


25 lat w służbie nauki

Szanowni Państwo,

założona w 1992 roku Księgarnia Akademicka Sp. z o.o. obchodzi w tym roku swój 
okrągły jubileusz. Przez ten czas udało się nam na stałe wpisać w krajobraz środo-
wiska akademickiego Krakowa i nie tylko. Zaczynaliśmy w słynnym „Gołębniku” 
jako niewielka uniwersytecka księgarnia rozprowadzająca skrypty akademickie, 
a w niedługim czasie rozpoczęliśmy kreowanie własnych tytułów. Od tamtej pory 
działamy jako księgarnia specjalistyczna z dziedziny szeroko pojętej humanistyki 
i nauk społecznych oraz wydawnictwo o podobnym profilu. Znajdując się nadal 
w sercu Krakowa, aktywnie uczestniczymy w życiu środowiska naukowego.

Funkcjonujemy obok innych specjalistycznych oficyn wydawniczych wyrosłych 
ze środowiska Uniwersytetu Jagiellońskiego (m.in. Towarzystwo Autorów i Wydaw-
ców Prac Naukowych Universitas, Historia Iagiellonica, Societas Vistu lana, Zakład 
Wydawniczy Nomos). Obecnie księgarnia prowadzi swoją działalność w  lokalu 
znajdującym się na parterze Collegium Kołłątaja przy ulicy św. Anny 6, a od kil-
ku lat siedziba wydawnictwa mieści się w budynku Małopolskiej Izby Rzemiosła 
i Przedsiębiorczości przy ul. św. Anny 9. Prowadzimy też sprzedaż wybranych tytu-
łów na konferencjach naukowych, imprezach kulturalnych oraz spotkaniach autor-
skich. Chętnie współpracujemy z organizatorami tego typu przedsięwzięć, niejed-
nokrotnie obejmujemy też patronatem różne inicjatywy akademickie.

Rokrocznie wydajemy ponad 100 tytułów, wśród których warto wymienić: 
monografie naukowe, materiały z konferencji, księgi pamiątkowe, słowniki, edycje 
źródeł, a także czasopisma naukowe. Naszą ofertę dopełniają wydania staropol-
skich dzieł literackich, wspomnienia, poezja i teksty o charakterze publicystycz-
nym. W swojej działalności staramy się łączyć solidność tradycyjnego edytorstwa 
z najnowszymi zdobyczami technologii, o czym świadczy oferta książek elektro-
nicznych, a także czasopism naukowych w otwartym dostępie, przygotowywanych 
zgodnie z najwyższymi standardami naukowymi obowiązującymi zarówno w Pol-
sce, jak i za granicą, oraz ich elektroniczną obsługą w międzynarodowych nauko-
wych bibliografiach i bazach danych.

Aktywnie współpracujemy też z pracownikami naukowymi krakowskich 
uczelni oraz innych instytucji naukowo-kulturalnych, aby zapewnić wysoki po-
ziom naszych publikacji. Chętnie gościmy również studentów kierunków edytor-
skich chcących odbyć praktyki i staże.

Na zakończenie chcielibyśmy złożyć podziękowania naszym Autorom, którzy 
przez te wszystkie lata chcieli powierzyć nam swoje teksty i mamy nadzieję na dal-
sze wspólne działania mające upowszechniać polską myśl naukową.

Adam Lejczak
Adam Roliński
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HISTORIA BUDYNKÓW UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO
redaktor serii: prof. dr hab. Andrzej chwalba (Uniwersytet Jagielloński)
Cykl wydawniczy, ukazujący się z okazji 650-lecia istnienia Uniwersytetu Jagiellońskiego przy współ-
udziale Archiwum Narodowego w Krakowie, powstał z myślą o przybliżeniu czytelnikom historii bu-
dynków, w których na przestrzeni wieków mieściły się wydziały, instytuty i katedry najstarszej uczelni 
w Polsce. W założeniu redaktorów przedstawiane publikacje mają być naukowe w treści, lecz popularne 
w formie i dodatkowo bogato ilustrowane. Cykl zainaugurował w 2009 roku tom poświęcony Colle-
gium Maius, a do 2015 roku ukazało się dwanaście kolejnych.

gąsiorowski Stefan, Krawczuk Wojciech
Collegium Kazimierzowskie. On the Boundary 
Between Two World
Kraków 2016 – 83 s., [24] s. tabl. ; 24 cm
ISBN 978-83-7638-842-7     Cena: 28 zł
Wersja anglojęzyczna książki Collegium Kazimierzowskie. Na 
granicy dwóch światów jest kolejną z serii, zapoczątkowanej 
kilka lat temu dla uczczenia 650-tej rocznicy powstania Uni-
wersytetu Jagiellońskiego. W opisie tego budynku znajdziemy 
jednak znacznie więcej historii miasta Kazimierza, powstałego 
w XIV wieku, niż informacji dotyczących Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego. W książce przedstawiono dzieje nie tylko organiza-
cji średniowiecznego kolegium, ale także historię ulicy Józefa 
i budynku pod nr 19, a także rewitalizację żydowskiego Kazi-
mierza po roku 1989 i gospodarzy gmachu w latach 2000-2014, 
czyli Instytut Psychologii Stosowanej, Katedrę Prawa Własno-
ści Intelektualnej i Instytut Judaistyki.

Kliniki i zakłady teoretyczne Collegium Medicum 
Uniwersytetu Jagiellońskiego w krakowskiej 
dzielnicy Wesoła. Gmachy i ludzie
red. piotr Franaszek
Kraków 2016 – 360 s., [100] s. tabl. ; 25 cm
ISBN 978-83-7638-730-7     Cena: 40 zł
Przez kilka wieków krakowska dzielnica Wesoła słynęła z licz-
nych ogrodów. Dlatego też była ulubionym miejscem spacerów 
i rekreacji. W 1788 r. jej oblicze uległo zmianie wraz z przenie-
sieniem tam Szpitala św. Łazarza. Wydarzenie to zapoczątko-
wało historię krakowskiej medycyny w dzielnicy Wesoła. Cho-
ciaż założony szpital miał mieć charakter szpitala klinicznego, 
to jednak w akcie jego powołania całkowicie pominięto Aka-
demię Krakowską. Spowodowane tą sytuacją wieloletnie spory 
zmusiły Akademię, a następnie Uniwersytet Jagielloński, do 
poszukiwania własnych rozwiązań. Pierwszym krokiem było 
przejęcie w 1827 r. budynku po loży masońskiej przy ul. Ko-
pernika 7, który zaadaptowano na trzy kliniki uniwersyteckie.
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PEREGRINATIONES SARMATARUM
redaktor serii: prof. dr hab. Bogdan rok 
(Uniwersytet Wrocławski)
Seria wydawnicza, której kolejne tomy przybliżają wojaże osiemnastowiecz-
nych polskich podróżników zarówno duchownych, jak i świeckich. Ważne 
informacje zawarte w opracowywanych diariuszach nie były dotąd szerzej wy-
korzystywane, koniecznością staje się więc wprowadzenie ich pełnego tekstu 
do obiegu naukowego.

t. 4
Staropolskie podróżowanie
red. Bogdan rok, Filip Wolański
Kraków 2016 – 412, [1] s., [2] k. tabl., [1] k. tabl. złoż., [2] 
s. tabl. ; 25 cm
ISBN 978-83-7638-729-1     Cena: 35 zł
Czwarty tom serii Peregrinationes Sarmatarum zawiera trzy teksty 
relacji podróżniczych z XVIII w. Znajdujemy tu diariusz wyprawy 
franciszkanina reformata Antoniego Węgrzynowicza (1658-1721) 
na kapitułę zakonu w 1706 r., diariusz kanonika przemyskiego 
Michała Witosławskiego (1702-1769) z podróży do Rzymu z lat 
1738-1739, a także wojewodziców Podoskich (Gabriela i Francisz-
ka) oraz dzienniki i listy z podróży Ignacego Potockiego (1750-
-1809) odbywanych w latach 1765-1771. Ponadto w tomie tym 
znajdują się artykuły na temat podróżowania Polaków po szlakach 
europejskich w ciągu XVIII w., przede wszystkim przedstawiające 
różnego rodzaju relacje towarzyskie w czasie odbywanych wojaży.

t. 5
Kleczewski Stanisław
Itinerarium Romanum (1750). Podróż Rzymska 
(1750)
oprac. Bogdan rok i Marian chachaj
Kraków 2017 – XXI, 390, [1] s., [7] s. tabl. kolor. : il. ; 25 cm
ISBN 978-83-7638-728-4     Cena: 32 zł
W kolejnej odsłonie relacji z podróży polskich zakonników na 
kapituły generalne w XVIII w. przedstawiono diariusz podróży 
franciszkanina reformata Stanisława Dominika Kleczewskiego 
(1714-1776) ze Lwowa, który dokumentuje wyprawę z 1750 r. 
do Rzymu. Podróż tę rozpoczął w początkach grudnia 1749 r., 
a do Wiecznego Miasta przybył w początkach maja 1750 r. Autor 
okazuje się ciekawym świata spektatorem opisującym kolejno 
mijane miasta i oglądane krajobrazy. W diariuszu znajdziemy 
interesujące dane o pokonywaniu tej długiej drogi przez wiele 
obszarów: Śląsk, Morawy, Austrię i Italię.
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t. 6
Arakiełowicz Symforian
Itinerarium Romanum (1723). Podróż Rzymska 
(1723)
tłum. Dariusz piwowarczyk, oprac. Bogdan rok
Kraków 2017 – XXIII, [1], 143, [1] s., [2] s. tabl. kolor., [1] k. 
tabl. : il. ; 25 cm
ISBN 978-83-7638-852-6
Cena: 32 zł
W szóstym tomie serii przedstawiamy relację kustosza prowin-
cji małopolskiej reformatów, Symforiana Arakiełowicza (1678-
1742) pochodzącego ze znanej rodziny Ormian polskich, któ-
ry w 1723 r. udał się na kapitułę generalną Braci Mniejszych 
Franciszkanów do Rzymu. Opisywana podróż trwała prawie 
pół roku (od listopada 1722 r. do czerwca 1723 r.), a droga po-
wrotna dwa miesiące – od czerwca do sierpnia 1723 r. Ciekawa 
relacja napisana została w języku łacińskim jako skutek kon-
frontacji wykształconego zakonnika z poznawaną przestrze-

nią geografi czną. Autor przedstawił swoje wrażenia o kolejno oglądanych miastach, przede wszystkim 
o Rzymie. W jego zapiskach znajdujemy też wiele ciekawych wątków odnoszących się do realiów sta-
ropolskich podróży i przebiegu kapituły. Publikowany dokument daje nam wyobrażenie o mentalności 
ówczesnych zakonników.

* * *

Dąbrowski przemysław
Dylematy i nadzieje. Polskie ugrupowania 
polityczne w Wilnie wobec sprawy agrarnej 
w dwudziestoleciu międzywojennym
Kraków 2016 – 223, [1] s. ; 21 cm
ISBN 978-83-7638-764-2
Cena: 30 zł
Publikacja w niebanalny sposób ujmuje zagadnienia związane ze 
stosunkami własnościowymi na wsi w okresie dwudziestolecia 
międzywojennego, a zwłaszcza kwestie reformy agrarnej. Sku-
pia się na ziemi wileńskiej, nad którą badania nie są zbyt często 
podejmowane w polskiej literaturze naukowej. Autor opisuje 
relacje własnościowe przez pryzmat różnorodnych poglądów, 
programów i opinii formułowanych przez różne ugrupowania 
polityczne, dzięki czemu książka stanowi ciekawą panoramę po-
lityczną dwudziestolecia, ukazaną wprawdzie w jednym, ale za 
to bardzo istotnym ze społecznego punktu widzenia, aspekcie.
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Filipek-Misiak Aleksandra
W ogrodzie cnót, wad i grzechów. Problematyka 
cnót w wybranych średniowiecznych kronikach 
klasztornych na Śląsku i w Czechach
Kraków 2016 – 280 s. ; 25 cm
ISBN 978-83-7638-812-0
Cena: 32 zł
Autorka analizuje tematykę cnót i wad na podstawie trzech 
kronik powstałych na Śląsku i w Czechach w drugiej poło-
wie XIII i w XIV w., a mianowicie tzw. Księgi henrykowskiej, 
Kroniki Zdziarskiej (większej) i Katalogu opatów żagańskich. 
Stworzone, dzięki rozległym badaniom interdyscyplinarnym, 
katalogi cnót i wad cechujących poszczególne grupy społeczne 
umożliwiają rekonstrukcję koncepcji cnót, którą posługują się 
autorzy analizowanych kronik. Podjęta przez Autorkę tematy-
ka była właściwie do tej pory niedostrzegalna w historiografi i 
polskiej, stąd oryginalne wyniki jej pionierskich studiów na-
leży uznać za bardzo interesujące, otwierające nowe pole dla 
interdyscyplinarnych badań mediewistycznych.

gajec Marcin
Od Manzikertu do Antiochii. Syria w przededniu 
wypraw krzyżowych w świetle kronik arabskich
Kraków 2016 – 179, [1] s. ; 24 cm
ISBN 978-83-7638-743-7
Cena: 22 zł
Po upokarzającej klęsce pod Manzikertem pogrążone w we-
wnętrznym konfl ikcie Bizancjum na pewien czas przestało 
odgrywać znaczącą rolę w regionie. Kryzys związany z klę-
ską głodu i rebelią Nasir ad-Dawli mocno osłabił egipskich 
Fatymidów. Gwałtownie przerwana kampania przeciwko 
Egiptowi i problemy państwa seldżuckiego na wschodzie od-
wróciły uwagę Alp Arslana od Syrii i zmusiły go do tragicz-
nie zakończonej wyprawy do Transoksanii. Dawne sojusze 
straciły na znaczeniu. Ta sytuacja nie miała trwać długo. Już 
wkrótce wezyr Badr al-Gamali zaprowadzi porządek nad Ni-
lem i przywróci siłę państwu Fatymidów. W 1081 roku tron 
konstantynopolitański dostanie się w ręce jednego z najwybitniejszych cesarzy, jacy kiedykolwiek 
rządzili Bizancjum, Aleksego Komnena. Z kolei syn i następca Alp Arslana, Malikszah, także upora 
się z krótkotrwałym kryzysem sukcesyjnym i sułtan przypomni sobie o Syrii. Zanim jednak wielcy 
gracze wrócą do gry, pojawi się okazja dla ambitnych lokalnych przywódców i awanturników, by 
wykroić dla siebie kawałek syryjskiego tortu.
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głogowski Aleksander
They Polished the Royal Pakistan Air Force
Kraków 2016 – 123, [16] s. ; 21 cm
ISBN 978-83-7638-781-9
Cena: 24 zł
Autor podejmuje dwa zagadnienia, które przez całe dekady 
znajdowały się na marginesie lub nawet poza obszarem zain-
teresowań badawczych polskich uczonych. Omawia bowiem 
pozornie niezazębiające się ze sobą problemy: losów polskie-
go wychodźstwa po II wojnie światowej, zwłaszcza wysoce 
wykwalifi kowanego, dysponującego poważnym zapleczem 
bojowym personelu wojskowego, np. ofi cerów i podofi cerów 
lotnictwa (zarówno personelu latającego, jak i naziemnego), 
marynarzy, łącznościowców i specjalistów innych broni, okre-
ślanych zwykle mianem „technicznych” oraz dziejów konfl ik-
tów zbrojnych toczących się po zakończeniu II wojny świato-
wej, zwanych – nie do końca słusznie – lokalnymi. Co więcej, 

omówiona zostaje rola Polaków w pierwszej (choć nie tylko) fazie istnienia wojsk lotniczych Pakistanu, 
a także zarysowany problem polskiego personelu w Wielkiej Brytanii, który odmawiał powrotu do kra-
ju. Autor wskazuje, że z punktu widzenia Londynu wyprawianie owych niechcianych już sojuszników 
poza Wyspy Brytyjskie było jak najbardziej pożądane, zwłaszcza, że można ich było wykorzystać do 
realizacji „imperialnych” celów bez konieczności angażowania własnego personelu wojskowego.

gondor-Wiercioch Agnieszka
Pomiędzy rekonstrukcją a mitem. Role historii 
we współczesnej prozie rdzennych Amerykanów 
i Latino/a
Kraków 2016 – 303, [1] s. ; 24 cm
ISBN 978-83-7638-612-6
Cena: 30 zł
Przedkładana publikacja dotyczy sposobów wykorzystania 
historii w literaturach etnicznych, których początek stanowi 
dekonstrukcja stereotypów takich jak Szlachetny Dzikus, In-
diański Wojownik, Latynoski Macho czy Malinche i Maryja. 
Dodatkowo analiza komparatystyczna eksponuje wykorzysta-
nie historii jako dyskursu, przy pomocy którego grupy zmar-
ginalizowane mogą kwestionować władzę Centrum, uwzględ-
niając nie tylko kontekst podboju i kolonizacji Ameryki, ale 
też praktyki neokolonialne. Ten dyskurs obejmuje zagadnienie 
zapisu historii m.in. jako lekcji dla Innego, czyli jeden z rodza-

jów rekonstrukcji etnohistorycznej, z naciskiem na transkulturowe strategie wykorzystania tradycji ust-
nej, oraz jako relacji z przekraczania granic i tworzenia nowej mapy w kontraście do historii ofi cjalnej, 
a także odniesienie do historii w celu zrekonstruowania tożsamości lub określenia własnego miejsca 
w przestrzeni postetnicznej.
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Klasztory, miasta, zamki w życiu i twórczości 
Jana Długosza
red. Jerzy rajman, Dorota Żurek
Kraków 2016 – 498 s. ; 25 cm
ISBN 978-83-7638-770-3
Cena: 40 zł
Artykuły zawarte w przedstawianym tomie dopełniają i posze-
rzają wiedzę o Janie Długoszu Starszym oraz o jego dziełach 
– ich zaletach i wadach, o metodzie pracy i warsztacie nauko-
wym. Wnioski są komplementarne z dotychczasowymi usta-
leniami historiografi i – nie brakuje nowych ustaleń i korekty 
dotychczasowych poglądów historiografi i. Szczególnie inte-
resująca jest koncepcja książki, mająca ukazać Jana Długosza 
poprzez związane z nim miejsca, co jest nowością w dotych-
czasowej literaturze przedmiotu.

Mazur Wojciech
Lot ku burzy. Polska w przygotowaniach 
mocarstw Zachodu do wojny powietrznej 
marzec-sierpień 1939
Kraków 2017 – 328 s. : il. ; 24 cm
Societas, t. 99
ISBN 978-83-7638-853-3
Cena: 35 zł
U progu II wojny światowej to właśnie lotnictwo wojskowe 
stanowiło jedną z nielicznych płaszczyzn, na których możliwa 
zdawała się współpraca coraz bardziej zagrożonej przez agre-
sję III Rzeszy Polski, Francji, z którą leciwy już alians nie bez 
trudu próbowano reanimować, i Wielkiej Brytanii, niespodzie-
wanie skłonnej szukać związków z mało dotychczas znanym 
partnerem ze wschodu. Tym samym zagadnienia lotniczej 
kooperacji tych trzech państw stawały się jedną z kwestii roz-
ważanych wówczas przez najważniejszych aktorów wydarzeń, 
a także były swoistym probierzem ich rzeczywistych intencji. To właśnie analiza kolejno dochodzących 
w tej sferze do głosu koncepcji oraz towarzyszących im procesów decyzyjnych stała się głównym zagad-
nieniem podjętym przez autora.
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Kucia-Szymor Natalia
Ukrzyżowany na palmowym drzewie. 
Konserwacja rzeźby drewnianej polichromowanej
Kraków 2016 – 124, [3] s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm
ISBN 978-83-7638-664-5
Cena: 25 zł
Ta powstała na podstawie obszernej dokumentacji konserwa-
torskiej publikacja jest poświęcona nietypowemu przedstawie-
niu barokowego krucyfiksu, znajdującego się w kościele oo. 
Dominikanów w Lublinie. Autorka szeroko omówiła także bo-
gatą symbolikę chrześcijańską związaną z tym dziełem sztuki 
oraz przedstawiła zarys historii lubelskiego klasztoru i kościoła 
zakonu dominikanów.

Najmniej jestem tam gdzie jestem... Listy Zofii 
z Vorzimmerów Breustedt z Warszawy i getta 
warszawskiego do córki Marysi w Szwajcarii
oprac. elżbieta Orman
Kraków 2016 – 320 s., XXXVI s. tabl. (w tym kolor.) ; 24 cm
ISBN 978-83-7638-636-2 (wersja papierowa) 
ISBN 978-83-7638-637-9 (e-book)
Cena: 38 zł
Losy Polaków, Żydów i Niemców w listach z II wojny świato-
wej są zazwyczaj opisywane przy użyciu prostych stereotypów, 
które nieograniczoną niczym różnorodność poszczególnych 
przypadków sprowadzają do kilku podstawowych ujęć i ról 
społecznych. Jak wielkie to uproszczenie, pozwala nam zorien-
tować się lektura tego niezwykłego źródła. Przedkładany tom 
składa się z 27 listów i dokumentów ilustrujących zawikłane 
relacje polsko-żydowsko-niemieckie w jednej rodzinie. Czas 
wojny odmienności te jeszcze wyostrzył ze względu na okolicz-

ności, w jakich przyszło wówczas żyć i umierać poszczególnym jej członkom. Listy Zofii z Vorzimme-
rów Breudstedt (1896-1942) [siostry prof. Henryka Wereszyckiego] do kilkunastoletniej córki Marysi 
(1922-2014) pisane z Warszawy i getta warszawskiego w latach 1939-1942 są przyczynkiem do dziejów 
zagłady inteligencji polskiej o żydowskich korzeniach – „Polaków z wyboru”, rzadko wyróżnianych 
w kontekście wielkiej tragedii Holokaustu. Listy te odsłaniają na przykładzie życia prywatnego wielona-
rodowej polsko-żydowsko-niemieckiej rodziny skutki działania mechanizmów totalitarnego systemu, 
uruchomionego w Niemczech w 1933 roku. (z rec. prof. Tomasza Gąsowskiego)
Opracowanie wyróżnione Nagrodą Historyczną tygodnika „Polityka” (2017) przyznawanej za książki 
o najnowszej historii Polski wydane w 2016 r.
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Ormianie polscy. Kultura i dziedzictwo. Studia 
i materiały źródłowe zebrane dla uczczenia 
jubileuszu dziesięciolecia Fundacji Kultury 
i Dziedzictwa Ormian Polskich
red. Andrzej A. Zięba
Warszawa–Kraków 2016 – 277 s. : il. ; 24 cm
ISBN 978-83-926645-5-0
Cena: 26 zł
Zbiór artykułów obrazujących związki społeczności ormiań-
skiej z Polską, przygotowany w związku z rocznicą założenia 
Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich, która została 
powołana dekretem Ordynariusza Kościoła katolickiego ob-
rządku ormiańskiego w Polsce, Józefa kardynała Glempa Pry-
masa Polski 7 kwietnia 2006 roku. Obecnie funkcję ordynariu-
sza i jednocześnie fundatora pełni JE ks. kard. Kazimierz Nycz. 
Myślą przewodnią Fundacji jest przeświadczenie, że Ormianie 
zawsze byli i są ważną częścią historii i kultury Polski.

OUN, UPA i zagłada Żydów
red. Andrzej A. Zięba, [wybór tekstów: John-paul 
Himka i per Anders rudling]
Kraków 2016 – LII, 998 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7638-682-9
Cena: 85 zł
Kilkadziesiąt artykułów zebranych w przedstawianym tomie 
nie jest dziełem wspólnym, lecz indywidualnymi, autorskimi 
pracami specjalistów zajmujących się złożoną problematyką 
nacjonalizmu ukraińskiego, Holokaustu i relacji między na-
rodami zamieszkującymi obszary dzisiejszej Ukrainy. Teksty 
te reprezentują różne metodologie i punkty widzenia, gdyż 
zostały napisane przez autorów pochodzących z Izraela, 
Ukrainy, Polski, Rosji, Kanady, Niemiec, Szwecji, Francji, 
Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. Ich autorzy mają 
rozmaite doświadczenia kulturowe, przynależą do różnych 
szkół historycznych, posiadają odmienne upodobania styli-
styczne. W ten sposób uzyskany wielogłos wart jest prześle-
dzenia i głębszej refl eksji.
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paszyński Wojciech
Sarmaci i uczeni. Spór o pochodzenie Polaków 
w historiografi i doby staropolskiej
Kraków 2017 – 279 s. ; 24 cm
ISBN 978-83-7638-747-5
Cena: 38 zł
Analiza sporu o pochodzenie Polaków w polskiej historiografi i 
obejmującej okres od wieku XII do XVIII jest interesującym 
i wiele wnoszącym do naszej wiedzy przykładem analizy prze-
mian idei w nauce w powiązaniu ze zmieniającą się sytuacją 
społeczno-polityczną w długim czasie. Autor ukazuje genezę 
zwycięstwa sarmatyzmu, dokonuje periodyzacji nurtu sarmac-
kiego i wskazuje jego linie rozwojowe. Szczególnie ciekawa 
jest teza, że koncepcja o sarmackim rodowodzie Polaków nie 
była stworzona przez szlachtę dla szlachty, lecz przez renesan-
sowych uczonych. Na uwagę zasługuje bogactwo wykorzysta-
nych źródeł i literatury oraz przenikliwość badawcza.

Polacy i świat, kultura i zmiana. Studia 
historyczne i antropologiczne ofi arowane 
profesor Halinie Florkowskiej-Frančić
red. Jan Lencznarowicz, Janusz pezda, 
Andrzej A. Zięba
Kraków 2016 – 683 s., [9] s. tabl. kolor. : il. ; 25 cm
ISBN 978-83-7638-596-9
Cena: 30 zł
Mądrość, rozwaga, dobroć – trzy cechy dojrzałości ludzkiej, by-
najmniej nie zawsze spotykane u uczonych – to pojęcia, które 
przychodzą na myśl, gdy mowa o Profesor Halinie Florkow-
skiej-Frančić. Do tych skojarzeń trzeba dodać jeszcze jedno 
– Uniwersytet Jagielloński, bo Pani profesor związana jest z tą 
uczelnią od początku swej drogi naukowej aż po dziś. A dziś, 
to jest w czerwcu 2016 roku, mija dokładnie 50 lat od chwili, 
gdy otrzymała dyplom magistra historii na Wydziale Histo-
ryczno-Filozofi cznym najstarszej polskiej wszechnicy. Potem 

była praca kolejno w Instytucie Historii, Instytucie Badań Polonijnych, Instytucie Etnologii i Antropolo-
gii Kulturowej. Pół wieku trudu i radości uprawiania Historii, które zaczyna się od poznawania źródeł, 
kończy ich zrozumieniem i nie zna innego sposobu. Patrząc na drogę badawczą, którą od pół wieku po-
dąża profesor Florkowska-Frančić, dostrzegamy tę podstawową wartość, jaką jest chęć opisania Historii 
prawdziwie. Jej Historia to przeszłość badana rzetelnie, poprzez wytrwałe poszukiwanie i skrupulatne 
analizowanie źródeł, oraz opisywania pięknym językiem. Pani Profesor wywarła niebagatelny wpływ na 
formację zawodową wielu młodszych adeptów historiografi i po przez porady, opinie, recenzje. Niniejszy 
tom, obejmujący prace jej koleżanek i kolegów, współpracowników i uczniów, historyków, badaczy lite-
ratury, socjologów i antropologów, to hołd złożony maestrii kompetencji. (ze wstępu Andrzeja A. Zięby)
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Souvarine Boris
Stalin. Rys historyczny bolszewizmu
przeł. Artur Foryt
Kraków 2016 – XII, 716 s., [10] s. tabl. : il. ; 25 cm
ISBN 978-83-7638-668-3
Cena: 110 zł
Książka jest pierwszą biografi ą Józefa Stalina, napisaną w la-
tach 1930-1935 przez francuskiego sowietologa i krytyka sta-
linizmu Borisa Souvarine’a. Stanowi zarazem kompetentną 
oraz przenikliwą analizę systemu bolszewizmu rosyjskiego 
i  powstała w trakcie opisywanych wydarzeń, bez odpowied-
niego odstępu czasowego. Wiele wątków jednak do dzisiaj nie 
straciło na aktualności.

Wąs gabriela
Reformacja i władza. Reformy chrześcijaństwa 
w nurcie reformacji a spory o władzę na Śląsku 
w XVI i w pierwszym dwudziestoleciu XVII wieku
Kraków 2017 – 406 s. ; 25 cm
ISBN 978-83-7638-874-8
Cena: 35 zł
Z perspektywy 500 lat od momentu symbolicznego narodzenia 
się reformacji w 1517 r. widać wyraźnie, że nie była ona zwią-
zana wyłącznie z dziejami kościelnymi, lecz odcisnęła się ona 
silnym piętnem w każdej dziedzinie społeczeństwa. W przed-
kładanej publikacji zostaje poddana analizie rola władzy świec-
kiej w zapoczątkowywaniu reformacji oraz przeprowadzaniu 
jej najważniejszych etapów, a także jakie miejsce w koncep-
cjach reformacji Kościoła zajmowała władza świecka, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem obszaru Śląska.
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Stuglik Justyna
Z dziejów Polskiego Towarzystwa Historycznego 
w Krakowie 1945-1989
Kraków 2016 – 139 s., [8] s. tabl. ; 24 cm
ISBN 978-83-7638-422-1
Cena: 25 zł
Praca oparta na szerokiej kwerendzie poszerza naszą wiedzę na 
temat krakowskiego Oddziału PTH w latach 1945-1989. Daje 
też wiele interesujących informacji o krakowskim środowisku 
naukowym okresu PRL-u, o stosunkach interpersonalnych, 
światopoglądowych i zaangażowaniu politycznym, a także 
obyczajowości. Z perspektywy jednego z najważniejszych od-
działów tej organizacji autorka przedstawia szersze problemy 
społeczne tamtego czasu: atmosferę lat powojennych, zmiany 
organizacyjne w nauce, ideologizację nauki historycznej, po-
stawy polityczne, w tym dystans większości przedwojennej 
profesury do przemian ustrojowych po 1945 r.
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BIBLIOTEKA SARMACKA
red. dr hab. Andrzej Waśko
Seria ukazująca się od 1999 roku, na której kolejne tomy składają się nowoczesne opraco-
wania edytorskie utworów literackich z lat 1764-1863, wybranych ze względu na ich war-
tość literacką i reprezentatywność dla dokumentacji przemian społeczno-kulturowych.

t. 10
grabowski Michał
Stanica hulajpolska. Ukraińskie opowieści
oprac. iwona Węgrzyn
Kraków 2016 – XXXV, [1], 502, [2] s.; 24 cm
ISBN 978-83-7638-735-2     Cena: 40 zł
Obszerny tom prozy Michała Grabowskiego jest pod wzglę-
dem historycznoliterackim wydarzeniem niezwykłym, ponie-
waż nie wznawiano do tej pory prozy tego autora, powszechnie 
omawianego w każdym studium estetyki romantyzmu. Proza 
artystyczna krytyka i estetyka okazuje się jednak ciekawym 
dopełnieniem zarówno romantycznego programu kolorytu lo-
kalnego, jak i ważnym kontekstem ideologicznym, częściowo 
rozjaśniającym stanowisko polityczne pisarza. Obszerne opra-
cowanie tej edycji pozwala znacząco wzbogacić naszą wiedzę 
o ukraińskiej szkole poezji w okresie romantyzmu i zdjąć z niej 
sygnaturę przedmiotu pieśni lokalnej.

t. 11
Massalski edward tomasz
Pan Podstolic albo czym jesteśmy, czym być 
możemy. Romans administracyjny
oprac. Andrzej Waśko
Kraków 2017 – 402 s. ; 24 cm
ISBN 978-83-7638-821-2     Cena: 38 zł
Przedstawiane dzieło w historii literatury jest niekiedy wymie-
niane wśród kilku powieści-traktatów będących naśladownic-
twami Pana Podstolego Ignacego Krasickiego. Nawiązanie do 
tego utworu dziewiętnastowieczny autor sygnalizuje już sa-
mym tytułem i koncepcją głównego bohatera, Pana Podstolica, 
który jest synem Pana Podstolego i kontynuuje jego filozofię 
życiową o pokolenie później. Fakt, że książka Massalskiego, by-
łego filarety podejrzanego i więzionego w czasie słynnego pro-
cesu, napisana w tym samym roku co III część Dziadów Adama 
Mickiewicza, pokazuje, jak różnymi drogami przebiegała myśl 
polska w tamtym czasie.
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t. 13
czajkowski Michał
Wernyhora. Wieszcz ukraiński. Powieść 
historyczna z roku 1768
oprac. piotr Borek
Kraków 2017 – 304 s. ; 24 cm
ISBN 978-83-7638-854-0
Cena: 36 zł
O wartości dzieła Czajkowskiego nie świadczy wpisana weń 
ideologia emigracyjna. W tym zakresie stanowi ono jeden 
z typowych głosów postulujących zgodę narodową, zgodę, dla 
której pisarz znalazł podbudowę w barokowej tradycji sym-
biozy polsko-kozackiej. Współczesna lektura tekstu pozwala 
dostrzec iście walterscottowską „malowniczość” narracji, prze-
jawiającą się w oddaniu kolorytu lokalnego i historycznego 
chylącej się ku upadkowi Rzeczypospolitej, licznych gawędo-
wych obrazkach obyczajowych oraz liryczności opisów stepu, 
dworków i strojów szlacheckich. Elementy te nieco łagodzą 

tragizm przytaczanych opisów rzezi hajdamackiej. W tej perspektywie Wernyhora staje się powieścią 
upamiętniającą zwyczaje i zachowania odchodzące w zapomnienie.

STUDIA DZIEWIęTNASTOWIECZNE. KOLEKCJA
red. prof. dr hab. Bogusław Dopart
Seria ma na celu przypomnienie ważnych ze względu na walory literackie utwo-
rów powstałych w dziewiętnastym stuleciu, które do tej pory szerzej nie funk-
cjonowały w obiegu czytelniczym.

t. 4
Jaraczewska elżbieta z Krasińskich
Powieści edukacyjne
oprac. Natalia charysz et al.
Kraków 2016 – 149, [1] s. ; 24 cm
ISBN 978-83-7638-760-4
Cena: 26 zł
W przedkładanych powieściach autorka wielostronnie podej-
muje popularny w jej czasach temat wpływu wychowania ode-
branego w dzieciństwie i w latach dojrzewania na tożsamość 
człowieka i poświadcza przy tym dokonującą się wówczas 
w europejskiej myśli pedagogicznej zmianę w postrzeganiu 
dzieci, zapoczątkowaną przez Rousseau. Warto dodać, że jeden 
z utworów – Upominek dla dzieci (1828) – jest jednym z pierw-
szych w dziejach polskiej literatury utworów napisanych z my-
ślą o odbiorcy dziecięcym.
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t. 5
Jakubowski August Antoni
Major Aleksander. Powieść
red. ewa Modzelewska
Kraków 2016 – 119, [1] s., [15] s. tabl. ; 24 cm
ISBN 978-83-7638-759-8
Cena: 22 zł
Publikacja prezentuje pierwsze wydanie Majora Aleksandra, 
jedynego znanego do tej pory fragmentu powieści Augusta 
Antoniego Jakubowskiego oraz utworów rozproszonych po-
ety. W aneksie zamieszczono zarówno niedawno odnalezione 
utwory It is waery oraz Th e Exile’s Song ukryte w rzadkiej edycji 
z Auburn z 1835 roku, jak i angielskie parafrazy polskich wier-
szy Jakubowskiego [...] (z Noty edytorskiej)

DRAMAT WSPÓłCZESNY. INTERPRETACJE
red. prof. dr hab. Małgorzata Sugiera
Seria Interpretacje, wydawana we współpracy z Katedrą Performatyki 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, w formie monografi i autorskich i zbioro-
wych prezentuje nowatorskie interpretacje dzieł i nurtów artystycznych, problemów z zakresu fi lozofi i 
i kultury oraz zjawisk społecznych. Tytułowe interpretacje rozumiane są w sposób zdecydowanie szeroki 
i zgodny z tendencjami dominującymi w naukach humanistycznych po tzw. przełomie performatywnym.

t. 77
Borowski Mateusz, Sugiera Małgorzata
Sztuczne natury. Performanse technonauki 
i sztuki
Kraków 2017 – 506, [2] s. ; 21 cm
ISBN 978-83-7638-750-5
Cena: 35 zł
Nie wszystkie dzieła artystyczne analizowane w prezentowa-
nej książce przedstawiają modelową formę performansu tech-
nonauk. Znakomita ich większość powstała jednak właśnie 
po to, by podobny efekt osiągnąć, czyli zbudować taki świat, 
w którym wprawione w ruch technonauki pokażą wreszcie 
jak na dłoni swoje własności. Najczęściej też chodzi o dzieła 
tzw. kultury popularnej, zwłaszcza powieści i fi lmy dla dorasta-
jącej młodzieży, choć przecież nie tylko. One bowiem powstają 
przede wszystkim w tym celu, by podjąć próbę przystępnego 
objaśnienia świata swoim czytelnikom, pomóc im oswoić jego 
wzrastającą gwałtownie obcość.
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t. 78
parikka Jussi
Owady i media
tłum. Mateusz Borowski, Małgorzata Sugiera
Kraków 2017 – 375 s. ; 21 cm
ISBN 978-83-7638-860-1
Cena: 35 zł
Rój jest nie tyle formą, ile raczej sposobem indywiduacji 
kolektywów czy sieci społecznych, dlatego stanowi wspólny 
mianownik dla całego spektrum zjawisk społeczeństwa idei. 
Badania nad zwierzętami spotykają się tu za pośrednictwem 
dyskursu posthumanizmu z teorią mediów. Zwierzęta od 
dawna dostarczały materiału do rozważań nad intensyw-
nościami i potencjałami ciała, tym samym wspierając dys-
kursy i praktyki zarządzania oraz nowoczesną biopolitykę. 
W związku z tym trzeba im wreszcie przywrócić należne 
miejsce w historii mediów, określając ich znaczenie dla me-
dialnych teorii indywiduacji i nie-ludzkich, zwierzęcych ciał. 

Musimy uświadomić sobie materialną specyfikę współczesnych technologii cyfrowych, które wy-
nikają zarówno z oprogramowania, osobliwości protokołów obowiązujących dziś w sieci, jak i ze 
„«zwierzęcych» cech kultury cyfrowej”.

* * *

Duda Katarzyna
Szkice o prozie rosyjskiej XXI wieku. Ulicka, 
Szyszkin, Pielewin, Minajew, Sienczyn, Kuricyn, 
Starobiniec...
Kraków 2017 – 266, [1] s. ; 25 cm
Antropologia Kultury Rosyjskiej
ISBN 978-83-7638-845-8
Cena: 30 zł
Panorama rosyjskiej prozy XXI wieku, opracowana przez jed-
ną z najlepszych znawczyń literatury i współczesnej kultury 
rosyjskiej.
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Kalus ewa
Skalne olśnienia. Współczesna poezja tatrzańsko-
podhalańska
Kraków 2016 – 391, [1] s., [12] k. tabl. ; 21 cm
ISBN 978-83-7638-593-8 (wersja papierowa)
ISBN 978-83-7638-616-4 (e-book)
Cena: 32 zł
Praca stanowi efekt badań nad fenomenem współczesnej poezji 
związanej tematycznie z Tatrami i Podhalem. Dobrą orientację 
autorki w podjętym jako temat zagadnieniu, a ponadto wyraź-
ne „zaprzyjaźnienie się” z przedmiotem własnych rozważań 
potwierdza obszerna lista autorskich publikacji poświęconych 
problematyce, a także zawartość aneksu, w którym – obok cen-
nej antologii wierszy wybranych autorów – odnajdziemy także 
wywiady z „bohaterami” prezentowanych analiz.

Szturc Włodzimierz
Genetyka widowiska. Człowiek, maska, rytuał, 
widowisko
Kraków 2017 – 350, [1] s. ; 21 cm
ISBN 978-83-7638-851-9
Cena: 28 zł
Maska jest echem tożsamości własnej podmiotu. Ulega wy-
obcowaniu w rytuale używającym jej po to, by rozdwojona 
tożsamość podmiotu wtargnęła, wbiła się w naturę jako obcy 
element, ale przecież w samej naturze tkwiący od początku. 
Rytuał jest bowiem przestrzenią wyobcowania, dlatego do-
tyczy zawsze tego, co było, a nigdy tego, co ma się zdarzyć. 
Powtórzenie nie jest czarodziejstwem i magią, ale ugrunto-
waniem podstawowego komponentu natury, czyli mimesis, 
która w rytuale staje się już zasadą (teorią mimesis). Jest to 
zarazem wiedza o rytuale, który jednocześnie jest wiedzą. Po-
dobnie jak we fragmentach o maskach części dotyczące rytu-
ału mają charakter schizomorficzny: charakteryzuje je wieloperspektywiczne przedstawianie różnych 
rytuałów, co jest równocześnie dowodem na to, że rytuał, mimo że jest wiedzą, sam nie wytwarza 
języka, który go ustanawia, ponieważ rytuał nie może sam się wyobcować.
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BIBLIOTEKA LINGVARIÓW
red. prof. dr hab. Mirosław Skarżyński
Seria poświęcona zagadnieniom związanym z językoznawstwem, głównie poloni-
stycznym, ale także ogólnym i slawistycznym. Ukazują się w niej monografi e, edy-
cje źródeł dotyczących historii językoznawstwa i zasłużonych lingwistów, a także 
zbiory pokonferencyjne. Jej odbiorcami są językoznawcy, a także doktoranci i stu-
denci o zainteresowaniach lingwistycznych. 

t. 20
Sieradzka-Mruk Agnieszka
„Radość i nadzieja, smutek i trwoga” 
w nabożeństwie drogi krzyżowej. Wybrane 
aspekty ewolucji dyskursu religijnego w XX wieku 
na przykładzie leksyki dotyczącej uczuć
Kraków 2016 – 258 s. ; 25 cm
ISBN 978-83-7638-579-2 (wersja papierowa)
ISBN 978-83-7638-708-6 (e-book)
Wielu badaczy podkreśla, że w ciągu XX w. dyskurs religijny 
katolicyzmu przeszedł szczególnie głębokie przeobrażenia. Nie 
ma jednak jeszcze analiz poświęconych przemianom pola lek-
sykalnego uczuć w dwudziestowiecznych tekstach pasyjnych. 
Również droga krzyżowa jako gatunek nie była, jak dotąd, 
przedmiotem obszerniejszych studiów językoznawczych. Tę 
lukę stara się wypełnić niniejsze opracowanie.

t. 21
Materiały do dziejów polskiego językoznawstwa 
II. Jan Baudouin de Courtenay. Teksty mniej 
znane
wybór, przekł. i oprac. Mirosław Skarżyński
Kraków 2016 – 302 s. ; 25 cm
ISBN 978-83-7638-691-1 (wersja papierowa)
ISBN 978-83-7638-692-8 (e-book)
Jan Baudouin de Courtenay (1845-1929) jest pierwszym, i jed-
nym z trzech jak dotąd, polskich językoznawców, którzy weszli 
do historii światowej lingwistyki. Naukowo czynny przez po-
nad 60 lat, pozostawił ponad 60 opublikowanych prac oraz ob-
szerne materiały dialektologiczne – owoc wieloletnich badań 
dialektów rezjańskich – z których tylko niewielką część zdążył 
opracować i wydać.
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t. 22
rak Maciej
Materiały do etnografi i Podhala
Kraków 2016 – 446 s. ; 25 cm
ISBN 978-83-7638-763-5
Cena: 30 zł
Prace folklorystyczne i dialektologiczne dotyczące Podhala 
niemal obowiązkowo odwołują się do Dziennika podróży do 
Tatrów Seweryna Goszczyńskiego i Materiałów do etnografi i 
Podhala Andrzeja Stopki. Do podhalańskiego kanonu weszły 
również Pieśni ludu Podhalan, czyli górali tatrowych polskich 
Ludwika Zejsznera, Pieśni Podhala Jana Sadownika, a tak-
że O mieszkańcach gór tatrzańskich Ludwika Kamińskiego 
i Czarny Dunajec. Monografi a etnografi czna Józefa Kantora. 
Niniejsza edycja, zbierająca pieśni, podania, przesądy i przy-
słowia zanotowane w latach 1860-1938, może być zatem trak-
towana jako dopełnienie wymienionych studiów materiało-
wych.

t. 23
Słowiańska frazeologia gwarowa
red. Maciej rak i Kazimierz Sikora
Kraków 2016 – 280 s. : il. ; 25 cm
ISBN 978-83-7638-738-3
ISBN 978-83-7638-739-0 (e-book)
Publikacja jest pokłosiem konferencji, która odbyła się w 2015 
roku na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
W zebranych artykułach wieloaspektowo opisano dorobek 
frazeologii gwarowej i podkreślono jej nieocenioną wartość 
w badaniach nad językowo-kulturowym obrazem świata wsi. 
Zestawienie ze sobą różnych stanowisk otworzyło też pole do 
szerszej dyskusji na temat szans i trudności we współczesnych 
badaniach dialektologicznych.
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t. 24
Karaś Mieczysław
Ze studiów leksykologicznych i onomastycznych
wybór i oprac. Jerzy reichan i Maciej rak
Kraków 2017 – 324 s. ; 25 cm
ISBN 978-83-7638-847-2 (wersja papierowa)
ISBN 978-83-7638-869-4 (e-book)
Redaktorzy niniejszego wyboru postanowili udostępnić te spo-
śród studiów leksykologicznych i onomastycznych M. Karasia, 
które zostały opublikowane w mniej dostępnych wydawnic-
twach. Nie ma tu zatem artykułów zamieszczonych w „Języku 
Polskim”, „Poradniku Językowym”, „Biuletynie PTJ” i „Ono-
mastikach” (czasopisma te są łatwo dostępne w głównych bi-
bliotekach naukowych) oraz tych, które wydano po śmierci 
Uczonego w książce Język polski i jego historia. Wybór pism 
(Karaś 1986). Drugim czynnikiem, który zaważył na zawar-
tości niniejszej edycji, był zamiar, by czytelnicy, którzy mniej 
znają prace Uczonego, mogli poznać przynajmniej fragment 

jego zainteresowań naukowych. Stąd taka różnorodność. Poza pracami opublikowanymi po polsku, 
zostały tu też wznowione dwa artykułu obcojęzyczne (po rosyjsku i angielsku). (ze Wstępu)

BIBLIOTEKA LINGVARIÓW. SERIA GLOTTODYDAKTYCZNA
red. prof. dr hab. Władysław Miodunka
Podseria „Biblioteki LingVariów” poświęcona procesowi nauczania i uczenia 
się języków obcych.

t. 1
Programy nauczania języka polskiego jako 
obcego. Poziomy A1-C2
red. i autorzy: iwona Janowska, ewa Lipińska, 
Agnieszka rabiej, Anna Seretny, przemysław turek
Kraków 2016 – 216 s. ; 30 cm
ISBN 978-83-7638-160-2     Cena: 35 zł
W 2004 roku wprowadzony został system certyfikacji znajo-
mości języka polskiego jako obcego, oparty na wskaźnikach 
biegłości językowej zawartych w Europejskim systemie opisu 
kształcenia językowego (ESOKJ, 2003). Poprzedziły go wie-
loetapowe działania obejmujące między innymi prace nad 
standardami wymagań egzaminacyjnych, opracowanie kryte-
riów oceny, przygotowywanie zadań oraz testów pilotażowych 
i próbnych, a także szkolenia mające na celu przybliżenie i upo-
wszechnienie systemu certyfikacji. Ukazały one konieczność 
modernizacji procesu nauczania polszczyzny obcokrajowców. 
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Niezbędne stało się również wskazanie kierunku oraz zakresu działań dydaktycznych mniej doświad-
czonym nauczycielom, a samym uczącym się języka polskiego jako obcego/drugiego – umożliwienie 
przystąpienia do egzaminów biegłości. Potrzebne było zatem opracowanie nowoczesnych programów 
nauczania, które byłyby dostosowane do standardów europejskich oraz przystawałyby do systemu cer-
tyfi kacji znajomości polszczyzny.

t. 12
Tłumaczenie dydaktyczne w nowoczesnym 
kształceniu językowym. Monografi a zbiorowa
red. ewa Lipińska, Anna Seretny
Kraków 2016 – 232 s. : il. ; 24 cm
ISBN 978-83-7638-772-7
Cena: 26 zł
Przedstawiana publikacja wpisuje się w szeroko zakrojone 
badania w obrębie glottodydaktyki polonistycznej i jest od-
powiedzią na zachodzące współcześnie zmiany w kształceniu 
językowym. W zebranych artykułach pojawiają się nie tylko 
niezwykle istotne pytania o współczesne perspektywy rozwoju 
dydaktyki nauczania języka polskiego jako obcego, ale także 
wiele zagadnień związanych z pragmatycznymi aspektami 
kształcenia językowego i możliwościami optymalizacji proce-
su nauczania języków obcych, co we współczesnych badaniach 
glottodydaktycznych ma szczególną wartość.

t. 13
Język, literatura i kultura polska w świecie. 
Monografi a zbiorowa
red. Władysław Miodunka, Anna Seretny
Kraków 2016 – 257 s. ; 24 cm
ISBN 978-83-7638-745-1
Cena: 26 zł
Tom jest monografi ą tematyczną poświęconą wzajemnym 
relacjom języka i kultury na przykładzie języka i kultury pol-
skiej. Relacje te, ich bogactwo, kontekst, podłoże oraz uwa-
runkowania są postrzegane i analizowane z dwu perspektyw : 
wewnętrznej – lokalnej, polskiej – oraz zewnętrznej – europej-
skiej, światowej, globalnej. Owa dwoistość spojrzenia z jednej 
strony wypływa z faktu, iż współtworzą je poloniści z kraju 
i z zagranicy, z drugiej zaś – ze swoistości języka i kultury, któ-
re, na skutek oddziaływania czynników o charakterze egzo- 
i endogennym, nieustannie się zmieniają.
(ze Słowa wstępnego)
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t. 14
Bilingwizm polsko-obcy dziś. Od teorii 
i metodologii badań do studiów przypadków. 
Monografi a zbiorowa
red. robert Dębski, Władysław Miodunka
Kraków 2016 – 237 s. : il. ; 24 cm
ISBN 978-83-7638-789-5
Cena: 28 zł
Zbiór artykułów przygotowany z myślą o czytelnikach zainte-
resowanych dwujęzycznością polsko-obcą. [...] W literaturze 
polonistycznej z pewnością jest to jedno z pierwszych opra-
cowań, które na podstawie przykładów empirycznych dobitnie 
pokazuje panujące dziś zróżnicowanie badań wielojęzyczności 
polsko-obcej. Zamieszczone tu teksty dotyczą bowiem wieloję-
zyczności indywidualnej i grupowej , wynikającej z kontaktów 
polszczyzny z różnymi językami. (ze Wstępu)

t. 15
O lepsze jutro studiów polonistycznych w świecie. 
Glottodydaktyka polonistyczna dziś. Monografi a 
zbiorowa
red. przemysław gębal, iwona Janowska
Kraków 2016 – 369 s. : il. ; 24 cm
ISBN 978-83-7638-746-8
Cena: 35 zł
Niniejszy tom zawiera referaty [...] poświęcone glottodydak-
tyce polonistycznej sensu stricto, czyli teoretycznym, progra-
mowym i praktycznym aspektom nauczania polszczyzny jako 
języka drugiego i obcego. Stanowią one swoistą wizytówkę 
współczesnej myśli glottodydaktycznej, obecnej w rozważa-
niach polskich i zagranicznych [...] Wnoszą istotny głos w dys-
kusję na temat obecnego miejsca i postulowanego rozwoju 
glottodydaktyki polonistycznej, sygnalizując potrzeby ba-
dawcze, prowadzone kierunki badań, wykorzystywane podej-
ścia metodologiczne oraz kreśląc perspektywy na przyszłość. 
(z Wprowadzenia)
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t. 16
Miodunka Władysław
Glottodydaktyka polonistyczna. Pochodzenie – 
stan obecny – perspektywy
Kraków 2016 – 413 s. ; 24 cm
ISBN 978-83-7638-732-1
Cena: 35 zł
Książka Władysława T. Miodunki jest pierwszą monografi ą 
glottodydaktyki polonistycznej. Pierwszeństwo to wynika nie 
z braku zainteresowania tą problematyką przez osoby zajmu-
jące się nauczaniem języka polskiego jako obcego czy drugie-
go, lecz jest związane z tym, że glottodydaktyka polonistyczna 
dopiero niedawno stała się odrębną dziedziną nauki. Jest to 
więc przedsięwzięcie bardzo ważne i […] pionierskie. Nie jest 
przypadkiem, że tak ważne opracowanie wyszło spod pióra 
prof. W. T. Miodunki, niezwykle zaangażowanego w powsta-
nie tej dziedziny i zasłużonego na wielu glottodydaktycznych 
polach, a także wychowawcy (opiekuna naukowego, mentora) 
dwóch pokoleń krakowskich glottodydaktyków polonistycz-
nych. (z recenzji prof. Anny Dąbrowskiej)

* * *

Essays in the History of Languages and Linguistics. 
Dedicated to Marek Stachowski 
on the Occasion of his 60th Birthday
eds. Michał Nemeth, Barbara podolak, 
Mateusz Urban
Kraków 2017 – 951, [2] s. ; 24 cm
ISBN 978-83-7638-861-8
Cena: 36 zł
Zbiór 53 artykułów z dziedziny językoznawstwa i historii języków ofi arowany prof. dr. hab. Markowi 
Stachowskiemu, wybitnemu językoznawcy zatrudnionemu na Uniwersytecie Jagiellońskim (m.in. twór-
cy Instytutu Językoznawstwa UJ)  w 60. rocznicę urodzin przez grono wybitnych językoznawców z kra-
ju i zagranicy (współpracowników, kolegów i uczniów).
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Lipińska ewa
To samo słońce. Podręcznik doskonalący 
sprawność rozumienia ze słuchu dla 
obcokrajowców na poziomie zaawansowanym
Kraków 2016 – 109 s. ; 24 cm
ISBN 978-83-7638-618-8
Cena: 10 zł (e-book)
Podręcznik nawiązuje do książki Księżyc w butonierce. Składa 
się z  trzech części, którymi są: teksty przybliżające sylwetkę 
Marka Grechuty, Leszka Długosza oraz  Grzegorza Turnaua 
(życiorys, dyskografi a, wywiady); zadania rozwijające umie-
jętność rozumienia ze  słuchu (w  oparciu o  teksty piosenek) 
oraz  ich rozwiązania. W  podręczniku można znaleźć wiele 
technik pomocnych w  rozumieniu audytywnym oraz  liczne 
ćwiczenia leksykalne, gramatyczne, doskonalące wymowę 
i ortografi ę, które są zróżnicowane tematycznie i stylistycznie. 
Książka może stanowić pomoc w przygotowaniu się do egza-
minu certyfi kowanego.

Majtczak tomasz
The Infl exional System of Classical Japanese
Kraków 2016 – 185 s. ; 24 cm
ISBN 978-83-7638-695-9 (paper version)
ISBN 978-83-7638-696-6 (e-book)
Cena: 20 zł
Th e present book focuses on the morphological analysis of 
Classical Japanese verbal and adjectival forms. It does not pre-
sent any new facts (or hardly any), but attempts to describe 
them in a new way. Th erefore, the linguistic material quoted 
below, which has already been known for a long time, is neither 
questioned nor even confronted with the original manuscripts, 
but is instead taken from editions commonly regarded as stan-
dard. Moreover, no particular research has been conducted 
on the semantic value of each morpheme, although a good 
many new ideas can be found here as well. In both questions, 
morphological and semantic alike, the number of recognised 
elements has been reduced to the indispensable minimum, ap-
plying Occam’s razor whenever possible.
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Pionierzy krakowskiej afrykanistyki. Pamięci 
Profesora Romana Stopy (1895-1995) w 120. 
rocznicę urodzin
red. robert Kłosowicz
Kraków 2017 – 185, [1] s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7638-855-7
Cena: 28 zł
Lata 30. XX wieku to dla krakowskich studiów afrykanistycz-
nych okres przełomowy, w którym rozwijające się zaintere-
sowanie Afryką zaowocuje pierwszymi niezależnymi projek-
tami badawczymi realizowanymi w terenie – na kontynencie 
afrykańskim. Najlepszym przykładem są badania prowadzone 
przez Romana Stopę (1895-1995), uważanego za ojca polskie-
go językoznawstwa afrykańskiego, profesora Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, światowej sławy eksperta od języków mla-
skowych (click languages). W 1935 roku przez kilka miesięcy 
Roman Stopa prowadził badania językoznawcze na obszarze 
dzisiejszych Namibii i Botswany wśród ich rdzennych miesz-
kańców: San i Khoikhoi, przy okazji których zebrał również 
pokaźny materiał etnograficzny dotyczący kultury ludów San. 
Dziś te unikalne zbiory znajdują się w krakowskim Muzeum 
Etnograficznym im. Seweryna Udzieli. Powyższej tematyki do-
tyczy niniejszy zbiór artykułów.
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Malinowski rubio Maria paula
Komunikacja międzykulturowa w praktyce 
translatorskiej. Perspektywa socjologiczna
Kraków [cop. 2016] – 165, [1] s. ; 21 cm
ISBN 978-83-7638-850-2
Cena: 20 zł
Książka jest kompilacją polskich wersji dziewięciu artykułów 
napisanych podczas ośmiu lat mojej pracy w Zakładzie Hispa-
nistyki Instytutu Filologii Romańskiej Uniwersytetu Śląskiego. 
Artykuły te należą do zakresu lingwistyki stosowanej, jednak 
zostały napisane z perspektywy socjologicznej i ściśle wiążą się 
z obszarem komunikacji międzykulturowej, a zwłaszcza z jej 
kontekstem społeczno-kulturowym. W związku z tym poprze-
dzone są rozdziałem zbierającym kilka wstępnych, ogólnych 
refl eksji na temat komunikacji międzykulturowej i jej roli 
w tłumaczeniach, a także kontekstu społecznego, w którym 
tłumaczenie ma miejsce. (ze Wstępu)

Mazur piotr Stanisław
Zarys podstaw fi lozofi i człowieka. 
Antropologiczne zastosowanie metody separacji
Kraków 2016 – 216 s. ; 24 cm
ISBN 978-83-7638-804-5
Cena: 28 zł
Nowatorskie jest zastosowanie metody separacji na gruncie 
antropologii fi lozofi cznej, wartościowe są także ustalenia co 
do uwarunkowań poznawczych takiej ekspilacji, dotyczące 
np. punktu wyjścia fi lozofi cznego poznania podmiotowości, 
relacji takiego jej poznania naukowego oraz związków między 
zaproponowanym w rozprawie ujęciem bytu ludzkiego a in-
nymi ujęciami fi lozofi cznymi. (z recenzji prof. dr hab. Adama 
Jonkisza)
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Michałowska Monika
Woluntarystyczny dynamizm, czyli koncepcja 
woli w Kwestiach do etyki Ryszarda Kilvingtona
Kraków 2016 – 246 s. ; 21 cm
ISBN 978-83-7638-825-0
Cena: 26 zł
Ryszard Kilvington, założyciel i jeden z najaktywniejszych 
członków Szkoły Kalkulatorów Oksfordzkich, jest autorem 
komentarza do Etyki nikomachejskiej Arystotelesa, zatytuło-
wanego Kwestie do Etyki (Quaestiones super libros Ethicorum, 
1324-1326), w którym podejmuje rozważania dotyczące woli, 
czynów dobrowolnych i niedobrowolnych, zagadnienia sła-
bości moralnej oraz rozwijania cnót moralnych. Propozycja 
Kilvingtona jest niezwykle ciekawa, ale również bezpreceden-
sowa, bowiem w rozważaniach poświęconych woli oraz cno-
tom i wadom etycznym Kilvington wykorzystuje terminologię 
i argumenty zaczerpnięte z obszaru logiki i filozofii przyrody, 
poddając wolę i cnotę etycznie nieustannym pomiarom, ob-
liczając ich maksimum i minimum, czy też pierwszą czy ostatnią chwilę ich trwania. Z tych analiz 
wyłania się koncepcja woli rozumianej jako złożona, wielopłaszczyznowa i wielowymiarowa władza 
o niebywałej dynamice.

polanowska-Sygulska Beata
John Gray i krytyka liberalnego legalizmu
Kraków 2017 – 539 s. ; 21 cm
ISBN 978-83-7638-632-4
Cena: 38 zł
Głównym zamierzeniem niniejszej pracy jest dokonanie re-
konstrukcji, a następnie analizy i krytyki poglądów Johna 
Graya w dziedzinie filozofii moralnej, politycznej i filozofii 
prawa. Następnie, przyjąwszy za punkt wyjścia wielowymia-
rowe stanowisko filozofa, a w szczególności pochodzący odeń 
wariant pluralizmu etycznego, dokonam interpretacji wyro-
ków obu instancji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka 
w sprawie Lautsi przeciwko Włochom. Rozważę nadto wnioski 
płynące z przeprowadzonej eksplikacji. Na ostatnim etapie re-
fleksji nad dokonaniami Johna Graya zmierzę się z kierowa-
nym przeciwko filozofowi oskarżeniem o nihilizm, poddając 
pod rozwagę zasadność rzeczonego zarzutu. Udzielę także 
odpowiedzi na pytanie, czego prawnicy mogą się nauczyć od 
„świeckiego proroka” naszych czasów. (z Wprowadzenia)
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Spór o podmiotowość. Perspektywa 
interdyscyplinarna
red. Adriana Warmbier
Kraków 2016 – 309 s. ; 24 cm
ISBN 978-83-7638-756-7
Cena: 32 zł
Zagadnienie podmiotowości należy do podstawowego obsza-
ru refl eksji fi lozofi cznej, będącego przedmiotem nieustannego 
sporu, który od czasów nowożytnych przybrał na sile i trwa 
nieprzerwanie do dziś. Filozofi czna historia nowożytności 
przyzwyczaiła nas patrzeć na podmiot jak na pojęcie, które 
weszło na stałe do fi lozofi i za sprawą Kartezjusza. Tymczasem 
kategoria podmiotu ma bardzo długą i złożoną historię, sięga-
jącą znacznie dalej niż narodziny nowożytnej myśli. W ostat-
nich dziesięcioleciach kategoria ta stała się także przedmiotem 
badań empirycznych, co zmusiło do ponowienia pytania o jej 
zakres i operatywność oraz otworzyło szereg istotnych kwe-

stii, m.in., czy współczesna nauka dysponuje odpowiednimi narzędziami do uchwycenia podmiotowo-
ści? Czy wyniki badań empirycznych mogą prowadzić do zmiany naszego pojmowania samych siebie 
oraz jakiego rodzaju podmiotowość zakłada projekt „postludzkiej” kondycji. (ze Wstępu)
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SOCIETAS
red. prof. dr hab. Bogdan Szlachta
W serii publikowane są opracowania pracowników naukowych Wydziału Stu-
diów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego doty-
czące historii, politologii, stosunków międzynarodowych i kulturoznawstwa.

t. 92
Kwieciński rafał
Zjednoczenie Chin? Proces reintegracji Wielkich 
Chin na przełomie XX i XXI wieku
Kraków 2016 – 331 s. ; 24 cm
ISBN 978-83-7638-733-8 (wersja papierowa)
ISBN 978-83-7638-734-5 (e-book)
Cena: 32 zł
Hongkong, Makau i Tajwan w odmienny sposób znalazły się na 
obrzeżach Wielkich Chin. Jednak powrót tych trzech zupełnie 
różnych jednostek politycznych ma dla ChRL równie ważne 
znaczenie. Można uznać, że stanowi on część szerszego projek-
tu odbudowy potęgi i prestiżu Chin. Nie byłaby możliwa pełna 
realizacja tych celów bez przekreślenia skutków trwającego 100 
lat okresu dominacji obcych mocarstw, które były odpowie-
dzialne za słabość państwa i upokorzenia, jakie przeżyli Chiń-
czycy. Pozostawanie poza ChRL Hongkongu i Makau było tego 
wyraźnym symbolem; dzisiaj takie znaczenie można przypisać 
faktycznej niezależności Tajwanu. Terytorium państwa miało 
bowiem dla rządzących Chinami zawsze wyjątkowe znaczenie.

t. 94
Laidler paweł, turek Maciej
Cena demokracji. Finansowanie federalnych 
kampanii wyborczych w Stanach Zjednoczonych 
Ameryki
Kraków 2016 – 350 s. ; 24 cm
ISBN 978-83-7638-809-0
Cena: 32 zł
Zagadnienie fi nansowania kampanii wyborczych, czy szerzej 
fi nansowania polityki, należy obecnie do jednego z najbardziej 
kluczowych zagadnień, istotnych zarówno z teoretycznego 
(prawnego) punktu widzenia, jak i z punktu widzenia prak-
tyki. Bez pieniędzy, jak słusznie zauważają Autorzy, nie da się 
współcześnie uprawiać polityki, zwłaszcza na poziomie rywa-
lizacji wyborczej, a doświadczenia amerykańskie (i nie tylko 
zresztą) pokazują dowodnie, że nakłady fi nansowe na politykę, 
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w tym na kampanie wyborcze, stale rosną a pieniądz jako taki staje się elementarnym składnikiem po-
lityki (zarówno w pozytywnym, jak i negatywnym tego słowa znaczeniu). Jednocześnie rola pieniądza 
w polityce jest rolą nie tylko praktyczną (fi nansowanie np. konkretnej kampanii wyborczej czy, w jej 
ramach, kandydata bądź ugrupowania politycznego), ale i rolą, w pełnym tego słowa znaczeniu, ustro-
jową. Sposób wydatkowania pieniędzy na politykę (rozumiany jako mechanizm prawny i praktyczny) 
dotyka bowiem kluczowych zasad ustrojowych.

t. 95
Contemporary Azerbaijan in social and political 
dimension
ed. by piotr Bajor
Kraków 2016 – 118, [4] s. ; 24 cm
ISBN 978-83-7638-765-9
Książka niedostępna w dystrybucji
Th e book is devoted to the issues of modern Azerbaijan, analy-
zed through the prism of key political, social, and economic 
processes happening in the country.
Modern Azerbaijan plays a signifi cant role from the ge-
opolitical and security perspective, not only in the regional 
aspect of the Southern Caucasus, but also as a broadly reco-
gnized post-Soviet area. Th erefore, the purpose of this book 
was to improve the readers’ awareness of modern Azerbaijan 
and to present the most important processes regarding the 
issue of political, social, and economic transformations of the 
country, as well as the aspects of foreign and security policy. 
(from Introduction)

t. 98
Polska i Rumunia w Europie Środkowej w XX 
i XXI wieku. Studia, materiały i eseje poświęcone 
pamięci prof. dra hab. Wojciecha Rojka = Polonia 
si Romania in Europa Centrala in secolele XX 
si XXI. Studii, materiale si eseuri dedicate in 
memoriam prof. univ. dr. Wojciech Rojek
red. Agnieszka Kastory, Henryk Walczak
Kraków 2017 – 356 s. : il. ; 24 cm
ISBN 978-83-7638-810-6
Cena: 27 zł
W prezentowanym zbiorze znajdują się teksty poświęcone 
szeroko pojętym stosunkom polsko-rumuńskim, problemom 
mniejszości narodowych oraz sprawom wewnątrzrumuń-
skim. Obejmują one następujące zagadnienia: stosunek Po-
laków do przyłączenia Bukowiny do Rumunii po pierwszej 
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wojnie światowej; umocnienie sojuszu polsko-rumuńskiego w 1937 r.; brytyjska polityka wobec 
Polski i Rumunii w 1939 r.; internowanie polskiego rządu w świetle rumuńskich opinii prawnych; 
nawiązania stosunków polsko-rumuńskich po drugiej wojnie światowej; recepcja polskiej literatury 
w Rumunii. Prezentowane problemy mniejszości narodowych koncentrują się wokół sytuacji pol-
skich pracowników w Rumunii w okresie międzywojennym, polskiego osadnictwa na Bukowinie, 
związków polskich Ormian z Bukowiną, sytuacji Węgrów w Rumunii po drugiej wojnie światowej. 
Teksty poświęcone sprawom Rumunii koncentrują się wokół jej sytuacji międzynarodowej po pierw-
szej i drugiej wojnie światowej. Ukazany również został problem rozrachunku Rumunii z ruchem 
faszystowskim.

* * *

Domagała Arkadiusz
Od interwencji humanitarnej do 
odpowiedzialności za ochronę. Społeczność 
międzynarodowa wobec wymuszania 
przestrzegania praw człowieka po interwencji 
NATO w Kosowie
Kraków 2016 – 310 s. ; 24 cm
ISBN 978-83-7638-811-3
Cena: 30 zł
Rozprawa Arkadiusza Domagały jest dziełem oryginalnym, 
gdyż problematyka R2P [odpowiedzialności za ochronę – ang. 
responsibility to protect] nie stanowiła w ostatnich latach 
głównego przedmiotu analiz polskich badaczy interwencji 
humanitarnych i działań państw zmierzających do przywró-
cenia ładu wewnętrznego opartego, przede wszystkim, na za-
sadzie praw człowieka. W polskiej literaturze powstało wiele 
prac poświęconych interwencjom humanitarnym, ale żadna 
z nich nie podjęła głębiej zagadnienia nachodzenia na siebie uprawnień do kształtowania polityki 
wewnętrznej przez podmioty zewnętrzne w oparciu o nową normę międzynarodową. Co więcej, 
większość opracowań miała charakter historyczny, a książka Arkadiusza Domagały odwołuje się do 
współczesnego rozumienia problematyki. Oryginalności pracy nie umniejsza podejmowanie tema-
tyki R2P w obcej literaturze politologicznej, gdyż brak jest jednego opracowania, które w tożsamy 
sposób podchodziłoby do tej problematyki. (z recenzji dr. hab. Pawła Frankowskiego)
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Dominiak piotr, Lechman ewa, Marszk Adam et al.
Zmiany strukturalne w gospodarce światowej
Kraków 2016 – 188, [1] s. ; 24 cm
ISBN 978-83-7638-839-7
Cena: 26 zł
Na przełomie XX i XXI wieku proces zmian strukturalnych 
przyspieszył. Postęp technologiczny zrewolucjonizował wiele 
sfer życia i gospodarowania, zachodziły ogromne zmiany poli-
tyczne i instytucjonalne. Zmieniał się układ sił gospodarczych 
w świecie. Znikały jedne branże i pojawiały się inne. Mobil-
ność czynników produkcji niepomiernie wzrosła. Globalizacja 
obejmowała coraz więcej rynków. ,,Rzeczy się dzieją tak, jak 
się dzieją, bo wiele rzeczy dzieje się na raz” – pisał w Wędrują-
cym świecie Grzegorz W. Kołodko (2008). A ważną cechą tego 
skomplikowania, zagmatwania obserwowanych wokół nas 
procesów są właśnie szeroko rozumiane zmiany strukturalne. 
[...] (ze Wstępu)

Korzeniewska-Wiszniewska Mirella
Serbowie jako mniejszość w warunkach 
transformacji politycznej w państwach byłej 
Jugosławii 1995-2016
Kraków 2017 – 562 s. ; 24 cm
ISBN 978-83-7638-832-8
Cena: 40 zł
Analiza przypadku Serbów jako mniejszości w przestrzeni 
pojugosłowiańskiej, przeprowadzona w tej książce, ma na celu 
kompleksowe ujęcie obrazu sytuacji prawnej, politycznej i spo-
łecznej na tym obszarze. Jest to, zdaniem autorki, przypadek 
niezwykle ciekawy w skali Bałkanów: Serbowie po raz pierw-
szy w historii swojego narodu stali się mniejszością narodową 
w takiej liczbie i w tak wielu krajach. (z Wprowadzenia)
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Kosowska Katarzyna
Rosyjski sektor naftowy wobec nowych wyzwań 
na rynku krajowy i zagranicznym
Kraków 2016 – 191, [2] s. ; 21 cm
ISBN 978-83-7638-724-6 (wersja papierowa)
ISBN 978-83-7638-725-3 (e-book)
Cena: 28 zł
Branża naftowa od lat stanowi fundament rosyjskiej gospodar-
ki. Potwierdzeniem tego faktu jest zaobserwowana w ostatnich 
latach tendencja wzrostu udziału przychodów naftowych w bu-
dżecie federalnym Rosji, jednakże nadmierna zależność bu-
dżetu państwa od wpływów ze sprzedaży eksportowej surow-
ców energetycznych stanowi podstawę do otwarcia dyskusji na 
temat zagrożeń wynikających z surowcowego ukierunkowania 
gospodarki. Zagrożenia te dają o sobie znać w warunkach 
spadku cen ropy naftowej na rynkach światowych, jak to miało 
miejsce w 2015 roku, gdy budżet federalny na kolejny rok był 
kilkakrotnie korygowany. Niniejsza książka traktuje o wyzwaniach, jakim będzie musiał stawić czoło 
w nadchodzących latach sektor naftowy Rosji, by z siły napędowej nie stać się hamulcem rozwoju kra-
jowej gospodarki.

Pani Anna w Kanadzie. Księga pamiątkowa 
dedykowana Pani Profesor Annie Reczyńskiej
red. Marcin gabryś, Magdalena  
paluszkiewicz-Misiaczek
Kraków 2016 – 367 s. ; 24 cm
ISBN 978-83-7638-784-0
Cena: 30 zł
Profesor Anna Reczyńska należy do grona najwybitniejszych 
znawców problematyki etnicznej oraz kanadyjskiej w Polsce. 
W swoich badaniach podejmuje tematykę, która dla innych 
badaczy stanowiła jedynie margines ich zainteresowań. Kraj 
Klonowego Liścia nie mógł bowiem mierzyć się z siłą oddzia-
ływania i atrakcyjnością, jaką oferowały naukowcom Stany 
Zjednoczone. Jednak Jubilatka, jako jedna z kilku pionierów, 
zdołała doprowadzić do zintegrowania prężnej grupy polskich 
kanadystów – osób reprezentujących różne zainteresowania 
i pasje naukowe, których łączy przekonanie o wadze badań po-
dejmowanych w ramach tej młodej dyscypliny.
Dzięki temu od roku 1998 środowisko polskich kanadystów jest jednym z najprężniej rozwijających 
się w Europie. Jubilatka swoją karierę zawodową związała z Uniwersytetem Jagiellońskim, gdzie ukoń-
czyła studia historyczne, obroniła doktorat, następnie uzyskała habilitację i profesurę. Była stypendyst-
ką m.in. Fundacji Kościuszkowskiej, Lanckorońskich, Foreign Affairs and International Trade Canada 
oraz Multicultural Historical Society of Ontario.
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Myśl polska w obszarze rosyjskojęzycznym
red. Jan Skoczyński
Kraków 2016 – 226 s. ; 21 cm
ISBN 978-83-7638-758-1
Cena: 26 zł
W zbiorze znalazły się teksty, które odwołują się do arcydzieł 
myśli humanistycznej, nieznanych we współczesnej Rosji. 
Można do nich zaliczyć szczegółową analizę pierwszego szki-
cu historii fi lozofi i polskiej, napisanego przez Polaka urodzo-
nego na Białorusi – Mariana Massoniusa, a opublikowanego 
w języku rosyjskim w 1890 r. w Petersburgu. Dokonano także 
analizy i innych stron jego twórczości, zwłaszcza historycz-
no-fi lozofi cznej rekonstrukcji krytycznych poglądów, które 
zostały sformułowane pod adresem systemu idealizmu tran-
scendentalnego Immanuela Kanta. Przedmiotem namysłu jest 
także romantyczny mesjanizm pierwszej połowy XIX wieku 
oraz jego znaczenie dla budowania świadomości narodowej: 

Polski, Ukrainy, Białorusi. Wszystkie teksty zamieszczone w niniejszej publikacji są adresowane do 
profesjonalnego audytorium – napisane przez autorów rosyjskich i białoruskich –były opublikowane 
w różnych periodykach naukowych. Należy zwrócić uwagę polskiego Czytelnika na tekst o Władysła-
wie Tatarkiewiczu, którego autor, nie będąc zawodowym tłumaczem, lecz fi lozofem i wspaniałym czło-
wiekiem, poświęcił wiele lat na tłumaczenie dzieła „fi lozofi a antyczna i średniowieczna”. (z posłowia 
prof. Walentyny Dianowej)

Smolik Bartosz
Naród we współczesnej polskiej myśli 
nacjonalistycznej. Problematyka narodu w ujęciu 
głównych nurtów polskiego nacjonalizmu 
w latach 1989-2004
Kraków 2017 – 408 s. ; 24 cm
ISBN 978-83-7638-859-5
Cena: 38 zł
Autor podkreśla, że Polska myśl nacjonalistyczna nigdy nie 
stanowiła monolitu, w konsekwencji tworzą ją różne nurty 
defi niowane przez stosunek do tradycji. Dowodzi także, iż 
nacjonaliści odżegnują się od nietradycyjnych koncepcji naro-
du, jako obcych naleciałości, a w ich ujęciu brakuje nowych 
elementów. Cechuje ją także silne zapatrzenie w przeszłość, co 
rzutuje na postrzeganie współczesnego narodu polskiego, któ-
ry dla polskich nacjonalistów nie jest projektem na przyszłość, 
lecz pretekstem do wąsko pojętego konserwatyzmu.
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Sydor paweł
Państwo i prawo w koncepcji rewolucji 
permanentnej Lwa Trockiego. Marksistowska 
wizja dziejów w warunkach kraju zacofanego
Kraków 2016 – 245 s. ; 24 cm
ISBN 978-83-7638-310-1
ISBN 978-83-7638-688-1 (e-book)
Cena: 30 zł
Najbardziej wyrafinowana i kompleksowa analiza doktryny 
Trockiego w polskiej literaturze przedmiotu. Znakomita pre-
zentacja ideologicznego projektu, w którym państwo i prawo 
zostają zredukowane do nagich instrumentów rewolucyjnej 
inżynierii społecznej. (z rec. prof. Zbigniewa Raua)

Visegrad Studies on Americas. Past and Present
eds. Anna Bartnik, Agnieszka Małek
Cracow 2016 – 161, [1] s. ; 21 cm
ISBN 978-83-7638-785-7
Cena: 26 zł
The origins of this book are to be found in the wish to promo-
te and enhance cooperation between scholars from Visegrad 
countries: Czech Republic, Hungary, Poland and Slovakia. 
In spite of significant interest in American Studies in each 
country there has so far been no regular cooperation among 
the scholars, researchers and students. Therefore, we invited 
authors representing various disciplines relating to Ameri-
can studies to join us in an attempt to integrate scholars and 
create an academic space for future projects and educatio-
nal programs. This volume is a consciously interdisciplinary 
exploration of contemporary America and we hope that it 
proves useful for students in the whole range of social and 
cultural studies as well as for those who share an interest in 
American society.
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Węc Janusz Józef
Traktat lizboński. Polityczne aspekty reformy 
ustrojowej Unii Europejskiej w latach 2007-2015.  
Orzecznictwo sądów konstytucyjnych wybranych 
państw członkowskich UE oraz proces 
implementacji traktatu lizbońskiego
Kraków 2016 – 400 s. ; 21 cm (wyd. 2 zm. i rozsz.)
ISBN 978-83-7638-634-8
Cena: 36 zł
Przedmiotem monografii są aspekty polityczne reformy ustro-
jowej Unii Europejskiej, skodyfikowanej w traktacie lizboń-
skim. Traktat ten został podpisany 13 grudnia 2007 r. przez 
szefów państw lub rządów oraz ministrów spraw zagranicz-
nych dwudziestu siedmiu krajów członkowskich Unii Euro-
pejskiej w stolicy Portugalii. Cezury rozprawy wyznaczają 
wydarzenia związane z przezwyciężeniem kryzysu konstytu-
cyjnego w Unii Europejskiej i objęciem przez Niemcy unijnej 

prezydencji z dniem 1 stycznia 2007 r., z drugiej zaś strony określają je zdarzenia związane z procesem 
ratyfikacji traktatu lizbońskiego, którego pomyślne zakończenie umożliwiło wejście w życie tej umowy 
międzynarodowej w dniu 1 grudnia 2009 r. Moją intencją jest rekonstrukcja zdarzeń prowadzących do 
zwołania konferencji międzyrządowej w 2007 r., odtworzenie procesu negocjacji dyplomatycznych nad 
nowym traktatem rewizyjnym podczas obrad tejże konferencji, przedstawienie jej rezultatów, analiza 
najważniejszych zmian ustrojowych skodyfikowanych w traktacie lizbońskim, a także omówienie pro-
cesu jego ratyfikacji.
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Edukacja dla bezpieczeństwa prawnego
red. Bogumił Naleziński
Kraków 2016 – 168 s. ; 24 cm
ISBN 978-83-7638-836-6
Cena: 26 zł
Młody czytelnik dzięki lekturze tych opracowań nabędzie 
wiedzę dotyczącą bardzo konkretnych problemów prawnych, 
z  którymi może się zetknąć w życiu codziennym, np. tego, kie-
dy powinien rejestrować bloga, w jaki sposób może korzystać 
z cudzych utworów, kiedy popełnia plagiat, na jakie zagrożenia 
jest narażony, zawierając umowę sprzedaży za pośrednictwem 
aukcji internetowych albo umowę na odległość lub poza loka-
lem przedsiębiorstwa. (z rec. dr. hab. Moniki Florczak-Wątor)

Niżnik-Mucha Agata
Prawna regulacja medycznie wspomaganej 
prokreacji w Polsce i wybranych państwach 
europejskich. Wybrane problemy
Kraków 2016 – 193 s. ; 24 cm
ISBN 978-83-7638-793-2
Cena: 28 zł
Monografi a poświęcona prawnym aspektom medycznie wspo-
maganej prokreacji w Polsce. Wśród procedur medycznie 
wspomaganej prokreacji szczególne miejsce zajmuje procedu-
ra zapłodnienia pozaustrojowego, wywołująca ogromne zain-
teresowanie i spory w dyskusji społecznej. W zakresie jej oceny 
podzieleni są także bioetycy oraz środowiska medyczne i praw-
nicze. Wynika to z różnych przyczyn, zarówno fi lozofi cznych, 
jak i światopoglądowych. Napięć i nieporozumień narosłych 
wokół procedury zapłodnienia pozaustrojowego nie zażegna-
ło uchwalenie przez polski parlament długo wyczekiwanej 
ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności. Fundamentalnym założeniem przeprowa-
dzonych badań, których efekty prezentuje książka, było uznanie, że racjonalny dyskurs prawniczy nad 
takimi kwestiami jak: wolność prokreacyjna jednostki, status zarodków ludzkich in vitro, procedura 
zapłodnienia pozaustrojowego i związane z nią możliwe interwencje medyczne, których podmiotami 
są zarodki ludzkie, wymaga przede wszystkim odniesienia się do Konstytucji RP jako aktu tworzącego 
aksjologiczny i normatywny trzon statusu człowieka w Rzeczypospolitej Polskiej.
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Nowakowski Michał
Okręgowe sądy ubezpieczeń społecznych
Kraków 2016 – 346 s. ; 24 cm
ISBN 978-83-7638-757-4
Cena: 32 zł
Opracowanie niniejsze stanowi pierwszą w historiografii 
polskiej monograficzną prezentację problematyki związa-
nej z działającymi w Polsce Ludowej od lat 40. do 70. XX w. 
okręgowymi sądami ubezpieczeń społecznych. Sądy te, wraz 
z współistniejącymi z nimi Trybunałem Ubezpieczeń Spo-
łecznych, były pierwszymi działającymi w Polsce po II wojnie 
światowej – na długo przed powołaniem Naczelnego Sądu Ad-
ministracyjnego – sądami administracyjnymi.

Pomniki prawa na przestrzeni wieków = 
Monuments of Law over the Centuries
red. Kacper górski, Jakub pokój, Damian Szczepa-
niak, Łukasz Szymura
Kraków 2016 – 264 s. ; 24 cm
ISBN 978-83-7638-791-8
Cena: 26 zł
Tematem publikacji jest szeroko rozumiana problematyka 
pomników prawa od czasów antycznych po współczesność. 
Pomnikiem prawa jest przedmiot dający świadectwo w dzie-
dzinie tworzenia, stosowania i przestrzegania prawa. Pozwala 
na poznanie prawa, które obowiązywało w przeszłości i for-
mowało społeczeństwo, w tym zwłaszcza funkcjonujące w jego 
ramach instytucje. Ich znajomość umożliwia zgłębienie wiedzy 
o teraźniejszości dzięki pełniejszemu i wszechstronnemu po-
znaniu mechanizmów życia społecznego.



43Księgarnia akademicka

pRaWo

Stus Marek
Małżeńskie umowy majątkowe w świetle 
krakowskiej praktyki notarialnej (1918-1946)
Kraków 2017 – 237 s. ; 24 cm
ISBN 978-83-7638-773-4 (wersja papierowa)
ISBN 978-83-7638-774-1 (e-book)
Cena: 30 zł
Praca stanowi pierwsze studium historyczno-prawne instytucji 
małżeńskich umów majątkowych w krakowskiej praktyce no-
tarialnej w latach 1918-1946. Wykorzystano w niej obszerne, 
dotąd całkowicie nieopracowane zasoby archiwalne ukazujące 
sposób zawierania i treść intercyz w świetle ówczesnych zasad 
małżeńskiego prawa majątkowego.

Żukowski przemysław
Wydział Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego 
w Krakowie w latach 1918-1939
Kraków 2016 – 574 s., [34] s. tabl. : il. ; 25 cm
ISBN 978-83-7638-769-7
Cena: 40 zł
Celem pracy jest pokazanie jak najdokładniej historii kra-
kowskiego fakultetu prawniczego w latach istnienia II Rzeczy-
pospolitej. Zagadnienie to nie było do tej pory przedmiotem 
całościowego opracowania. Niemniej na przestrzeni kilkudzie-
sięciu lat, jakie upłynęły od wydarzeń opisywanych w książ-
ce, powstała bogata literatura przedmiotu. Materiał źródłowy 
okazał się tak obszerny, iż niniejsza monografi a dotyczyć bę-
dzie tylko Wydziału Prawa – jego struktur, organizacji, katedr 
i profesorów, docentów, pomocniczych pracowników nauko-
wych oraz pracowników administracyjnych. W opracowaniu 
nie zostały ujęte kwestie dotyczące studentów – ich obecności 
na Wydziale, życia codziennego – ale również wątki programu 
studiów, jego reformy, wykładanych przedmiotów i zdawalno-
ści egzaminów. (ze Wstępu)
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pRaWo

Żukowski przemysław
Wydział Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego 
w Krakowie w latach 1918-1939. Źródła
Kraków 2016 – 514 s. ; 25 cm
ISBN 978-83-7638-819-9
Cena: 32 zł
Zbiór dokumentów zawierający protokoły z posiedzeń Rady 
Wydziału Prawa (taką nazwę nosił wówczas obecny Wydział 
Prawa i Administracji) Uniwersytetu Jagiellońskiego za lata 
akademickie 1918/19-1939/40 jest świadectwem obrazującym 
codzienną działalność najstarszego Wydziału Prawa w Pol-
sce w okresie odradzającej się niepodległości, kształtowania 
się Państwa Polskiego, aż po tragiczne wydarzenia początku 
II wojny światowej. (ze Wstępu)
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BiBLioTEKozNaWsTWo

Czytelnictwo – nowa jakość
red. Beata Janik, Wanda Bukowczan
Kraków 2017 – 150 s. : il. ; 24 cm
ISBN 978-83-7638-846-5
Cena: 20 zł
Teksty zawarte w publikacji Czytelnictwo – nowa jakość po-
święcone są ambitnym i często niełatwym zadaniom. Polegają 
one bowiem na ponownym przyciągnięciu dzieci i młodzieży 
do książki i bibliotek oraz przekonaniu młodych czytelników, 
że czytanie jest podstawą docierania do wszelkich informacji, 
sprzyja osobistemu rozwojowi i kształceniu oraz dostarcza do-
skonałej rozrywki i wypoczynku.

Kraków – Lwów XIV. Książki XIX-XX wieku
red. Sabina Kwiecień, iwona pietrzkiewicz, 
ewa Wójcik
Kraków 2016 – 144, [1] s. ; 24 cm
ISBN 978-83-7638-814-4     Cena: 22 zł
Kraków – Lwów XV. Czasopisma XIX-XX wieku
red. grażyna Wrona, Adam Bańdo, grzegorz Nieć
Kraków 2016 – 128, [3] s. : il. ; 24 cm
ISBN 978-83-7638-830-4     Cena: 22 zł
Kraków – Lwów XVI. Biblioteki XIX-XX wieku
red. Władysław Marek Kolasa, Urszula 
Lisowska-Kożuch, Wanda Matras-Mastalerz
Kraków 2016 – 164, [3] s. : il. ; 24 cm
ISBN 978-83-7638-831-1     Cena: 22 zł
Badania poświęcone produkcji, rozpowszechnianiu i użytko-
waniu książki i prasy w Krakowie i Lwowie mają długą tradycję. 
Trwałym ich elementem są prace wydawane przez środowisko 
badaczy skupionych wokół Uniwersytetu Pedagogicznego 
w Krakowie. Tematyka bibliologiczna, ujmująca wątki poświę-
cone książce, prasie i bibliotekom w Galicji, jest systematycznie 
podejmowana przez polskich i ukraińskich uczonych, których 
prace od lat 80. XX w. ukazują się w tomach Książki, czasopi-
sma, biblioteki Krakowa XIX i XX wieku (od tomu drugiego 
tematyka obejmuje także Lwów).
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Nieć grzegorz
Wtórny rynek książki w Polsce. Instytucje 
asortyment, uczestnicy
Kraków 2016 – 416, [1], s., [8] s. tabl. kolor. : il. ; 24 cm
ISBN 978-83-7638-663-8 (wersja papierowa)
ISBN 978-83-7638-674-4 (e-book)
Cena: 38 zł
Mamy tu do czynienia z przewodnikiem po współczesnym 
wtórnym rynku książki w Polsce. Jeszcze nigdzie nie spotka-
łem się z tak systematycznie opracowaną koncepcją tego za-
gadnienia, obejmującą dzieje i ich konteksty, ludzi i instytucje, 
wreszcie substancję – sposoby jej pozyskiwania, formy sprze-
daży i rozpowszechniania. Autor, opisując szeroko i starannie 
całokształt zjawiska, nie poprzestaje jednak na czysto tech-
nicznym jego aspekcie, lecz traktuje je jako zjawisko kulturo-
we, głęboko osadzone w rzeczywistości. Jest ponadto świadom 
zróżnicowanej oraz niestałej natury i jakości asortymentu 
postrzeganego nie tylko jako zbiór pozycji bibliografi cznych. 
(z rec. prof. PhDr. Jiříego Trávníčka, M.A.)

polaczek-Bigaj Marta
Robotnicza Spółdzielnia Wydawnicza 
„Prasa – Książka – Ruch”. Studium powstania, 
działalności i likwidacji
Kraków 2016 – 138 s., [11] s. tabl. ; 24 cm
ISBN 978-83-7638-823-6
Cena: 26 zł
Książka jest studium odnoszącym się do fenomenu, jakim 
bezwzględnie była w PRL Robotnicza Spółdzielnia Wydaw-
nicza Prasa – Książka – Ruch. Autorka przedstawia ewolucję 
od czasów świetności do procesu likwidacji tego największego 
w Europie Środkowo-Wschodniej koncernu prasowego. Nie-
zaprzeczalnym walorem rozprawy jest wykorzystanie w pracy 
informacji uzyskanych w trakcie wywiadów z ostatnim preze-
sem RSW – Sławomirem Tabkowskim.
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Catalogus codicum manuscriptorum medii 
aevi latinorum qui in Bibliotheca Jagellonica 
Cracoviae asservantur
Vol. 11. Numeros continens inde a 1501 usque  
ad 1575
ed. Juliusz Domański, Zenon Kałuża, Maria Kowalczyk
Kraków 2016 – 506 s. ; 25 cm
ISBN 978-83-7638-807-6
Cena: 50 zł
Kolejny tom katalogu rękopisów średniowiecznych przecho-
wywanych w Sekcji Rękopisów Oddziału Zbiorów Specjalnych 
Biblioteki Jagiellońskiej (nr 1501-1575).
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BIBLIOTHECA IAGIELLONICA. FONTES ET STUDIA

Seria przeznaczona jest dla wydań źródłowych, podstawą których są zbiory Bi-
blioteki Jagiellońskiej. Zamierzeniem Redakcji serii jest również ogłaszanie prac 
naukowych (rozpraw doktorskich, monografii, prac analitycznych, katalogów) 
przygotowanych przez pracowników Biblioteki.

t. 29
Szczerbic paweł
Speculum Saxonum, albo prawo saskie 
i majdeburskie, porządkiem obiecadła 
z łacińskich i niemieckich egzemplarzów 
zebrane. A na polski język z pilnością i wiernie 
przełożone, t. I-II
oprac. grzegorz M. Kowalski
Kraków 2016 – XXXIII, [1], 340 s. ; 25 cm; S. [6], 343-615 ; 
25 cm
ISBN 978-83-7638-742-0
Cena: 48 zł
Układ Speculum Saxonum Pawła Szczerbica (1581) odegrał 
doniosłą rolę w kształtowaniu się w XVI wieku systemu źródeł 
polskiego prawa miejskiego opartego na prawie sasko-magde-
burskim. Autor podjął się trudnego zadania uporządkowania 
tematycznie przepisów rozrzuconych w trzech księgach Spe-

culum Saxonum oraz przekładu tekstów łacińskich i niemieckich na język polski. Jeśli chodzi o układ 
terminów, wzorował się na opublikowanym kilkadziesiąt lat wcześniej Promptuarium Mikołaja Jas-
kiera, stanowiącym pewnego rodzaju indeks do Speculum Saxonum. Tym samym, w rezultacie pracy 
P. Szczerbica, czytelnik otrzymał do użytku obszerne dzieło (536 stron) zawierające ułożone alfabetycz-
nie hasła, w których zamieszczono najważniejsze przepisy regulujące poszczególne zagadnienia prawne 
pierwotnie znajdujące się w różnych artykułach Zwierciadła saskiego. Intencją autora było zatem uła-
twienie pracy sędziom oraz prawnikom i innym osobom stykającym się z wymiarem sprawiedliwości, 
a także stronom procesowym ‒ jednym słowem tym wszystkim, którzy prawo stosowali i pragnęli je 
zgłębiać.
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t. 30
Dróżdż Andrzej
Zapomniany bibliocyd. Szkice o ludziach 
i książkach w czasach stalinizmu
Kraków 2017 – 145, [1] s. ; 24 cm
ISBN 978-83-7638-840-3
Cena: 26 zł
Druga wojna światowa z perspektywy historyka książki nie 
zakończyła się w 1945 roku. Narzucona Polsce rola państwa 
satelickiego wymusiła dostosowanie się do systemu komu-
nistycznego. Scenariusz przewrotu ideologicznego przewi-
dywał uruchomienie intensywnej propagandy w ścisłym 
powiązaniu z cenzurą. Podobnie jak w porewolucyjnej Rosji 
także i w Polsce trafi ły na przemiał niezliczone ilości książek 
i czasopism o tematyce patriotycznej, historycznej, religijnej, 
oświatowej, służących postępowym ideom gospodarki i pań-
stwowości. Reprezentanci nowej władzy widzieli w nich bez-
wartościowe druki burżuazyjne, faszystowskie, klerykalne, 
nacjonalistyczne, pornografi czne, antysemickie, zasługujące na to, by przeznaczyć je na makulaturę. 
Z powodów ideologicznych i politycznych „wszystko to, co wcześniej uratowano z rąk okupanta hi-
tlerowskiego, w okresie od 1945 do 1956 roku miało zostać (tym razem skutecznie) na zawsze zatra-
cone”. (z rozdziału III)

t. 31
Księga sądowa wsi Wysoka k. łańcuta 1665-1792
oprac. Andrzej techmański
Kraków 2017 – XXXV, [3], 231 s. ; 24 cm
ISBN 978-83-7638-761-1
Cena: 35 zł
Wysoka koło Łańcuta, w znanych dziś dokumentach występu-
jąca od 1384 roku, nie zapisała się w historii jakimiś ważnymi 
wydarzeniami. Nie ma w niej też obiektów, które przyciągałyby 
uwagę encyklopedii czy przewodników turystycznych. Jednak 
dla badań nad dziejami regionu łańcuckiego i dawnej ziemi 
przemyskiej wieś ta ma szczególne znaczenie, a to dlatego, że 
w archiwach Przemyśla, Lwowa, Warszawy i Kijowa zachowało 
się stosunkowo dużo dotyczących jej źródeł pisanych, począw-
szy od 1550 roku.
Jednym z tych zabytków jest księga sądowa z lat 1665-1792, 
której treść została zaprezentowana w niniejszej publikacji. 
Wysoka – jako wieś lokowana w XIV wieku na prawie mag-
deburskim – posiadała samorząd w postaci sądu wójtowsko-ławniczego. Z różnych źródeł wynika 
przy tym, że z Zachodu pochodziły nie tylko regulacje prawne; wywodziła się stamtąd także większość 
mieszkańców Wysokiej. Potomkowie tych średniowiecznych osadników, zamieszkałych m.in. pod Łań-
cutem, zwani byli w XVII i XVIII wieku „Głuchoniemcami”.
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Balwierz ida
Czasopismo „Apollo”. Miejsce i rola w rozwoju 
poezji i kultury arabskiej
Kraków 2017 – 245 s. : il ; 24 cm
Societas, t. 96
ISBN 978-83-7638-857-1
Cena: 28 zł
Celem opracowania jest przedstawienie miejsca i roli czaso-
pisma „Apollo” w odrodzeniu poezji i kultury arabskiej. Mie-
sięcznik ten był wydawany przez Stowarzyszenie Apollo, arab-
skie ugrupowanie poetyckie, które działało w Kairze w latach 
1932-1934. Książka ta jest kontynuacją wcześniejszych badań 
poświęconych genezie i okolicznościom powstania Stowarzy-
szenia Apollo, jego aspiracjom wprowadzenia poezji arabskiej 
na forum literatury światowej, jego „pokojowej” misji, dzia-
łalności na rzecz propagowania idei, na których oparło swą 
działalność i jakimi były idee braterstwa i współpracy oraz 

międzynarodowej wymiany kulturalnej i literackiej. Wyniki tych badań zaprezentowałam w monografi i 
Poetycka wyspa pokoju. O powstaniu, działalności i światowych aspiracjach arabskiego Stowarzyszenia 
Apollo (Kraków, 2014). W niniejszej książce przedmiotem zainteresowania czynię kolejny fragment 
niezwykle bogatej i obszernej spuścizny, jaką pozostawiło po sobie to ugrupowanie. (ze Wstępu)

cieślikowski Sławomir
Teoria literatury w dawnych Indiach
red. Lucyna Lipowska, Hubert Hładij, Lidia Sudyka
Kraków 2016 – 424 s. ; 24 cm
ISBN 978-83-7638-753-6
Cena: 36 zł
Książka zawiera systematyczne przedstawienie ważniejszych 
zagadnień staroindyjskiej teorii literatury. Można w niej zna-
leźć sporo informacji o dawnych teoretykach indyjskich oraz 
ich dziełach i koncepcjach, które wywarły niebagatelny wpływ 
na rozwój teorii literatury także poza Indiami.
Publikacja ma wszelkie walory najwyższej klasy pracy nauko-
wej, jest więc doskonałą lekturą dla specjalistów i niewątpliwie 
przyczyni się do zrozumienia osiągnięć kulturalnych Hindu-
sów i ich wkładu do kultury światowej.
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Filipowska Sylwia
Obraz dziewiętnastowiecznego Stambułu 
w polskiej i tureckiej literaturze wspomnieniowej
Kraków 2017 – 358 s., [4] s. tabl. ; 24 cm
ISBN 978-83-7638-776-5
Cena: 30 zł
Książka wpisuje się w nurt popularnych w ostatnich latach 
badań nad relacjami między miastem a literaturą, przy czym 
Stambuł traktowany jest jako przestrzeń realna, choć prze-
puszczona przez filtr literatury, złożona z wrażeń, spostrze-
żeń, przemyśleń, przekonań, stereotypów. Na potrzeby książki 
przeanalizowanych zostało ponad 70 utworów wspomnienio-
wych, napisanych przez Turków i Polaków. Komparatystyczny 
charakter pracy pozwolił na zbadanie sposobów funkcjonowa-
nia mitu miasta, a ogląd tematu z różnych perspektyw obnażył 
schematyzm myślenia, będący wynikiem wierności pewnym 
konwencjom pisarskim czy konwenansom językowym i kultu-
rowym oraz wyeliminował czynniki wpływające na jednostko-
we opinie. 

gadomski Sebastian
Tunezyjska tragedia – Murad III Al-Habiba 
Bularasa
Kraków 2016 – 185, [2] s. ; 21 cm
ISBN 978-83-7638-706-2
Cena: 15 zł
Murad III al-Habiba Bularasa zajmuje w historii teatru tunezyj-
skiego szczególne miejsce. Kiedy powstawał, w latach sześćdzie-
siątych ubiegłego stulecia, dramaturgia tunezyjska mogła się już 
pochwalić znaczącymi z literackiego punktu widzenia dziełami. 
Niemniej jednak teatr w Afryce Północnej ciągle znajdował się 
na etapie poszukiwania własnego języka, oryginalnej estetyki 
i adekwatnych do miejscowych uwarunkowań kulturowych 
sposobów komunikowania się z widzem. Al-Habib Bularas 
ściśle współpracując z reżyserem Alim Bin Ajadem oraz pisząc 
bezpośrednio z myślą o miejscowej scenie, z dużym kunsztem 
połączył wydarzenia historyczne związane z losami swojego 
kraju ze współczesną i uniwersalną problematyką. Niniejsza 
publikacja to próba refl eksji nad utworem Bularasa i równocze-
śnie prezentacja jego dramatu polskiemu czytelnikowi.
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Siwiec paweł
Wiersz arabski. Ewolucja formy
Kraków 2017 – 178, [1] s. ; 24 cm
ISBN 978-83-7638-856-4
Cena: 28 zł
Książka ta jest pierwszym polskim studium poświęconym 
ewolucji formy wiersza arabskiego. Jest to ukoronowanie 
badań autora, który opublikował wcześniej dwie pozycje 
książkowe, zajmujące się zagadnieniami wersologii i poetyki 
arabskiej. Warto też zaznaczyć, że trudno jest znaleźć od-
powiednik tego typu publikacji wśród znanych mi pozycji 
obcojęzycznych (w tym arabskich), które miałyby tak szero-
ko zakrojony, przekrojowy charakter analizy formy wiersza 
arabskiego od jego początków po poezję współczesną, włą-
czając w to utwory skomponowane w dialekcie irackim, któ-
rego autor jest znawcą. (z rec. dr hab. Przemysława W. Turka)
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gajda Zdzisław
Monumenta Medica Cracoviensia
Kraków 2017 – 296, [1] s. ; 30 cm
Wydawnictwa Krakowskiego Towarzystwa Miłośników 
Historji Medycyny, t. 4
ISBN 978-83-7638-822-9
Cena: 53 zł
Monumenta Medica Cracoviensia obejmują tablice epitafijne 
lekarzy krakowskich zachowane w kościołach, tablice pamiąt-
kowe w instytutach medycznych i pozamedycznych (również 
poza Krakowem), nagrobki rodzinne lekarzy krakowskich, na-
grobki zaginione (czasem już nieistniejące, o których jednak 
przetrwały wiadomości źródłowe). Obiekty te uporządkowano 
wprowadzając układ terytorialny, a zatem zaprezentowano na-
grobki zachowane w kościele katedralnym, w kościele Wniebo-
wzięcia NMP, w akademickim kościele św. Anny oraz w innych 
kościołach. Przedstawiono także tablice znajdujące się w insty-
tutach naukowych Collegium Medicum UJ (zakłady teoretyczne, kliniki) wzdłuż ul. Kopernika, jako 
najbardziej „medycznej” ulicy Krakowa, uwzględniając oboczne ulice (Strzelecka, Śniadeckich i Bota-
niczna), uzupełniając materiałem z ulicy Grzegórzeckiej (Collegium Medicum, Klinika Urologiczna, 
Dom Medyków). W dalszej części przyjęto układ, w którym chronologia Monumentów oparta jest na 
datach powstania tablic.

grochowska Anna
Wszystkie drogi prowadzą na Krupniczą.  
O Domu Literatów
Kraków 2017 – 332, [1] s. ; 21 cm
ISBN 978-83-7638-826-7
Cena: 51 zł
Książka o domu przy ulicy Krupniczej 22 w Krakowie to 
opowieść szczególna. Ukazuje nam ona powikłaną i burzli-
wą historię kamienicy, która po wojnie stała się miejscem li-
terackim, aby na koniec swojej biografii abdykować do rangi 
baru wegetariańskiego. [...] Na ile Krupnicza 22 jest „legendą 
twórczego mieszkania”? Kto ją współtworzył? Geopoetyka 
albo czytanie miejsc znajduje tutaj świetne, praktyczne uza-
sadnienie. Autorka książki prowadzi czytelnika przez zawiłe 
ścieżki, odnajduje i czyta dokumenty, rozmawia z ludźmi. Jaką 
więc historię proponuje ta opowieść? Przeczytajmy, zobaczmy. 
(z rec. prof. dr hab. Marty Wyki)
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Jasińska Anna, Skotnicki Aleksander
Obrazy w auli Collegium Novum Uniwersytetu 
Jagiellońskiego
Kraków 2016 – 100 s. : il. kolor. ; 25 cm
ISBN 978-83-7638-834-2
Cena: 34 zł
Ze ścian tej wspaniałej Sali spoglądają królowie i fundatorzy, 
profesorowie oraz inne wybitne postaci polskiej kultury i na-
uki. Niewątpliwie często zadawane są pytania o to, kim byli ci 
ludzie, jaką rolę odegrali w życiu Uniwersytetu, kto te portrety 
namalował. Ciekawość tę z pewnością zaspokoi ten niewiel-
ki przewodnik autorstwa prof. Aleksandra B. Skotnickiego 
i dr Anny Jasińskiej. Jego struktura jest przejrzysta. Czytelnik 
może w nim znaleźć życiorysy sportretowanych postaci, noty 
biograficzne na temat artystów, którzy stworzyli obrazy, a także 
plan rozmieszczenia dzieł a Auli. (ze Wstępu)

Kraków – metropolia. T. 2: Dylematy rozwoju
red. Jacek purchla
ISBN 978-83-7638-895-3
Cena: 30 zł
Niniejsza książka stanowi zbiór interesujących studiów na-
świetlających temat rozwoju Krakowa z uwzględnieniem 
zarówno perspektywy historycznej, jak też wyzwań współ-
czesności. Każdy z tekstów powstał na podstawie ambitnych 
i bardzo zaawansowanych badań naukowych. Dzięki temu 
czytelnik otrzymuje sporą dawkę nowej wiedzy na temat Kra-
kowa, a dotyczącej przede wszystkim takich zagadnień jak 
rozwój gospodarczy i terytorialny miasta oraz kształtowanie 
się jego społeczeństwa obywatelskiego. (z rec. prof. Łukasza 
T. Sroki)
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Kraków zmitologizowany
red. Anna grochowska, piotr Żołądź
Kraków 2017 – 240 s. ; 21 cm
Ścieżkami Pisarzy, t. 3
ISBN 978-83-7638-827-4
Cena: 26 zł
Kraków – miasto królów i świętych, miasto artystów, miasto 
literatury, miasto wielu kultur, wreszcie miasto składające się 
z wielu miast (Kazimierz, Podgórze, Nowa Huta) – od za-
wsze inspirował i pobudzał wyobraźnię. Nie zmieniło się to 
do dziś, choć wraz z modyfikacjami, które zaszły w obrębie 
kultury polskiej, przekształciły się obszary jego oddziaływa-
nia na rodzime imaginarium. Między innymi dlatego tom 
Kraków zmitologizowany prezentuje prace, w których autorzy 
zdecydowali się przyjrzeć sposobom kształtowania tradycyj-
nych przedstawień Krakowa w dziełach literatury i sztuki, 
a także technik polemizowania z nimi. Kraków zmitologizo-
wany jest więc istotnym, polifonicznym głosem w dyskusji 
nad geo-bio-poetycznymi aspektami egzystencji konkretnej 
przestrzeni w kulturze.

Wrona grażyna
Nadzór nad prasą w Krakowie (1918-1939)
Kraków 2017 – 244 s., [4] s. tabl. złoż., [18] s. tabl. : il. ; 25 cm
ISBN 978-83-7638-817-5
Cena: 36 zł
Podjęty w rozprawie temat osadzony został w dwóch zasad-
niczych obszarach posiadających długą i bogatą tradycję ba-
dawczą oraz wartościowy dorobek naukowy. Jednym są dzieje 
prasy w Krakowie, drugim zaś historia walki z ograniczenia-
mi jej wolności. Połączenie obu obszarów dało możliwość 
spojrzenia na dzieje prasy w Krakowie w okresie dwudzie-
stolecia międzywojennego z perspektywy „czuwania władzy” 
nad jej funkcjonowaniem w granicach niezagrażających 
bezpieczeństwu wewnętrznemu i porządkowi publicznemu.  
(ze Wstępu)
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Buczek Kazimierz
Wspomnienia z lat 1946-2016
Kraków 2017 – 202 s.
ISBN 978-83-7638-858-8
Cena: 25 zł
Jest w tej opowieści sporo z Bildungsroman, kiedy narrator 
po stracie rodzinnego domu na Podolu, zsyłce na Syberię, 
przez Donbas razem z matką i rodzeństwem, bo ojciec umarł 
na zesłaniu, dociera do tuż powojennej Polski. Prawie dwu-
dziestoletni mężczyzna bez świadectwa ukończenia szkoły 
podstawowej, dosłownie bez niczego. Przepraszam: ma zdro-
wie, zdolności i bardzo dużo dobrej woli i samozaparcia.
„Są to wspomnienia bardzo osobiste i tylko w niektórych 
fragmentach zahaczają o sprawy ogólne, dostępne po-
wszechnie” – uprzedza autor w słowie wstępnym. Jest to 
jedna z wielu książek wspomnieniowych; ważne jest, w jaki 
sposób są rekonstruowane te wspomnienia. Przyszedłem, 
zobaczyłem, wykonałem, udało się. Bez emocji. Z jednym 

wyjątkiem, gdy rekonstrukcja dotyczy relacji z matką.
Z tułaczki po Sowietach autor przywiózł znajomość rosyjskiego, na Ziemiach Odzyskanych poznaje 
majstrów Niemców i ich język. Posiada coś jeszcze – radość, że jest nareszcie w Polsce, miejscu, o któ-
rym przez sześć lat marzył. Może pracować, żyjąc samemu arcyskromnie, pomagać rodzinie i uczyć 
się, odbywać służbę wojskową w polskim mundurze, w kraju. Wreszcie, ukończenie szkoły średniej 
i po latach trudnych studiów dyplom inżynierski na Politechnice Gliwickiej. Na koniec założenie 
rodziny, budowana z wysiłkiem stabilizacja życia. Praca w przemyśle i zasłużona kariera zawodowa 
zakończona stanowiskiem dyrektora krośnieńskiej „Lnianki”. (z rec. Janusza Szubera, „Tygodnik Sa-
nocki” 2017, nr 35)

cofalik Antoni
Ukochałem skrzypce. Ze wspomnień skrzypka 
i pedagoga
Kraków 2016 – 454, [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 25 cm + 1 płyta 
DVD
ISBN 978-83-7638-715-4 (wyd. 2: 978-83-7638-870-0)
Cena: 49 zł
Lektura wspomnień profesora Antoniego Cofalika jest bez 
wątpienia wzbogacająca, inspirująca, ciekawa. Książka „Uko-
chałem skrzypce” wskrzesza przeszłość wszechstronnego 
artysty, staje się frapującą opowieścią autobiografi czną, two-
rzy kronikę życia muzycznego kilku dekad, przekształca się 
w raptularz koncertującego wirtuoza, kameralisty, pedagoga 
skrzypiec, zawiera serie notatek o podróżach, gromadzi aneg-
doty, przypomina o zgrzebnym życiu w PRL-u. Dalej: uwagę 
czytelnika przykuwają rysowane kilkoma kreskami portrety 
psychologiczne muzyków, ludzi kultury, ale też możnych tego 
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świata – wielkich i małych, zasobne w detale szkice o instytucjach muzycznych, przejrzyste i niezwykle 
wnikliwe wykłady o rozumieniu muzyki, formach muzycznych i dziełach wielkich kompozytorów, re-
fleksje pedagoga o istocie i metodach kształcenia – mistrza praktykujących muzyków należących do kil-
ku generacji. Narracja o sobie samym spaja poszczególne fragmenty, nadając postrzeganiu ludzi i świata 
rys indywidualny. (z Posłowia Wojciecha Ligęzy)

Machalski Franciszek
Z ziemi perskiej do Polski. Wybór tekstów
oprac. Kinga Paraskiewicz, Krzysztof Paraskiewicz
Kraków 2016 – 247 s. : il. ; 24 cm
ISBN 978-83-7638-727-7 (wersja papierowa)
ISBN 978-83-7638-731-4 (e-book)
Cena: 32 zł
Publikowane po latach wspomnienia Franciszka Machalskiego 
(1904-1979), absolwenta orientalistyki Uniwersytetu Jana Ka-
zimierza we Lwowie, a po wojnie profesora iranistyki na Uni-
wersytecie Jagiellońskim, mają wyjątkowy charakter. Wśród 
ponadstutysięcznej rzeszy Polaków – żołnierzy i cywilów, któ-
rzy z armią Andersa w roku 1942 przybyli do Iranu, był praw-
dopodobnie jedynym znającym język perski i jednym z nie-
licznych posiadających wiadomości o historii i kulturze tego 
kraju. Ta wiedza i związane z nią szczególne zainteresowanie 
realiami kraju, w którym ocaleni z sowieckich łagrów i zsyłki 
Polacy znaleźli schronienie, wyróżnia jego książkę na tle innych wspomnień z Iranu lat II wojny świato-
wej. [...] Zawiera szczegółowe informacje na temat organizacji życia codziennego Polaków w Iranie, ich 
instytucji kulturalnych, gospodarczych, politycznych i edukacyjnych, a także – stosunków z Irańczyka-
mi, w kontekście sytuacji politycznej i ekonomicznej Iranu, od września 1941 roku okupowanego przez 
aliantów. (z rec. prof. dr hab. Anna Krasnowolska)
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Tadeusza Nowaka psalmy śpiewane, psalmy 
mówione, pieśni bezsenne. Pamięci Zosi
oprac. i posłowie Stanisław Balbus
Kraków 2016 – 99, [2] s. : il. ; 21 cm + płyta CD audio.
ISBN 978-83-7638-673-7
Cena: 36 zł
Bogato ilustrowany wybór wierszy Tadeusza Nowaka, jedne-
go z najoryginalniejszych pisarzy polskich drugiej połowy XX 
wieku – w dwudziestą piątą rocznicę jego śmierci. Łączy słowo, 
muzykę i obraz. Do książki dołączono CD z muzyką Jacka Te-
lusa i recytacjami autorskimi. Opracowanie plastyczne – Kata-
rzyna Pons de Vincent. Opracowanie całości oraz posłowie  – 
Stanisław Balbus. Tom poświęcony pamięci zmarłej w 2013 
roku żonie poety, Zofii Iwańskiej-Nowak. Zawiera książkowy 
pierwodruk ostatniego, nieukończonego, cyklu wierszy autora 
jej dedykowanych.

Staniewski Julian
Górskie opowieści
Kraków 2016 – 121, [1] s. : 1 il. ; 21 cm
ISBN 978-83-7638-813-7
„Od bardzo dawna chciałem opisać niektóre górskie zdarzenia, 
w których brałem udział. Ukochałem te góry całkiem przy-
padkowo. […] Obecnie pisanie o tych nieraz bardzo trudnych 
sytuacjach jest takim musem – chcę, aby czytający te opowie-
ści nie mógł powiedzieć, że są zmyślone. Chciałbym, aby każ-
dy czytelnik odnalazł też dla siebie jakieś wartości, które nie 
umierają” – pisze we wstępie znany poeta rabczański, przewod-
nik beskidzki, społecznik oraz krzewiciel kultury góralskiej 
i turystyki górskiej.
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Staniewski Julian
Jesteś
Kraków 2016 – 126 s. ; 21 cm
ISBN 978-83-7638-799-4

SERIA STUDIUM LITERACKO-ARTYSTYCZNEGO UNIWERSYTETU 
JAGIELLOŃSKIEGO

t. 13
Wiktorowska-chmielewska Agnieszka
Szczęściodoły
Kraków 2016 – 52, [3] s. ; 21 cm
ISBN 978-83-7638-755-0
Cena: 16 zł
Szczęściodoły Agnieszki Wiktorowskiej-Chmielewskiej to pro-
pozycja w pełni dojrzała i świadoma. Autorka prezentuje w niej 
swoją własną i osobną wizję poezji. W niebanalny sposób ob-
razując to, co ją otacza. Agnieszka Wiktorowska-Chmielewska 
jest poetką spostrzeżeń, a nawet mikrospostrzeżeń, dzięki cze-
mu osiąga ten wyjątkowy stan wrażliwej i mądrej uważności. 
Uważności, bez której nie ma dobrej poezji. Tutaj ta uważność 
jest wyczuleniem na każdy niuans rzeczywistości, zestawia-
jąc małe z ogromem, dalekie z tym, co bliskie, koniec z po-
czątkiem, miłość z obojętnością, piękno z brzydotą. Autorka 
unaocznia połączenia między tym, co wydaje się niemożliwe, 
a tym, co jest czymś zwykłym i nawykowym. Przybliża nas do 
pewnego rodzaju zwyczajności, a poprzez nazwanie, czym ta zwyczajność bywa, uwalnia nas od niej na 
rzecz poetyckiej impresji. [...] Te wiersze są pełne ukrytych znaczeń, zaszyfrowane w słowach czekają 
na uważnego czytelnika. Takiego, który oswoi fi gury poetyckie i przyjmie je jak swoje własne. Myślę, że 
książka ta jest ważnym głosem dla nas wszystkich. (z Posłowia Ewy Sonnenberg)
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t. 14
Medard radosław
Zuihitsu. Z nicości w nicość
Kraków 2016 – 98, [6] s. ; 21 cm
ISBN 978-83-7638-805-2
Cena: 18 zł
Medard jest autorem świadomym formy. Formy bez formy? 
Chyba tak. Jego zbiór to poetycki silva rerum. I to w dodat-
ku o korzeniach sięgających dawnej Japonii. Mamy więc do 
czynienia z dojrzałym wyborem rzadko przywoływanej linii 
tradycji literackiej i nie tak znów częstą u debiutujących świa-
domością gatunkową. Autor chce zapisywać świat w formie 
zuihitsu. Nazwa oznacza podążanie za pędzelkiem. Czyim? — 
Autorskim, oczywiście. Pędzel nie służył jednak w Japonii do 
tego, by malować autoportret, ale do tego, by malować widoki. 
Zuihitsu jest rodzajem lirycznego dziennika. Zbiorem notatek. 
Powstaje wtedy, gdy autor notuje to, co się pojawia. Zuihitsu 
jest notatnikiem myśli, spostrzeżeń, wrażeń, wyobrażeń, wy-
wołanych przez świat. To on jest w centrum. On, a nie „ja”. 
(z Posłowia Wojciecha Kudyby)

t. 15
Kocik Joanna
Kocie skórki
Kraków 2016 – 34, [5] s. ; 21 cm
ISBN 978-83-7638-820-5
Cena: 18 zł
Nie ulega wątpliwości, że autorka w zdecydowany sposób 
opowiada się za modelem wiersza o rozluźnionym związku 
przyczynowo-skutkowym. W efekcie powstały lawiny wielo-
piętrowych metafor, wyzwoliły się niepowstrzymane sekwen-
cje porównań – cała ta słowna maszyneria wprawiona w ruch 
sprawiła, że ujrzałem lirykę rządzoną przede wszystkim przez 
imaginację i również do niej się odwołującą. (...) Rzeczywistość 
w wierszach Joanny Kocik na ogół wymyka się jednoznaczne-
mu oszacowaniu, została ukazana w sposób nieosądzający, 
pozostaje nieuchwytna dla zmysłów i – z intelektualnego sza-
cunku zwłaszcza – jest równocześnie namacalna i odrealniona. 
(...) (z Posłowia Romana Honeta)
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Demirczian Derenik
Wartanidzi. Wojownicy Wartana 
Mamikoniana, t. 2
tłum. Stanisław Ulaszek; oprac. Andrzej pisowicz
Kraków 2016 – 557, [2] s. ; 21 cm
ISBN 978-83-7638-800-7
Cena: 30 zł
Dwutomowa powieść Derenika Demircziana przedstawia roz-
ległą panoramę społeczeństwa starożytnej Armenii w połowie 
V wieku: od znanych z historii pisanej bohaterskich przywód-
ców powstania antyperskiego lat 450-451 z Wartanem Ma-
mikonianem na czele po postaci chłopów zaangażowanych 
w walkę o zachowanie godności narodowej. Wartanidzi nie są 
książką, która jednostronnie i banalnie gloryfi kuje ,,świetlaną” 
postać bohatera narodowego Armenii. Wartan Mamikonian 
przez jakiś czas był apostatą: formalnie wyparł się chrześcijań-
stwa, przyjmując na krótko zaratusztrianizm. Autor subtelnie 
ukazuje jego dramatyczne przeżycia w całej ich złożoności. 
(ze wstępu do tomu 1)

Skoczyński Jan
Teksty nienaukowe
Kraków 2016 – 381 s. : il. ; 21 cm
ISBN 978-83-7638-718-5
Cena: 30 zł
Na przedkładaną książkę składa się zbiór artykułów publi-
cystycznych pisanych w latach 80. XX w. opublikowanych 
na łamach: „Tygodnika Powszechnego” (pod pseudonimem 
„Henryk Brzozowski”), „Tygodnika Solidarność Małopolska”, 
„Czasu”, „Nowego Państwa”, a także w dodatku do lokalnej 
gazety – „Tygodniku Sanockim”. Tom uzupełniają niepubliko-
wane dotąd Notatki czasu wojny, czyli zapiski z okresu stanu 
wojennego.





Czasopisma
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LEHAHAYER
Czasopismo poświęcone dziejom Ormian polskich
ISSN 2082-6184; E-ISSN 2449-870X
Redaktor naczelny: prof. dr hab. Krzysztof Stopka (Uniwersytet Jagielloński)
Szczegóły: http://akademicka.pl/lehahayer/; http://www.lehahayer.com
Czasopismo jest indeksowane w ICI Journals Master List
Liczba punktów na liście B MNiSW: 4 pkt.
Charakterystyka czasopisma:
Czasopismo „Lehahayer” (po ormiańsku oznacza to „polscy Ormianie”) zawdzięcza swą nazwę in-
spiracji prof. Wartana Grigoriana z Matenadaranu, wybitnego znawcy historii diaspory ormiańskiej 
w Polsce, który zauważył, jak dawny jest ten termin i głęboko osadzony w tradycjach języka i kultury 
ormiańskiej. Periodyk ma na celu zintensyfi kowanie badań nad tytułowym zagadnieniem oraz wpro-
wadzenie go na nowo do świadomości naukowej. W wyniku zmiany granic po drugiej wojnie światowej 
rzeczywiste wymiary kulturowe zjawiska, o którym tu piszemy, uległy zatarciu. Ormianie polscy dostali 
się niejako w spadku politycznym Ukrainie i wielu z tych, którzy piszą o ich dziejach od XIV po XX 
wiek, nie jest świadomych rzeczywistych wymiarów, rzeczywistej tożsamości tej przestrzeni politycznej, 
społecznej, ekonomicznej, jednym słowem kulturowej, w której istnieli, pracowali, robili kariery i którą 
przecież tak aktywnie współtworzyli.

KRAKOWSKIE PISMO KRESOWE
ISSN 2081-9463; E-ISSN 2392-120XR
Redaktor naczelny: dr Adam Świątek (Uniwersytet Jagielloński)
Szczegóły: http://www.akademicka.pl/kresy/
Czasopismo jest indeksowane w: Central and Eastern European Online Library (CEEOL), Th e Cen-
tral European Journal Of Social Sciences And Humanities (CEJSH), EBSCO Publishing, ICI Journals 
Master List, Katalog Czasopism Kulturalnych
Liczba punktów na liście B MNiSW: 6 pkt. 
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Charakterystyka czasopisma:
„Krakowskie Pismo Kresowe” próbuje wyjść na przeciw badaczom złożonej problematyki pogranicza 
kulturowego i wszelkich jego przejawów. Idea czasopisma jest przede wszystkim nowoczesne i interdy-
scyplinarne spojrzenie na historie wschodnich ziem dawnej Rzeczypospolitej, które w polskiej litera-
turze i historiografii od końca XVIII wieku nazywane były „Kresami”. W minionym półwieczu temat 
ten budził wiele kontrowersji z racji na trudną historię przemian polityczno-narodowych w XX wieku, 
okupioną niejednokrotnie tragicznymi losami ludzi różnych narodowości i wyznań. Emocje, które to-
warzyszyły tym wydarzeniom oraz bolesna pamięć o nich, przekazywana przez pokolenia mieszkańców 
każdego z państw w tym regionie, niejednokrotnie ukierunkowywały charakter literatury przedmiotu. 
Z drugiej strony, na skutek panującego reżimu komunistycznego, problematyka ta była też często te-
matem zakazanym, a powstające niekiedy opracowania były pisane pod obowiązującą wówczas myśl 
propagandowo-polityczną. Samo słowo „Kresy” budzi też niekiedy dystans ze strony badaczy różnych 
narodowości, w tym także polskiej, obawiających się rewizjonistycznego podejścia w traktowaniu o po-
graniczu różnych narodów w przeszłości. Staramy się wobec tego wyjść na przeciw wszystkim tym 
złożonym uwarunkowaniom i tworzyć forum dla tych, którzy badają miejsca (i to nie tylko w sensie 
geograficznym) spotykania się różnych kultur, narodowości i wyznań.

SOWINIEC
Półrocznik Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
ISSN 1425-1965; E-ISSN 2449-8718
Redaktor naczelny: prof. dr hab. Tomasz Gąsowski (Akademia Ignatianum)
Szczegóły: https://www.sowiniec.com.pl; www.akademicka.pl/sowiniec
Czasopismo jest indeksowane w: Central and Eastern European Online Library (CEEOL), The Cen-
tral European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH), Index Copernicus,
Liczba punktów na liście B MNiSW: 6 pkt.
Charakterystyka czasopisma: 
Półrocznik „Sowiniec” jest naukowym czasopismem historycznym, którego tematyka skupia się na ostat-
nich dwóch stuleciach historii Polski, w szczególności zaś na polskich zmaganiach niepodległościowych – 
od powstań narodowych przez dwie wojny światowe po ruch skupiony wokół NSZZ „Solidarność”. Cza-
sopismo zamieszcza rozprawy naukowe, opracowania dokumentów, wspomnienia i relacje oraz recenzje 
prac historycznych związanych z wyżej wymienioną tematyką. Tytuł periodyku nawiązuje do kopca usy-
panego w Krakowie na wzgórzu Sowiniec w latach 30. XX wieku, ku czci Marszałka Józefa Piłsudskiego, 
twórcy odrodzonego w 1918 r. Państwa Polskiego. U stóp kopca od wielu lat składane są ziemie z pól 
bitewnych i miejsc martyrologii narodu polskiego z czasów walk o wolność i niepodległość kraju.
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STUDIES IN ANCIENT ART AND CIVILISATION
ISSN 1899-1548; E-ISSN 2449-867X
Redaktor naczelny: dr hab. Jarosław Bodzek (Uniwersytet Jagielloński)
Szczegóły: http://www.akademicka.pl/saac/; www.saac.archeo.uj.edu.pl
Czasopismo jest indeksowane w CEEOL, CEJSH, EBSCO, ICI Journals Master List
Liczba punktów na liście B MNiSW: 13 pkt.
Charakterystyka czasopisma:
Studia po raz pierwszy ukazały się w 1991 roku. Inicjatorem ich powstania i pierwszym redaktorem 
naczelnym był prof. Joachim Śliwa, a w latach 2010-2014 redakcją kierowała prof. Ewdoksia Papuci
-Władyka. SAAC pierwotnie funkcjonowały jako seria stanowiąca forum dla publikacji pracowników 
Instytutu Archeologii UJ i szerszego grona archeologów oraz pokrewnych dziedzin (np. historia sta-
rożytna, filologia klasyczna itp.). Począwszy od numeru 10 (2007) SAAC wydawane są regularnie raz 
w roku jako czasopismo. Publikowane są w nich wyłącznie artykuły w tzw. językach kongresowych 
(głównie angielskim), poświęcone archeologii, sztuce i cywilizacji starożytnych kultur śródziemnomor-
skich (Egiptu, Bliskiego Wschodu, Grecji, Rzymu, Cypru i terenów wokół Morza Czarnego) oraz po-
zaeuropejskich, a także związane z historią archeologii i kolekcjonerstwem starożytności oraz recepcją 
kultury antycznej. Dotychczas ukazało się dziewiętnaście numerów.
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CLASSICA CRACOVIENSIA
ISSN 1505-8913; E-ISSN 2391-6753
Redaktor naczelny: prof. dr hab. Jerzy Styka (Uniwersytet Jagielloński)
Szczegóły: http://www.akademicka.pl/classicacracoviensia/
Czasopismo jest indeksowane w CEEOL, CEJSH, ICI Journals Master List, WorldCat
Liczba punktów na liście B MNiSzW: 9 pkt.
Charakterystyka czasopisma: 
Przedstawiany rocznik został założony w 1995 roku z inicjatywy ówczesnego dyrektora Instytutu Filo-
logii Klasycznej UJ, prof. dr. hab. Stanisława Stabryły. Od roku 1996 funkcje redaktora naukowego pełni 
nieprzerwanie prof. dr hab. Jerzy Styka. Od samego początku czasopismo było pomyślane jako forum 
współpracy naukowej Instytutu Filologii Klasycznej UJ z europejskimi ośrodkami uniwersyteckimi, 
rozwijającymi studia nad antyczną kulturą grecko-rzymską, w jej różnych kształtach – literackim, spo-
łeczno-politycznym, filozoficznym, religijnym, prawnym, artystycznym i recepcyjnym – oddziaływania 
na nowożytną kulturę europejską. Poprzez prezentację badań nad różnorodnymi postaciami kultury 
greckorzymskiej, dążymy do ukazania procesów kształtowania się tej kultury, złożoności zachodzących 
w niej przemian cywilizacyjnych; staramy się podkreślić jej uniwersalny charakter i jej inspirującą rolę 
w kształtowaniu się nowożytnej Europy. Przyjęta, bardzo szeroka, formuła czasopisma sprzyja bada-
niom interdyscyplinarnym, umożliwiającym wieloaspektową i pogłębioną prezentację kulturowych 
zjawisk oraz występującego w antycznym świecie grecko-rzymskim dialogu kultur.

CRACOW INDOLOGICAL STUDIES
ISSN 1732-0917; E-ISSN 2449-8696
Redaktor naczelny: dr hab. Lidia Sudyka, prof. UJ
Szczegóły: http://www.akademicka.pl/cis/;  
http://www.indologia.io.filg.uj.edu.pl/badania/cracow-indological-studies
Czasopismo jest indeksowane w CEJSH, CEEOL, EBSCO, ICI Journals Master List
Liczba punktów na liście B MNiSW: 12 pkt.
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Charakterystyka czasopisma:
Prezentowany rocznik jest wydawany przez Zakład Indianistyki Instytutu Orientalistyki UJ i został 
zainicjowany w 1995 r. dla publikowania napisanych przede wszystkim w języku angielskim, tema-
tycznie zebranych artykułów z dziedziny indologii. Opiekę merytoryczną nad czasopismem sprawuje 
Rada Naukowa oraz Komitet Redakcyjny składający się z redaktora naczelnego, redaktora tematycz-
nego danego tomu i redaktora językowego. Każdy tom posiada innego redaktora tematycznego, któ-
rego kandydaturę przedstawia redaktor naczelny, a Rada Naukowa akceptuje. Redaktor tematyczny 
proponuje problematykę, wokół której zebrane zostaną artykuły oraz otacza opieką merytoryczną 
powstający tom, współpracując z Komitetem Redakcyjnym i Radą Naukową. Publikowane artykuły 
adresowane są do specjalizujących się w różnych dziedzinach badań indologów, religioznawców, hi-
storyków, historyków sztuki, historyków literatury, antropologów kultury i osób zainteresowanych 
kulturą Indii.

LINGVARIA
Półrocznik Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego  
poświęcony zagadnieniom języka i językoznawstwa
ISSN 1896-2122; E-ISSN 2392-1226 
Redaktor naczelny: prof. dr hab. Mirosław Skarżyński
Szczegóły: http://www.akademicka.pl/lingvaria/; http://www.lingvaria.polonistyka.uj.edu.pl/
Czasopismo jest indeksowane w CEEOL, CEJSH, ICI Journals Master List, EBSCO, ERIH Plus
Liczba punktów na liście B MNiSW: 13 pkt.
Charakterystyka czasopisma:
„LingVaria” są półrocznikiem wydawanym od 2006 r. przez Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego i publikującym artykuły z zakresu językoznawstwa, głównie polonistycznego, ale też z zakre-
su językoznawstwa ogólnego i slawistycznego. Odbiorcami są językoznawcy, a także doktoranci i stu-
denci o zainteresowaniach lingwistycznych. 
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MIęDZY ORYGINAłEM A PRZEKłADEM
ISSN 1689-9121; E-ISSN 2391-6745
Redaktor naczelny: prof. dr hab. Jerzy Brzozowski (Uniwersytet Jagielloński)
Szczegóły: http://www.akademicka.pl/moap/
Czasopismo jest indeksowane w CEEOL, CEJSH, ICI Journals Master List
Liczba punktów na liście B MNiSW: 14 pkt.
Charakterystyka czasopisma:
Czasopismo ukazujące się od roku 1995, początkowo jako rocznik, od kilku lat w formie kwartalni-
ka. Numery pisma są tematyczne, od swojego powstania pozostaje ono w symbiozie z doroczną ogól-
nopolską konferencją naukową o tej samej nazwie, jakkolwiek jego formuła jest otwarta. Artykuły są 
publikowane w języku polskim oraz innych językach kongresowych. Celem rocznika jest stworzenie 
możliwości publikowania artykułów i recenzji oraz informacji o ważnych wydarzeniach naukowych 
z zakresu przekładoznawstwa naukowcom z kraju i zagranicy.

STUDIA IBERYSTYCZNE
ISSN 2082-8594; E-ISSN 2391-7636
Redaktor naczelny: dr Rozalya Sasor (Uniwersytet Jagielloński)
Szczegóły: http://akademicka.pl/studiaiberystyczne/; http://www.filg.uj.edu.pl/studia-iberystyczne
Czasopismo jest indeksowane w CEEOL, CEJSH, ICI Journals Master List
Liczba punktów na liście B MNiSW: 10 pkt.
Charakterystyka czasopisma:
„Studia Iberystyczne” to czasopismo naukowe, powołane w 1994 roku, zajmujące się językiem, lite-
raturą, kulturą i sprawami społecznymi w Hiszpanii, Portugalii, Ameryce Łacińskiej i w tych krajach, 
w których język hiszpański, portugalski, kataloński czy galicyjski są językami oficjalnymi lub lokal-
nymi. W orbicie zainteresowań pisma znajdują się też zagadnienia teoretyczne z dziedziny filologii, 
językoznawstwa, przekładoznawstwa oraz problemy związane z dydaktyką języków obcych. Pismo 
jest wydawane przez Zakład Filologii Hiszpańskiej oraz Zakład Filologii Portugalskiej i Przekłado-



70 Księgarnia Akademicka

LITERATUROZNAWSTWO I JĘZYKOZNAWSTWO

znawstwa w Instytucie Filologii Romańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Do roku 2007 jego re-
daktorem naczelnym była prof. dr hab. Teresa Eminowicz-Jaśkowska, od 7 numeru funkcję tę pełni 
dr hab. Anna Sawicka. Pierwsze tomy ukazywały się nieregularnie, ale od numeru 2 (2003) pismo 
jest rocznikiem. Początkowym celem pisma było upowszechnienie w Polsce efektów badań prowa-
dzonych przez polskich hispanistów oraz hispanistów zagranicznych. Realizując ten cel do numeru 
6 (2007) włącznie pismo ukazywało się w języku polskim; od numeru 7 (2008) pismo zaczęło publi-
kować artykuły w językach kongresowych, aby upowszechniać za granicą badania prowadzone przez 
polskich hispanistów.
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AD AMERICAM
Journal of American Studies
ISSN 1896-9461; E-ISSN 2449-8661
Redaktor naczelny: prof. dr hab. Andrzej Mania (Uniwersytet Jagielloński)
Szczegóły: http://www.akademicka.pl/adamericam/
Czasopismo jest indeksowane w CEEOL, CEJSH, ICI Journals Master List
Liczba punktów na liście B MNiSW: 11 pkt.
Charakterystyka czasopisma:
Przedstawiany rocznik jest interdyscyplinarnym czasopismem wydawanym w języku angielskim przez 
Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych UJ. Zamieszczane są w nim artykuły dotyczące historii, 
polityki, kultury oraz socjologii obu Ameryk, a także teksty ukazujące te zagadnienia na tle porównaw-
czym innych kręgów kulturowych.

POLIARCHIA
Studenckie Zeszyty Naukowe Wydziału Studiów Międzynarodowych 
i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego
ISSN 2300-4584; E-ISSN 2392-1218
Redaktor naczelny: dr Arkadiusz Nyzio (Uniwersytet Jagielloński)
Szczegóły: http://www.akademicka.pl/poliarchia/; http://www.poliarchia.wsmip.uj.edu.pl/
Czasopismo jest indeksowane w CEEOL, Google Scholar, ICI Journals Master List
Liczba punktów na liście B MNiSW: 4 pkt.
Charakterystyka czasopisma:
Dynamika współczesnego świata stwarza zarówno wielkie pole do popisu, jak i poważne wyzwanie dla 
przedstawicieli nauk społecznych i humanistycznych. Nieprzypadkowo pojęcie „interdyscyplinarności” 
stało się kluczowe w kontekście badań nad państwem, społeczeństwem i stosunkami międzynarodowy-
mi. Jak najściślejsza współpraca badaczy z różnych dziedzin i dyscyplin naukowych jest koniecznością. 
Do niej właśnie odwołuje się nazwa naszego czasopisma, zaczerpnięta z prac Roberta Dahla. Oznacza 
ona formę demokracji opartą na wieloaspektowym pluralizmie, inkluzywności, wolności słowa i do-
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stępności do różnorodnej informacji. Jest to katalog wartości konstytuujących nasze pismo i towarzy-
szącą mu interdyscyplinarną współpracę. Celem i ambicją pisma jest stworzenie forum współpracy 
i wymiany poglądów w środowisku młodych naukowców prowadzących badania w ramach dyscyplin 
nauk o polityce i kulturoznawstwa, a także dyscyplin pokrewnych. Łamy „Poliarchii” stwarzają możli-
wość rozwijania się młodych badaczy i przygotowują ich do dalszej kariery naukowej.

POLITEJA
Pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych  
Uniwersytetu Jagiellońskiego
ISSN 1733-6716
Redaktor naczelny: prof. dr hab. Bogdan Szlachta (Uniwersytet Jagielloński)
Szczegóły: http://akademicka.pl/politeja/; http://www.politeja.wsmip.uj.edu.pl/
Czasopismo jest indeksowane w JSTOR, CEEOL, CEJSH, EBSCO, ICI Journals Master List, Proquest
Liczba punktów na liście B MNiSW: 13 pkt.
Charakterystyka czasopisma:
„Politeja” jest czasopismem naukowym Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego publikującym artykuły z dziedziny szeroko pojętych nauk politycznych, stosun-
ków międzynarodowych oraz kulturoznawstwa. W zamierzeniach inicjatorów pisma ma ono się stać 
forum, na którym relacja o toczącej się debacie łączyć się będzie z próbą ukazania jej pełnego znaczenia 
dla kształtującej się, nowej, ulegającej dynamicznym przemianom rzeczywistości; rzeczywistości, która 
wymaga stałego namysłu nad tradycyjnymi kategoriami i metodami wykorzystywanymi w naukach 
społecznych oraz skomplikowaną dziedziną stosunków międzynarodowych, politycznych i kulturo-
wych, w których potęguje się znaczenie tak złożonych zjawisk, jak globalizacja czy inkulturacja. W cza-
sopiśmie zamieszczane są artykuły w tzw. językach kongresowych, opatrzone abstraktami i słowami 
kluczowymi.


