodu 2 i norm
związanych, t. 2-4
Włodzimierz Starosolski
Cena 64,90 zł
(opr. miękka)*
Cena 79,90 zł
(opr. twarda)*
*Cena za tom

Konstrukcje
żelbetowe według
Eurokodu 2
Atlas rysunków
Red. nauk. Adam Zybura
Cena 64,90 zł
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Przykłady obliczania konstrukcji żelbetowych
Michał Knauff, Agnieszka Golubińska, Piotr Knyziak
Zeszyt 1 Budynek ze stropami płytowo-żebrowymi
Wyd. 1, s. 92 + płyta CD, opr. miękka, 2015

Wyd. 1, s. ok. 100 + płyta CD, opr. miękka, jesień 2015
Patron medialny
Czytelnicy… chcieliby mieć do dyspozycji „coś prostego i krótkiego” – coś, co umożliwiłoby studentowi zapoznanie się z podstawami projektowania żelbetu, a projektantowi,
który nie jest zainteresowany zgłębianiem teorii, zaprojektowanie tych prostych konstrukcji żelbetowych, które są najczęściej stosowane.

TECHNIKA

Zeszyt 2 Elementy ściskane

budownictwo

Cena 29,90 zł

/ze Wstępu/
Zeszyty są uzupełnieniem książki Tablice i wzory do projektowania konstrukcji żelbetowych z przykładami obliczeń.
Zeszyt 1 zawiera kompletny przykład dotyczący całej budowli – czterokondygnacyjnego, niepodpiwniczonego budynku o przeznaczeniu biurowym. Są tu opisane
„proste” i przejrzyste reguły oraz algorytmy postępowania, bez zbyt wnikliwego uzasadniania dlaczego – tylko raczej jak. Poruszone zagadnienia dotyczą m. in. współpracy poszczególnych części konstrukcji i oceny oddziaływań między nimi. Na płycie
CD dołączonej do książki są rysunki wykonawcze projektu w formacie pdf i wykaz stali.
Zeszyt 2 będzie zawierać tablice i program (arkusz Excel) do obliczania ściskanych elementów żelbetowych, wykresy interakcji symetrycznie zbrojonych przekrojów prostokątnych, kołowych i pierścieniowych w elementach z betonu klasy
nie wyższej niż C50/60 oraz zwięzłe wskazówki dotyczące uwzględniania efektów
drugiego rzędu, objaśnienia dotyczące korzystania z wykresów i programu.
Cykl dla projektantów konstrukcji oraz pracowników i studentów wydziałów
budowlanych wyższych uczelni.

Obciążenia obiektów
budowlanych
wg Eurokodów
Anna Rawska-Skotniczny

Obliczanie
konstrukcji
żelbetowych według
Eurokodu 2

Cena 49,90 zł

Michał Knauff
Cena 64,90 zł

Tablice i wzory
do projektowania
konstrukcji
żelbetowych
z przykładami
obliczeń
Michał Knauff, Agnieszka
Golubińska, Piotr Knyziak
Cena 59,90 zł
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Wzmacnianie konstrukcji żelbetowych metodami
tradycyjnymi
Tadeusz Urban
Wyd. 1, s. ok. 200, opr. miękka, wiosna 2015

TECHNIKA

budownictwo

Patron medialny
W książce mówiono przepisy norm (zarówno normy współczesne jak i starsze,
gdyż bardzo często wzmacnianie dotyczy konstrukcji zaprojektowanych dawniej),
które stosuje się przy wzmacnianiu, a następnie kolejno przedstawiono wzmacnianie prawie wszystkich podstawowych elementów konstrukcji, które mogą
wymagać wzmocnienia.
Autor kładzie bardzo duży nacisk na zastosowania praktyczne, metody obliczania
i projektowania wzmocnień, a także na metody ich wykonania.
Książka przeznaczona dla inżynierów zajmujących się rzeczoznawstwem, ekspertyzami i projektowaniem konstrukcji żelbetowych. Skorzystają z niej również studenci i wykładowcy kierunku budownictwo.

Diagnostyka
konstrukcji
żelbetowych

Projektowanie
zbiorników
żelbetowych

Projektowanie
podłóg
przemysłowych

T. 1 Metodologia,
badania polowe, badania
laboratoryjne betonu
i stali

T. 1 Zbiorniki na materiały
sypkie

Piotr Hajduk

Łukasz Drobiec, Radosław
Jasiński, Adam Piekarczyk
Cena 69,90 zł

Cena 54,90 zł

Diagnostyka
konstrukcji
żelbetowych
T. 2 Badania korozji
zbrojenia i właściwości
ochronnych betonu
Adam Zybura, Mariusz
Jaśniok, Tomasz Jaśniok
Cena 44,90 zł
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Anna Halicka,
Dominika Franczak

Projektowanie
zbiorników
żelbetowych
T. 2 Zbiorniki na ciecze
Anna Halicka,
Dominika Franczak
Cena 49,90 zł

Cena 44,90 zł

Podstawy
technologii
betonowego
budownictwa
monolitycznego
Zygmunt Orłowski
Cena 49,90 zł

Fizyka cieplna budowli w praktyce
Obliczenia cieplno-wilgotnościowe
Andrzej Dylla
Wyd. 1, s. ok. 420, opr. zintegrowana, wiosna 2015

TECHNIKA

Racjonalizowanie zużycia energii jest jednym z najważniejszych problemów
gospodarczych. Ma istotne znaczenie w kreowaniu współcześnie postulowanych
budynków energooszczędnych i pasywnych. Książka dotyczy zastosowań praktycznych działu fizyki budowli obejmującego zagadnienia ciepła i wilgoci w budynkach oraz przegrodach budowlanych. Są w niej przedstawione m.in. procedury
obliczeń cieplno-wilgotnościowych, obliczanie strat ciepła z budynku do środowiska i wymiana ciepła przez grunt, właściwości cieplno-wilgotnościowe materiałów
budowlanych, roczne bilansowanie zużycia energii do ogrzewania i wentylacji.

budownictwo

Patron medialny

W książce podano też sposoby i przykłady przygotowania świadectw charakterystyki energetycznej budynków, wymaganych dla wszystkich realizacji budowlanych w Polsce.
Książka napisana z myślą o studentach budownictwa, architektury i inżynierii
środowiska oraz inżynierach zajmujących się projektowaniem i wykonawstwem
budowlanym.

Konstrukcje stalowe

Mechanika budowli

Wybrane zagadnienia
obliczania i projektowania

Teoria i przykłady

Szymon Pałkowski

Cena 64,90 zł

Cena 44,90 zł

Konstrukcje
wsporcze dźwignic
Jan Żmuda
Cena 44,90 zł

Stalowe konstrukcje wsporcze napowietrznych linii elektroenergetycznych
wysokiego napięcia
Zbigniew Mendera, Leszek
Szojda, Grzegorz Wandzik
Cena 39,90 zł

Marian Paluch

Stany sprężysto-plastyczne
i nośność graniczna
układów prętowych

Autoklawizowany
beton komórkowy
Technologia. Właściwości.
Zastosowanie
Genowefa Zapotoczna-Sytek, Svetozár Balkovic
Cena 79,90 zł

Fundamenty palowe

Zagadnienia teoretyczne
z przykładami obliczeń

T. 1 Technologie
i obliczenia

Michał Czech,
Irena Sielamowicz

Cena 54,90 zł

Cena 54,90 zł

Kazimierz Gwizdała

Fundamenty palowe
T. 2 Badania
i zastosowania
Kazimierz Gwizdała
Cena 49,90 zł
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Konstrukcje murowe wg Eurokodu 6 i norm
związanych, T. 1
Łukasz Drobiec, Radosław Jasiński, Adam Piekarczyk
Wyd. 1 (dodr.), s. XXIV+692+CD-ROM, opr. twarda, 2014,
cena 79,90 zł

TECHNIKA

budownictwo

Konstrukcje murowe wg Eurokodu 6 i norm
związanych, T. 2
Łukasz Drobiec, Radosław Jasiński, Adam Piekarczyk
Wyd. 1, s. 910, opr. twarda, 2014, cena 89,90 zł
Patron medialny
W książce przedstawiono podstawy projektowania konstrukcji, procedury
doboru materiałów, zapewnienia trwałości i bezpieczeństwa murów zgodnie
z przepisami europejskimi. Podano przykłady uszkodzeń murów spowodowanych błędami wykonawczymi i projektowymi. Rozważono różne aspekty projektowania tych konstrukcji, podając przy tym teoretyczne podstawy, które
posłużyły do opracowania norm europejskich. Przedstawiono algorytmy projektowania i zilustrowano je przykładami obliczeniowymi.
W tomie 1 opisano m.in. postanowienia ogólne, zakres i założenia Eurokodu 6,
podstawy projektowania, materiały, trwałość oraz wymagania konstrukcyjne,
wykonawstwo konstrukcji murowych, niezbrojone ściany murowe obciążone
głównie pionowo, ściany obciążone siłą skupioną.
W tomie 2 przedstawiono m.in. mury w złożonym stanie naprężenia i poddane
różnym obciążeniom, a także projektowanie ścian z uwagi na warunki pożarowe.

Redukcja drgań konstrukcji budowlanych
Roman Lewandowski
Wyd. 1, s. XIV+322, opr. miękka, 2014, cena 59,90 zł
Patron medialny
Książka dotyczy teorii drgań konstrukcji z wbudowanymi tzw. pasywnymi tłumikami drgań. Zostały w niej omówione m.in.: metody i modele analizy dynamicznej konstrukcji budowlanych z wbudowanymi układami redukcji drgań oraz
metody aktywnej i półaktywnej redukcji drgań.
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Betony nowej generacji
Maria Kaszyńska
Wyd. 1, s. ok. 220, opr. miękka, jesień 2015

Książka przeznaczona dla technologów betonu, inżynierów zajmujących się
projektowaniem konstrukcji żelbetowych. Skorzystają z niej również studenci
i wykładowcy kierunku budownictwo.

TECHNIKA

W książce będą przedstawione zmiany w technologii betonu, jakie nastąpiły
w ostatnich latach w nawiązaniu do nowych norm europejskich. Omówione
zostaną nowe grupy betonów, zasady ich projektowania, składniki, właściwości,
problemy z realizacją konstrukcji przy użyciu nowoczesnych betonów i nowoczesnych technologii, możliwości zastosowania i najciekawsze realizacje. Przedstawione zostaną światowe tendencje rozwoju technologii betonu.

budownictwo

Patron medialny

Beton i jego technologie
Zygmunt Jamroży
Wyd.4, s. XVI+508, opr. miękka, wiosna 2015
Wznowienie znakomitego opracowania uwzgledniające normę PN-EN 206-1.
W książce omówiono podstawowe zagadnienia związane z betonem – materiałem budowlanym, podlegającym ciągłemu udoskonalaniu i modyfikacji składu
oraz technologii. Książka o charakterze praktycznym, uwzględniająca najważniejsze osiągnięcia z zakresu technologii betonu i obowiązujące przepisy normowe. Autor wykorzystał w książce informacje uzyskane podczas wyjazdów do
Belgii, Finlandii, Szwecji, Norwegii, b. Czechosłowacji, Afryki Zachodniej i USA.
Książka przeznaczona dla studentów i wykładowców wydziałów budowlanych
wyższych uczelni technicznych oraz dla inżynierów praktyków.
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Gruntoznawstwo inżynierskie
Stanisław Pisarczyk
Wyd. 2 popr. i uzup., s. 376, opr. miękka, 2014, cena 54,90 zł

TECHNIKA

budownictwo

Patron medialny
W książce omówiono wybrane zagadnienia teoretyczne i praktyczne z zakresu
szeroko pojętej geotechniki stosowanej, tzn. mechaniki gruntów i skał, fundamentowania oraz nowych technologii stosowanych w geotechnice. Przedstawiono
zwięzły opis zjawiska, najprostsze metody obliczeniowe oraz techniki wykonywania
badań za pomocą ogólnie dostępnego wyposażenia laboratoryjnego. W obecnym
wydaniu uwzględniono dodatkowo wymagania nowych norm: PN-EN ISO 14688-1:2006 i PN-EN ISO 14688-2:2006 w zakresie oznaczania i klasyfikacji gruntów oraz
nowe podejście do obliczania stanów granicznych nośności i stanu granicznego
użytkowalności dla obiektów budowlanych według zasad obowiązujących w normie PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7. Podano nowe zasady planowania i wykonywania badań geotechnicznych jak również interpretacji i szacowania ich wyników.
Książka jest przeznaczona dla studentów wydziałów budownictwa i inżynierii środowiska uczelni wyższych, a także dla inżynierów i techników praktyków
zajmujących się projektowaniem, realizacją i użytkowaniem obiektów budowlanych oraz wykonywaniem badań podłoża gruntowego.

Mosty ruchome
Thakaa Al-Khafaji, Henryk Zobel
Wyd. 1, s. ok. 350, opr. twarda, jesień 2015
Patron medialny
Bardzo bogato ilustrowana pozycja przedstawiająca wybrane rozwiązania polskie i światowe najrozmaitszych mostów ruchomych. Autorzy przedstawili, na
czym polega specyfika mostów ruchomych, określili zakresy odpowiedzialności
konstruktorów – mostowców, a także mechaników i elektryków. Opisali klasyfikację mostów ruchomych i porównali je, wskazując wady i zalety. Od strony
projektanta tych konstrukcji – opisali proces kształtowania tych mostów i podali
podstawy analizy obliczeniowej ich konstrukcji. Wskazali też specyficzne zagadnienia projektowania, budowy i eksploatacji mostów ruchomych.
Książka zainteresuje nie tylko konstruktorów i projektantów mostów.
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Java
Programowanie praktyczne od podstaw
Krzysztof Barteczko

programowanie

Książka omawia konstrukcje oraz wybrane narzędzia języka Java przydatne we
wszystkich rodzajach praktycznego programowania. Przeznaczona jest zarówno
dla osób, które pragną rozwijać swoje umiejętności, jak i dla początkujących.
Czytelnik dowie się, jak implementować i stosować interfejsy, programować
współbieżnie, czy przetwarzać tablice, kolekcje i pliki. Kilkaset przykładowych
kodów nie tylko ilustruje omawiane koncepcje, ale w wielu przypadkach przedstawia rozwiązania praktycznych problemów.

INFORMATYKA

Wyd. 1, s. 486, opr. miękka, 2014, cena 54,90 zł

Java
Metody i narzędzia programowania
Krzysztof Barteczko
Wyd. 1, s. ok. 450, opr. miękka, jesień 2015
Książka stanowi uzupełnienie do wydanej już publikacji Java. Programowanie
praktyczne od podstaw o zagadnienia bardziej zaawansowane i stanowi kompendium metod i technik programowania w Javie.

Wprowadzenie do
algorytmów
Thomas H.Cormen,
Cherles E.Leiserson,
Roland L. Rivest,
Clifford Stein

Algorytmy
Sanjoy Dasgupta,
Christos Papadimitriou,
Umesh Vazirani
Cena 64,90 zł

Wprowadzenie
do obliczeń
równoległych
Zbigniew J. Czech
Cena 39,90 zł

Cena 149 zł
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Android w praktyce
Projektowanie aplikacji
Roman Wantoch-Rekowski

programowanie
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Wyd. 1, s. 400, opr. miękka, 2014, cena 54 zł
Android jest obecnie najpopularniejszą platformą dla telefonów komórkowych
i tabletów. Dzięki książce Czytelnik dowie się, jak stworzyć własne oprogramowanie na urządzenia mobilne z systemem Android oraz nauczy się od podstaw
zasad budowy oprogramowania i rozpocznie pisanie własnych aplikacji.

Programowanie w języku R
Analiza danych. Obliczenia. Symulacje
Marek Gągolewski
Wyd. 1, s. 528, opr. miękka, 2014 , cena 54,90 zł
Wolnodostępne i bezpłatne środowisko R zyskuje w ostatnich latach coraz większą popularność. Autor – pracujący w R ponad 10 lat, pokazuje, jak przeprowadzane są obliczenia i jak można je samodzielnie oprogramować.

Zrozumieć programowanie
Gynvael Coldwind
Wyd. 1, s. ok. 300, opr. miękka, jesień 2015
Bogata w szczegóły techniczne publikacja przeznaczona dla początkujących
i średniozaawansowanych programistów. Autor (popularny bloger i specjalista)
w oryginalny sposób przedstawia wiele elementów programowania, wyjaśniając
zasadę ich działania, a także wskazuje ich mocne oraz słabe strony. Dużo miejsca poświęcone jest również codziennym czynnościom okołoprogramistycznym.
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Rails 4
Wstęp do programowania
Grzegorz Gałęzowski

programowanie

Pierwsza polska publikacja dla programistów Ruby on Rails 4. Książka obejmuje
praktyczne omówienie instalacji i konfiguracji języka Ruby i frameworku Ruby on
Rails na różnych platformach systemowych oraz narzędzia wspomagające programowanie w Rails 4 i rozproszony system kontroli wersji Git. Czytelnik dowie
się, na czym polega programowanie obiektowe w języku Ruby. Zawarte zostały
także przykłady prezentujące szybkie tworzenie aplikacji internetowych łączących się z bazami danych. Książka napisana jest przystępnym językiem pozwalającym na szybkie wejście w programowanie w Rails 4.
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Wyd. 1, s. ok. 250, opr. miękka, jesień 2015

HTML5 i CSS3. Definicja nowoczesności
Seria Responsive Web Design
Dawid Mazur
Wyd. 1, s. ok. 200, opr. miękka, wiosna 2015
Książka w prosty sposób przedstawia najważniejsze zagadnienia związane z tworzeniem stron internetowych dostosowanych do różnych urządzeń: komputerów,
tabletów, smartfonów. Opracowanie pokazuje osobom początkującym jak tworzyć
responsywne strony WWW. W publikacji poruszono takie tematy, jak HTML5, CSS3,
edytory treści stron WWW, sposoby testowania stron. Kolejne rozdziały pokazują, jak
zaprojektować kompletną stronę WWW.

Programowanie
strukturalne
i obiektowe, t. 1

Programowanie
strukturalne
i obiektowe, t. 2

Krzysztof Wojtuszkiewicz

Krzysztof Wojtuszkiewicz

Cena 24,90 zł

Cena 24,90 zł

Analiza danych
z programem R
Modele liniowe z efektami
stałymi, losowymi
i mieszanymi
Przemysław Biecek
Cena 49,90 zł
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Wordpress i Bootstrap. Bezpłatnie i elastycznie
Seria Responsive Web Design
Dawid Mazur

programowanie
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Wyd. 1, s. ok. 200, opr. miękka, jesień 2015
To pierwsza na polskim rynku książka łącząca Bootstrap i Wordpress. Książka
stanowi kontynuację Responsive Web Design. Definicja nowoczesności. Książka
przeznaczona jest dla osób średniozaawansowanych, które chcą zbudować
responsywną stronę WWW opartą na systemie Bootstrap i zarządzaną przez
system Wordpress. W opracowaniu przedstawiono przygotowanie pełnego szablonu strony WWW i podłączenie go pod system Wordpress.

HTML5. Tworzenie zaawansowanych interfejsów
użytkownika
Sebastian Rosik
Wyd. 1, s. ok. 250, opr. miękka, jesień 2015
Książką będzie skupiać się na częściach HTML5 związanych z multimediami oraz
technikami, jakie mogą być przydatne w tworzeniu zaawansowanych interfejsów użytkownikowi aplikacji webowych. Obecne książki poruszają jedynie tematykę poszczególnych komponentów HTML5, lecz już nie, w jaki sposób łączyć te
komponenty ze sobą tak by osiągnąć najlepszy efekt dla użytkownika aplikacji.
Wiedza zawarta w tej książce pozwoli czytelnikowi na tworzenie aplikacji, które
będą łatwiejsze i przyjemniejsze w obsłudze dla użytkownika końcowego.

Język C# 2010
i platforma .NET 4
Andrew Troelsen
Cena 149 zł

Obliczenia
inżynierskie
i naukowe

Inżynieria
oprogramowania

Szybkie, skuteczne,
efektowne

Cena 59,90 zł

Piotr Krzyżanowski
Cena 44,90 zł
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Krzysztof Sacha

Świat poza jQuery
Biblioteki: AngularJS, KnockoutJS i BackboneJS
Karol Rogowski

programowanie

Publikacja przeznaczona jest dla wszystkich osób, które znają podstawy
JavaScript i jQuery, chcą rozwijać się w kierunku rozwiązań webowych oraz
dowiedzieć się jakie biblioteki skryptowe są teraz popularne.
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Wyd. 1, s. 230, opr. miękka, 2014, cena 49,90 zł

OpenCL
Akceleracje GPU w praktyce
Marek Sawerwain
Wyd. 1, s. 300, opr. miękka, 2014, cena 49,90 zł
Publikacja skierowana do programistów, którzy posiadają umiejętności na
poziomie średnim i chcą zapoznać się z technologią OpenCL. Oprócz wytłumaczenia czym jest OpenCL, Czytelnik znajdzie również sposoby wykorzystania go
do realizacji różnych zadań.

PTC Mathcad Prime 3.0
Obliczenia i programowanie
Robert Gajewski, Marcin Jaczewski
Wyd. 1, s. 222, opr. miękka, 2014, cena 54,90 zł
Książka w sposób kompleksowy opisuje program PTC Mathcad Prime 3.0, dzięki
któremu możliwe jest dokonywanie zaawansowanych obliczeń matematycznych.
Czytelnik dowie się m.in., jakie są źródła i przyczyny powstawania błędów w obliczeniach oraz, jak stosować program do rozwiązywania praktycznych zadań.
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Grafika 3D czasu rzeczywistego
Nowoczesny OpenGL
Jacek Matulewski

programowanie
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Wyd. 1, s. 400, opr. miękka, 2014, cena 49,90 zł
Publikacja stanowi aktualne przedstawienie popularnego interfejsu programistycznego służącego do tworzenia aplikacji z grafiką 3D. Sposób omówienia
nowej wersji OpenGL, od wersji 3.3 wzwyż, będzie interesujący zarówno dla
osób rozpoczynających swoją przygodę z programowaniem grafiki 3D, jak i dla
tych, którzy posługiwali się już starym interfejsem.
Dzięki tej książce Czytelnik dowie się, jak stworzyć aplikacje korzystające z grafiki trójwymiarowej, pozna teoretyczne podstawy rachunku macierzy niezbędne
w grafice trójwymiarowej oraz model oświetlenia Phonga wraz z jego przykładową implementacją.

Shadery. Zaawansowane programowanie w GLSL
Karol Sobiesiak, Piotr Sydow
Wyd. 1, s. ok. 300, opr. miękka, wiosna 2015
Niezbędnik każdego, kto zamierza szybko odnaleźć się we współczesnej grafice
trójwymiarowej. Jest to pierwsza tego typu książka na świecie, opisująca najnowszą wersję języka GLSL 4.50 będącego częścią OpenGL 4.5. Zawiera wyczerpujący opis programowania wszystkich dostępnych aktualnie shaderów, włącznie
z niezwykle popularnym w ostatnim czasie shaderem obliczeniowym (ang. compute shader). Posiada również krótkie wprowadzenie do architektury procesora
graficznego.
Książka skierowana jest zarówno do osób zawodowo zajmujących się programowaniem shaderów, jak również do tych, którzy dopiero zaczynają.
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Box2D
Fizyczny świat w pudełku
Łukasz Grządka, Marcin Różański

Przeznaczona jest dla każdego, kto chce napisać porządną, zgodną z obecnymi
standardami i nie pozbawioną realizmu grę na smartfona. Pomoże również
wzbogacić program o fizykę oraz zaimplementować funkcjonalność podobną do
zastosowanej w sztandarowych tytułach. Zaletą książki są dołączone materiały
referencyjne, które stanowią pomoc w razie wątpliwości.

programowanie

Książka omawia zagadnienie biblioteki stworzonej do symulacji fizycznych światów 2D. Odsłania techniki implementacyjne, zachęcając i ucząc tworzenia ciekawych, eleganckich i oryginalnych gier przy wykorzystaniu silnika fizycznego
Box2D.
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Wyd. 1, s. 214, opr. miękka, 2014 , cena 49,90 zł

Wzorce projektowe
Dobre praktyki w programowaniu gier
Jacek Lebiedź
Wyd.1, s. ok. 300, opr. miękka, jesień 2015
Twórcy gier opisują w książce stosowane przez siebie wzorce projektowe. Nad
spójnością opisów czuwa pasjonat grafiki komputerowej i rzeczywistości wirtualnej, osadzony w środowisku akademickim. Wspólnie połączyli tradycyjne akademickie podejście informatyczne stosowane do opisu wzorców projektowych
ze specyficzną wśród programistów gier spontanicznością, a nawet kontestacją
uznanych metodologii.
Publikacja zarówno dla młodych adeptów informatyki zainteresowanych programowaniem gier, jak i doświadczonych programistów gier.
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ECDL.
Użytkowanie baz
danych
Moduł S1. Syllabus v. 5.0

ecdl
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Alicja Żarowska-Mazur
Wyd. 1, s. 160, opr. miękka, 2014,
cena 29,90 zł

ECDL. Zarządzanie projektami
Moduł S5. Syllabus v. 1.0

ECDL. Web Editing
Moduł S6. Syllabus v. 2.0

ECDL. Edycja obrazów
Moduł S4. Syllabus v. 1.0
Alicja Żarowska-Mazur, Dawid Mazur
Wyd.1, s. ok. 200, opr. miękka, 2015, cena 29,90 zł

ECDL. IT Security
Moduł S3. Syllabus v. 1.0

ECDL. Współpraca Online
Moduł S7. Syllabus v. 1.0
Alicja Żarowska-Mazur, Dawid Mazur
Wyd. 1, s. ok. 150, opr. miękka, 2014, cena 29,90 zł
Moduł S1. Użytkowanie baz danych pokazuje Czytelnikowi krok po kroku m.in.
w jaki sposób zbudować bazę danych i wybrać z niej konkretne informacje.
Moduł S5. Zarządzanie projektami pokazuje, jak tworzyć projekt, ustalać jego harmonogram, a następnie zarządzać nim.
ECDL. Web Editing stanowi pomoc dla tych, którzy chcą samodzielnie poznać
podstawy projektowania stron WWW.
Książka ECDL. Edycja obrazów pokazuje, jak krok po kroku wykonać kompletny
projekt graficzny i przygotować go do druku.
Moduł S3. IT Security, stanowi kompendium wiedzy na temat zagrożeń dla
danych, złośliwych oprogramowań i bezpieczeństwa w Internecie.
Z Modułu S7. Współpraca Online, Czytelnik dowie się m.in., jakie są zasady współpracy w chmurze obliczeniowej i jak przechowywać zasoby na dyskach online.
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ECDL. Podstawy pracy z komputerem
Moduł B1. Syllabus v. 1.0
Witold Sikorski
Wyd. 1, s. 184, opr. miękka, 2014, cena 29,90 zł

ECDL. Podstawy pracy w sieci

Wyd. 1, s. 160, opr. miękka, 2014, cena 29,90 zł
ECDL. Moduł B1. Podstawy pracy w sieci, prezentuje pojęcia m.in technologii informacyjnej i komunikacyjnej oraz bezpieczeństwa informacji.
ECDL. Moduł B2. Podstawy pracy w sieci, omawia m.in. zagadnienia dotyczące
zasad przeglądania Internetu, bezpieczeństwa podczas pracy w sieci, efektywnego wyszukiwania informacji i poczty elektronicznej.

ecdl

Witold Sikorski
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Moduł B2. Syllabus v. 1.0

ECDL Base na skróty
Alicja Żarowska-Mazur, Waldemar Węglarz
Wyd. 1, s. 300, opr. miękka, 2014, cena 69,90 zł
Książka przeznaczona jest dla osób początkujących, chcących zdobyć podstawową wiedzę na temat komputerów, a także informacje dotyczące Internetu,
Edytora tekstów i Arkuszy kalkulacyjnych. Zawiera instruktaż i opis praktycznych
zadań, przedstawiając w sposób prosty i przystępny najważniejsze zagadnienia
do certyfikatu ECDL Base.

ECDL na skróty
Edycja 2012 z płytą
CD-ROM
Alicja Żarowska-Mazur,
Waldemar Węglarz
Cena 69,90 zł

ECDL Advanced na
skróty
Edycja 2012 z płytą
CD-ROM

ECDL. Grafika
menedżerska
i prezentacyjna.
Moduł 6

Alicja Żarowska-Mazur,
Waldemar Węglarz

Mirosława Kopertowska-Tomczak

Cena 69,90 zł

Cena 29,90 zł
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AutoCAD 2015/lt2015/360+
Kurs projektowania parametrycznego i nieparametrycznego
2D i 3D
Wersja polska i angielska
Andrzej Jaskulski

cad/cam
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Wyd. 1, s. 1033, opr. miękka, 2014, cena 99,90 zł
Podręcznik zawiera kompletny kurs projektowania parametrycznego i nieparametrycznego 2D/3D oraz drukowania dokumentacji wyrobów dowolnej branży
i o dowolnym stopniu złożoności, za pomocą programów: AutoCAD 2015 lub
AutoCAD LT 2015 (tylko 2D) i wersji mobilnej AutoCAD 360 oraz nowszych, w polskiej lub angielskiej wersji językowej.
Zaletą pozycji są starannie dobrane i przemyślane ćwiczenia, oparte na wieloletnim doświadczeniu Autora. Książka umożliwia przygotowanie się do egzaminu
certyfikacyjnego AutoCAD Certified Professional.

AutoCAD 2016/LT2016/360+
Kurs projektowania parametrycznego i nieparametrycznego
2D i 3D
Andrzej Jaskulski
Wyd. 1, s. ok. 1100, opr. miękka, jesień 2015
Najnowszy sztandarowy podręcznik prof. Andrzeja Jaskulskiego. Uczy tworzenia i drukowania dokumentacji wyrobów dowolnej branży o dowolnym stopniu
złożoności. Niezbędny każdemu studentowi, inżynierowi, technikowi. Obejmuje
narzędzia Cloud Computing na tablety i smartfony. Przygotowuje do egzaminu
AutoCAD Certified Professional.
Autor to pracownik naukowo-dydaktyczny ze stażem przemysłowym – wychowawca tysięcy inżynierów, „Autodesk Authorized Author”, wykładowca „Autodesk
University Las Vegas”, „Subject Matter Expert”, dyrektor i trener Autoryzowanego
Centrum Szkolenia Autodesk.
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Autodesk Inventor Professional 2015PL/2015+/
Fusion 360
Metodyka projektowania
Andrzej Jaskulski

Autorem książki jest jeden z najlepszych specjalistów w Polsce w dziedzinie metodyki i dydaktyki projektowania 2D i 3D.
Na dołączonej płycie CD Czytelnik znajdzie przykłady, zadania i elementy konfiguracyjne niewystępujące w oryginalnym programie.

cad/cam

Podręcznik przeznaczony jest dla osób pragnących efektywnie nauczyć się projektowania wyrobów i zarządzania ich dokumentacją za pomocą programów: Autodesk Inventor Professional 2015 (lub nowszy) oraz Autodesk Fusion 360. Pozwala
przygotować się do egzaminu certyfikacyjnego Inventor Certified Professional.
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Wyd. 1, s. 1184, opr. miękka, 2014, cena 149 zł

Autodesk Inventor Professional 2016PL / 2016+ /
FUSION 360
Metodyka projektowania
Andrzej Jaskulski
Wyd. 1, s. ok. 1100, opr. miękka, jesień 2015
Najnowszy podręcznik prof. Andrzeja Jaskulskiego. Uczy projektowania wyrobów
i zarządzania ich dokumentacją. Niezbędny każdemu studentowi, inżynierowi,
technikowi. Obejmuje modelowanie hierarchiczne (FBM) i swobodne (SFM), realizowane klasycznie oraz metodą Cloud Computing. Przygotowuje do egzaminu
„Inventor Certified Professional”.
Autor to pracownik naukowo-dydaktyczny ze stażem przemysłowym – wychowawca tysięcy inżynierów, „Autodesk Authorized Author”, wykładowca „Autodesk
University Las Vegas”, „Subject Matter Expert”, dyrektor i trener Autoryzowanego
Centrum Szkolenia Autodesk.
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Cyfrowy świat 60+
Tom 1 Ty i twój komputer
Alicja Żarowska-Mazur
Wyd. 1, s. 256, opr. miękka, 2014, cena 39,90 zł
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sieci/internet/www

Cyfrowy świat 60+
Tom 2 Co słychać na fejsie
Alicja Żarowska-Mazur
Wyd. 1, s. 244, opr. miękka, 2014, cena 39,90 zł
Poradniki poprowadzą Czytelnika krok po kroku przez ciekawy, wartościowy
i pełen tajemnic wirtualny świat. Dzięki książkom obsługa komputera i podstawy
poruszania się w Internecie przestaną sprawiać trudności.
Tom 1 prezentuje zagadnienia zarządzania danymi, poruszania się po Internecie,
bankowości elektronicznej i zakupów w sieci.
Tom 2 omawia problematykę komunikatorów, radia i telewizji internetowej oraz
serwisów społecznościowych.

Hakerstwo

YouTube

Tim Jordan

Wideo online i kultura
uczestnictwa

Seria: Media cyfrowe
Cena 39,90 zł

Blogowanie
Jill Walker Rettberg
Seria: Media cyfrowe
Cena 39,90 zł
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Jean Burgess,
Joshua Greek
Seria: Media cyfrowe
Cena 39,90 zł

Informacja
w Internecie
Magdalena Karciarz,
Maciej Dutko
Cena 29,90 zł

Bezpieczeństwo
informacyjne
Krzysztof Liderman
Cena 39,90 zł

Cyfrowy świat seniora
Smartfon, tablet i nie tylko
Alicja Żarowska-Mazur
Wyd. 1, s. ok. 200, opr. miękka, wiosna 2015

Pierwsza książka dla seniorów, w której pokazane zostały dwa różne systemy
operacyjne: Android oraz iOs, oraz książki elektroniczne.

INFORMATYKA

Przedstawione zagadnienia mają charakter ćwiczeń, a każde z nich jest zilustrowane graficznie, co zdecydowanie ułatwia zrozumienie wykonywanych operacji.

sieci/internet/www

Praktyczny poradnik, który w przystępny sposób omawia działanie smartfonów,
tabletów oraz czytników e-booków.

Cyfrowy świat seniora
Aktywnie w internecie
Alicja Żarowska-Mazur
Wyd. 1, s. ok. 200, opr. miękka, jesień 2015
Publikacja, która uświadamia, że senior ma prawo i możliwość aktywnego uczestniczenia w Internecie.
W książce poruszono takie zagadnienia, jak: blogi, komunikatory, serwisy umożliwiające publikację zdjęć i tekstów.
Tak samo, jak w pozostałych publikacjach tego cyklu, tak i tu wszystkie ćwiczenia
zostały poparte praktycznymi przykładami oraz zilustrowane tak, by każdy krok
był czytelny i zrozumiały.
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Cisco CCENT/ CCNA ICND1 100-101
Oficjalny przewodnik
Przygotowanie do egzaminu na certyfikat
Wendell Odom
Tłum. Małgorzata Dąbkowska-Kowalik i Witold Sikroski

INFORMATYKA

sieci/internet/www

Wyd.1, s. ok. 950, opr. twarda, jesień 2015
Najnowsza edycja najlepszego przewodnika po certyfikacji. Zawiera aktualne
treści, nowe ćwiczenia, 400 praktycznych pytań oraz 90 minut treningu wideo
- plus CCENT Network Simulator Lite Edition z ćwiczeniami laboratyjnymi.
Wendell Odom to jeden z najlepszych instruktorów i ekspertów, którego wskazówki pomogą w identyfikacji słabych punktów oraz poprawią zarówno Twoją
wiedzę jak i praktyczne umiejętności. Cisco CCENT / CCNA ICND1 100-101 to niezbędna pozycja aby odnieść sukces na egzaminie!

Cisco CCNA/ Similuator Lite ICND2 200-101
Oficjalny przewodnik
Przygotowanie do egzaminu na certyfikat
Wendell Odom
Tłum. Małgorzata Dąbkowska-Kowalik, Witold Sikroski i Maciej Baranowski
Wyd. 1, s. ok. 950, opr. twarda, jesień 2015
Kolejna edycja najlepszego przewodnika po certyfikacji. Zawiera najbardziej aktualne treści, nowe ćwiczenia, 60 minut treningu wideo - plus CCNA Network Simulator Lite Edition z ćwiczeniami laboratyjnymi.

Akademia sieci
Cisco. CCNA
Exploration.
Semestr 1

Akademia sieci
Cisco. CCNA
Exploration.
Semestr 2

Akademia sieci
Cisco. CCNA
Exploration.
Semestr 3

Podstawy sieci

Protokoły i koncepcje
routingu

Przełączanie sieci LAN
i sieci bezprzewodowe

Rick Graziani, Allan Johnson

Wayne Lewis

Cena 109,90 zł

Cena 109,90 zł

Rick McDonald, Mark A. Dye,
Antoon „Tony” W. Rufi
Cena 109,90 zł
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Inżynieria wymagań w praktyce
Bartosz Hrabski, Karolina Zmitrowicz

zastosowania

Publikacja skierowana jest do osób zawodowo zajmujących się analizą biznesową
i systemową, odpowiedzialnych za jakość oprogramowania i systemów jak również
wszystkich, którzy pragną zrozumieć wyzwania związane z inżynierią wymagań.

INFORMATYKA

Wyd. 1, s. 350, opr. miękka, 2014, cena 54,90 zł

Analityk systemów
Przygotowanie do egzaminu z inżynierii wymagań
Seria: Certyfikowany specjalista IT
Karolina Zmitrowicz
Wyd. 1, s. 194, opr. miękka, 2015, cena 49,90 zł
Książka omawia tematy poruszone w planie nauczania REQB® Certyfikowany Profesjonalista Inżynierii Wymagań dla poziomu podstawowego, wersja 2.1, 2014. Czytelnik
może sprawdzić stan swojej wiedzy po zakończeniu każdego rozdziału, odpowiadając
na pytania kontrolne będące zarazem celami nauczania dla każdego tematu.

Tester oprogramowania
Przygotowanie do egzaminu z testowania oprogramowania
Seria: Certyfikowany specjalista IT
Karolina Zmitrowicz
Wyd. 1, s. 194, opr. miękka, wiosna 2015
Oparty na programie ISTQB® (International Software Testing Qualification
Board) przewodnik do poziomu podstawowego certyfikacji w dziedzinie testowania oprogramowania.

77

Testowanie i jakość oprogramowania
Metody, narzędzia, techniki
Adam Roman

zastosowania

INFORMATYKA

Wyd. 1, s. ok. 1100, opr. twarda, wiosna 2015
Pierwszy w Polsce podręcznik kompleksowo opisujący nowoczesne podejście do
testowania. W przystępny sposób prezentuje większość spotykanych w praktyce
metod efektywnego testowania, zarządzania procesem testowym oraz zapewniania jakości oprogramowania. Polecany początkującym i zaawansowanym
testerom, kierownikom testów i programistom stosującym testy jednostkowe.
Idealna pomoc dla przygotowujących się do egzaminów ISTQB na wszystkich
poziomach zaawansowania.

Zawód tester
Radosław Smiglin
Wyd. 1, s. ok. 250, opr. miękka, jesień 2015
Książka, która wszystkim osobom, chcącym zostać testerami pokaże jak rozpocząć przygodę z testowaniem oprogramowania. Autorem książki jest twórca portalu testerzy.pl, Mistrzostw Polski w Testowaniu Oprogramowania – TestingCup
i przedsiębiorca z powodzeniem prowadzący działalność testerską. Jak nikt inny
w Polsce zna się on na samym testowaniu, ale i na meandrach polskiego rynku
pracy w obszarze jakości oprogramowania.
Książka przeznaczona jest dla osób, które dopiero szukają swojej ścieżki kariery
i chcą spróbować swoich sił w IT oraz dla osób, które już wiedzą, że chcą być
testerami. Autor rekomenduje tę publikację osobom początkującym.

Analiza ryzyka
i ochrona informacji
w systemach
komputerowych

Urządzenia techniki
komputerowej, cz. 1

Urządzenia techniki
komputerowej, cz. 2

Jak działa komputer?

Urządzenia peryferyjne
i interfejsy

Krzysztof Liderman

Cena 44,90 zł

Cena 19,90 zł
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Krzysztof Wojtuszkiewicz

Krzysztof Wojtuszkiewicz
Cena 44,90 zł

Poradnik przedsiębiorcy
Sage Symfonia START, KPiR i ryczałt
Jerzy Auksztol, Marta Polit-Szychalewska, Magdalena Chomuszko

Czytelnik, dzięki Poradnikowi nie tylko dowie się, jak prowadzić własną działalność zgodnie z przepisami, jak ułatwić sobie pracę korzystając z programu, ale
też pozna podstawy analizy danych i raportowania, które pozwolą mu na zidentyfikowanie wiedzy, ułatwiającej podejmowanie decyzji gospodarczych.

zastosowania

Książka jest wyjątkowym połączeniem przydatnej wiedzy o działalności gospodarczej z kursem obsługi programu, wspomagającego zarządzanie małym
przedsiębiorstwem. Autorzy zadbali o to, aby Czytelnik nie tylko znalazł w Poradniku wsparcie, lecz również inspirację dla własnego rozwoju, jako menadżera
własnej firmy. Publikacja prezentuje typowe procesy występujące w działalności,
takie jak sprzedaż, zakup, zarządzanie pracownikami, czy majątkiem w kontekście przepisów prawa, wskazując jednocześnie, jak dany proces wprowadzić do
programu Mała Księgowość Start.

INFORMATYKA

Wyd. 1, s. ok. 250, opr. miękka, wiosna 2015

Kurs księgowości komputerowej
Sage Symfonia 2015
Magdalena Chomuszko
Wyd. 1, s. 278, opr. miękka, 2015, cena 49,90 zł
Nowoczesny podręcznik do samodzielnej nauki obsługi jednego z najpopularniejszych programów do ewidencji księgowej Sage Symfonia Finanse Księgowość, od lat cieszący się zainteresowaniem Czytelników. Aktualizowany na
bieżąco wraz ze zmieniającymi się przepisami i wersjami programu. Prezentowane zagadnienia są ilustrowane praktycznymi przykładami i instrukcjami krok
po kroku, w sposób prosty i przystępny, dzięki czemu książka może być realnym
wsparciem dla osób chcących samodzielnie poznać funkcjonalności programu.
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Kurs Kadry i Płace
Sage Symfonia 2015
Magdalena Chomuszko

zastosowania

INFORMATYKA

Wyd. 1, s. 184, opr. miękka, 2015, cena 49,90 zł
Kolejne wydanie Kursu Kadry Płace, książki dzięki której Czytelnik może samodzielnie nauczyć się obsługi programu do zarządzania procesami w dziale HR
(Human Resource). Wiele przykładów wraz z instrukcjami przedstawionymi
w prosty, przystępny sposób sprawia, że nauka obsługi programu jest łatwa.
Dołączona do książki płyta z wersją demo programu, pozwoli Czytelnikowi na
praktyczne przerobienie przykładów i zadań zawartych w książce. W publikacji
zostały przedstawione zagadnienia związane z procedurami przyjęcia pracownika do pracy, naliczeniu mu płac, definiowaniu systemów wynagrodzeń, czy
rozliczaniu z urzędami.

Controlling procesów. Jak wdrożyć?
Magdalena Chomuszko
Wyd. 1, s. 196, opr. miękka, 2015, cena 44,90 zł
Książka porządkuje duży obszar zagadnień związanych z controllingiem, będąc
wsparciem dla przedsiębiorców w procesie wdrożenia controllingu i zarządzania. Doceniając istniejący dorobek literaturowy, autorka uzupełniła istniejącą
lukę poprzez wskazanie, jak zastosować teorię w praktyce, opierając się na koncepcji controllingu procesów.

SAP
Zrozumieć system ERP
Jerzy Auksztol,
Piotr Balwierz,
Magdalena Chomuszko
Cena 59,90 zł

SAP – scenariusze
księgowe
Moduł SAP-FI
Jerzy Auksztol, Magdalena
Chomuszko, Marcin
Wojsa
Cena 49,90 zł

Zintegrowane
systemy
informatyczne
Dobre praktyki wdrożeń
Red. nauk. Jerzy
Kisielnicki, Małgorzata
Pańkowska, Henryk Sroka
Cena 54,90 zł
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SCRUM i nie tylko
Teoria i praktyka metod Agile
Krystian Kaczor

zastosowania

Książka tłumaczy teorię i prezentuje praktykę zarządzania projektami za pomocą
metod zwinnych. W przystępny sposób przedstawiono w niej metody Agile
i to, jak w pełni wykorzystać ich potencjał. Czytelnik nauczy się m.in. planować,
sprawdzać postępy i optymalizować pracę.

INFORMATYKA

Wyd. 1, s. 284, opr. miękka, 2014, cena 49,90 zł

Hurtownie danych
Teoria i praktyka
Agnieszka Chodkowaska-Gyurics
Wyd. 1, s. 388, opr. miękka, 2014, cena 54,90 zł
Książka oprócz całościowego wykładu teoretycznego, koncentruje się na praktyce.
Opisane zostały liczne pułapki czyhające na programistów i projektantów. Czytelnik
dowie się m.in., jak zaprojektować hurtownię danych i zagwarantować jej wydajne
zasilanie. Wszystkie omówione zagadnienia zostały zilustrowane przykładami.

Modelowanie
organizacji
procesowej
Magdalena Chomuszko,
Jerzy Auksztol
Cena 34,90 zł

Funkcjonalność
informatycznych
systemów
zarządzania

Funkcjonalność
informatycznych
systemów
zarządzania

T. 1 Zintegrowane
systemy transakcyjne

T. 2 Systemy Business
Intelligence

Arkadiusz Januszewski

Arkadiusz Januszewski

Cena 54,90 zł

Cena 39,90 zł

Zarządzanie
projektami
informatycznymi
Mariusz Lasiński
Cena 44,90 zł
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Informatyka kwantowa
Wybrane obwody i algorytmy
Marek Sawerwain, Joanna Wiśniewska

zastosowania

INFORMATYKA

Wyd. 1, s. ok. 350, opr. miękka, jesień 2015
Informatyka kwantowa (IK) to nowa, dynamicznie rozwijająca się dyscyplina
informatyki. Książka ma na celu przedstawić podstawowe pojęcia wprowadzające Czytelnika w niełatwe arkany IK, a także przybliżyć działanie podstawowych,
już dobrze poznanych, obwodów kwantowych realizujących znane algorytmy
i protokoły informatyki kwantowej

Cyfrowe przetwarzanie sygnałów w telekomunikacji
Red. nauk. Tomasz Zieliński, Przemysław Komoda, Roman Rumian
Wyd. 1, s. 1000, opr. miękka, 2014, cena 119 zł
Autorami poszczególnych rozdziałów są najlepsi w Polsce bardzo doświadczeni
wykładowcy akademiccy oraz zaproszeni specjaliści od wybranych zagadnień.
Książka w przystępny sposób przedstawia metody analizy i przetwarzania sygnałów cyfrowych, które stanowią serce nowoczesnej telekomunikacji. Poruszane
zagadnienia zilustrowano prostymi programami, napisanymi w języku Matlab.

Eksploracja danych
Metody i algorytmy
Tadeusz Morzy
Cena 79,90 zł

Biocybernetyka

Bioinformatyka
i ewolucja
molekularna

Metody i modele
eksploracji danych

Paul G. Higgs,
Teresa K. Attwood

Cena 59,90 zł

Cena 79,90 zł

Metodologiczne
podstawy dla inżynierii
biomedycznej

Metody i techniki
sztucznej inteligencji

Ryszard Tadeusiewicz

Inteligencja obliczeniowa

Cena 49,90 zł

Leszek Rutkowski
Cena 49,90 zł
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Daniel T. Larose

Teoria i algorytmy
sterowania
Zdzisław Bubnicki
Cena 44,90 zł

Indeks
#
50 lat Olimpiad Fizycznych 38

A
Akademia sieci Cisco. CCNA
Exploration. Semestr 1
Podstawy sieci 76
Akademia sieci Cisco. CCNA
Exploration. Semestr 2
Protokoły i koncepcje routingu 76
Akademia sieci Cisco. CCNA
Exploration. Semestr 3
Przełączanie sieci LAN i sieci
bezprzewodowe 76
Algebra 44
Algebra abstrakcyjna w zadaniach
44
Algebra liniowa w zadaniach 44
Algorytmy 63
Analityk systemów
Przygotowanie do egzaminu
z inżynierii wymagań 77
Analiza
Cz. 1 Elementy 45
Cz. 2 Ogólne struktury matematyki
45
Cz. 3 Analiza zespolona, dystrybucje
45
Analiza danych w naukach ścisłych
i technice 34
Analiza danych z programem R
Modele liniowe z efektami stałymi,
losowymi i mieszanymi 45, 65
Analiza funkcjonalna 45
Analiza funkcjonalna w zadaniach
45
Analiza matematyczna 45
Analiza matematyczna
Podręcznik dla ekonomistów 46
Analiza matematyczna
Funkcje wielu zmiennych 46
Analiza matematyczna w zadaniach,
t. 1-2 46
Analiza ryzyka i ochrona informacji
w systemach komputerowych 78
Analiza rzeczywista i zespolona 46
Analiza statystyczna w laboratorium
29
Anatomia i histogeneza roślin
naczyniowych 10
Anatomia zwierząt
T. 1 Aparat ruchowy 8
T. 2 Narządy wewnętrzne i układ
krążenia 8
T. 3 8
Android w praktyce 64
Astronomia w geografii 20
Atomy i kwanty 34
AutoCAD 2015/lt2015/360+ 72
AutoCAD 2016/LT2016/360+ 72
Autodesk Inventor Professional
2015PL/2015+/Fusion 360 73
Autodesk Inventor Professional
2016PL / 2016+ / FUSION 360 73
Autoklawizowany beton komórkowy
59

B
Bakterie antybiotyki, lekoodporność
13
Beton i jego technologie 61
Betony nowej generacji 61
Bezpieczeństwo informacyjne 74

Biochemia 12
Biocybernetyka 82
Biofizyka 7
Biofizyka molekularna 7
Bioinformatyka i ewolucja
molekularna 82
Biologia
Encyklopedia Szkolna PWN 6
Biologia komórki roślinnej
T. 1 Struktura 10
T. 2 Funkcja 10
Biologia molekularna bakterii 13
Biologia molekularna w medycynie
12
Biologiczne podstawy ochrony
przyrody 15
Biopaliwa 17
Biotechnologia molekularna 12
Biotechnologia roślin 10
Biotechnologia ścieków 17
Blogowanie 74
Botanika
T. 1 Morfologia 10
T. 2 Systematyka 10
Box2D 69
Budowlane przedsięwzięcia
inwestycyjne 55
Budownictwo ekologiczne 56

C
Całki 41
Chemia analityczna
Cz. 1 Podstawy teoretyczne i analiza
jakościowa 28
Cz. 2 Chemiczne metody analizy
ilościowej 28
Chemia fizyczna
T. 1 Podstawy fenomenologiczne
29
T. 2 Fizykochemia molekularna 29
T. 3 Obliczenia fizykochemiczne 29
T. 4 Laboratorium fizykochemiczne
29
Chemia fizyczna 30
Chemia ogólna 25
Chemia organiczna
Rozwiązywanie problemów 27
Chemia organiczna, cz. 1-5 27
Chemia piękna 25
Chłodnictwo 32
Cieplejszy świat 21
Cisco CCENT/ CCNA ICND1 100-101
Oficjalny przewodnik
Przygotowanie do egzaminu na
certyfikat 76
Cisco CCNA/ Similuator Lite ICND2
200-101
Oficjalny przewodnik
Przygotowanie do egzaminu na
certyfikat 76
Controlling procesów. Jak wdrożyć?
80
Cyfrowe przetwarzanie sygnałów
w telekomunikacji 82
Cyfrowy świat 60+
Tom 1 Ty i twój komputer 74
Tom 2 Co słychać na fejsie 74
Cyfrowy świat seniora
Aktywnie w internecie 75
Smartfon, tablet i nie tylko 75
Ćwiczenia rachunkowe z chemii
analitycznej 28
Ćwiczenia z biochemii 12

D
Dendrochronologia 10
Dendrologia 10
Diagnostyka bakteriologiczna 13

Diagnostyka konstrukcji
żelbetowych
T. 1 Metodologia, badania polowe,
badania laboratoryjne betonu
i stali 58
T. 2 Badania korozji zbrojenia
i właściwości ochronnych betonu
58
Dokumentacja projektowa
i wykonawcza 55
Druga twarz tlenu 26
Dzieje życia na Ziemi 6

E
ECDL. Edycja obrazów
Moduł S4. Syllabus v. 1.0 70
ECDL. Grafika menedżerska
i prezentacyjna. Moduł 6 71
ECDL. IT Security
Moduł S3. Syllabus v. 1.0 70
ECDL. Podstawy pracy w sieci
Moduł B2. Syllabus v. 1.0 71
ECDL. Podstawy pracy
z komputerem
Moduł B1. Syllabus v. 1.0 71
ECDL. Użytkowanie baz danych
Moduł S1. Syllabus v. 5.0 70
ECDL. Web Editing
Moduł S6. Syllabus v. 2.0 70
ECDL. Współpraca Online
Moduł S7. Syllabus v. 1.0 70
ECDL. Zarządzanie projektami
Moduł S5. Syllabus v. 1.0 70
ECDL Advanced na skróty
Edycja 2012 z płytą CD-ROM 71
ECDL Base na skróty 71
ECDL na skróty
Edycja 2012 z płytą CD-ROM 71
Ekologia człowieka
T. 1 Podstawy ochrony środowiska
i zdrowia człowieka. Wrażliwość
na czynniki środowiska
i biologiczne zmiany
przystosowawcze 15
T. 2 Podstawy ochrony środowiska
i zdrowia człowieka. Ewolucja
i dostosowanie biokulturowe 15
Ekologia ewolucyjna 15
Ekologia krajobrazu 17
Ekologia roślin 10
Ekonofizyka 34
Ekonomika turystyki i rekreacji 24
Ekoturystyka 24
Eksploracja danych 82
Elektrodynamika kwantowa 40
Elektrodynamika ośrodków ciągłych
40
Elektrodynamika techniczna 54
Elementarna teoria liczb 43
Elementy logiki i teorii mnogości
w zadaniach 43
Encyklopedia przyrodnicza dla
każdego 6
Encyklopedia zdrowia, t. 1-2 14
Energetyka a społeczeństwo 54
E-Turystyka 24

F
Feynmana wykłady z fizyki
T. 1, cz. 1 Mechanika. Szczególna
teoria względności 36
T. 1, cz. 2 Optyka. Termodynamika.
Fale 36
T. 2, cz. 1 Elektryczność i magnetyzm.
Elektrodynamika 36
T. 2, cz. 2 Elektrodynamika. Fizyka
ośrodków ciągłych 36
T. 3 Mechanika kwantowa 36

Feynman radzi
Feynmana wykłady z fizyki 36
Fizjologia roślin 10
Fizjologia roślin
Wprowadzenie 10
Fizjologia roślin sadowniczych strefy
umiarkowanej
T. 1 Zagadnienia podstawowe,
wzrost i kwitnienie 10
T. 2 Plonowanie i udział różnych
czynników w tym procesie 10
Fizjologia starzenia się 7
Fizyczne metody badań w biologii,
medycynie i ochronie środowiska
34
Fizyczne metody diagnostyki
medycznej i terapii 34
Fizyka cieplna budowli w praktyce
59
Fizyka sportu 7
Fizyka statystyczna, cz. 1-2 40
Fizyka wokół nas 36
Fizyka współczesna 34
Fotogrametria 19
Fundamenty palowe
T. 1 Technologie i obliczenia 59
T. 2 Badania i zastosowania 59
Funkcjonalność informatycznych
systemów zarządzania
T. 1 Zintegrowane systemy
transakcyjne 81
T. 2 Systemy Business Intelligence
81

G
Genetyka i genomika zwierząt 14
Genetyka molekularna 14
Genomy 14
Geodezja 20
Geodezja inżynieryjno-drogowa 20
Geodezja współczesna 19
Geografia fizyczna świata 21
Geografia osadnictwa 21
Geografia polityczna 20
Geografia regionalna Polski 21
Geografia regionalna świata 21
Geografia urbanistyczna 21
Geologia dynamiczna 21
Geologia kontynentów 23
Geologia Polski 22
Geomatyka 20
Geometria wykreślna z perspektywą
stosowaną 42
Geomorfologia 21
GIS w geografii fizycznej 20
GIS w wodociągach i kanalizacji 20
Gleba w środowisku 15
Gleboznawstwo 16
Gospodarka turystyczna 24
Grafika 3D czasu rzeczywistego 68
Grafy i sieci 43
Granice i pochodne 41
Gruntoznawstwo inżynierskie 62

H
Hakerstwo 74
Historia fizyki 38
Historia odkryć geograficznych
i poznania Ziemi 20
Historia ogrodów
T. 1 Od starożytności po barok 6
T. 2 Od XVIII wieku
do współczesności 6
Historia zwierząt kręgowych 7
Hodowla komórek i tkanek 12
Hotelarstwo 24
HTML5 i CSS3. Definicja
nowoczesności 65

HTML5. Tworzenie zaawansowanych
interfejsów użytkownika 66
Hurtownie danych 81
Hydraulika siłowa – zadania
z rozwiązaniami 49
Hydrodynamika 40
Hydrologia ogólna 21

I
Idee chemii kwantowej 25
Identification of Biologically and
Environmentally Important
Organic Compounds 27
Immunologia 14
Immunologia
Podstawowe zagadnienia
i aktualności 14
Informacja w Internecie 74
Informatyka kwantowa 82
Informatyka medyczna 34
Inżynieria oprogramowania 66
Inżynieria wymagań w praktyce 77
Izentropowe i nieizentropowe
przepływy gazu 50

J
Jakość zasilania w sieciach
z generacją rozproszoną 54
Java
Programowanie praktyczne od
podstaw 63
Java
Metody i narzędzia programowania
63
Język C# 2010 i platforma .NET 4 66

K
Kartografia i geowizualizacja 20
Kartografia tematyczna 20
Kinetyka fizyczna 40
Klasyczna teoria pola 34
Klimat Polski 21
Klucz do oznaczania roślin
naczyniowych Polski niżowej 10
Kompendium wiedzy o żywności,
żywieniu i zdrowiu 15
Komputerowa analiza obrazu
biomedycznego 34
Konstrukcje murowe wg Eurokodu 6
i norm związanych, T. 1-2 60
Konstrukcje stalowe 59
Konstrukcje wsporcze dźwignic 59
Konstrukcje żelbetowe według
Eurokodu 2
Atlas rysunków 56
Konstrukcje żelbetowe według
Eurokodu 2 i norm związanych,
t. 1-4 56
Krótkie wykłady. Biochemia 12
Krótkie wykłady. Biologia
molekularna 12
Krótkie wykłady. Biologia rozwoju 7
Krótkie wykłady. Biomechanika
sportu 7
Krótkie wykłady. Chemia
analityczna 28
Krótkie wykłady. Chemia fizyczna
29
Krótkie wykłady. Chemia leków 26
Krótkie wykłady. Chemia
nieorganiczna 26
Krótkie wykłady. Chemia organiczna
27
Krótkie wykłady. Ekologia 15
Krótkie wykłady. Fizjologia
człowieka 7
Krótkie wykłady. Fizjologia sportu 7

Krótkie wykłady. Genetyka 14
Krótkie wykłady. Immunologia 14
Krótkie wykłady. Mikrobiologia 13
Krótkie wykłady. Mikrobiologia
medyczna 13
Krótkie wykłady. Neurobiologia 7
Krystalografia 26
Kształtowanie metali lekkich 30
Kurs Kadry i Płace 80
Kurs księgowości komputerowej 79
Kwantowa teoria pola w zadaniach
34

L
Laboratorium w szufladzie
Chemia 47
Elektrotechnika, elektronika,
miernictwo 47
Modelarstwo i robotyka 47
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