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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.

Aby zapewnić wysoki poziom naszych publikacji, aktywnie współpracujemy 
z pracownikami naukowymi krakowskich uczelni oraz innych instytucji naukowo- 
-kulturalnych. Chętnie gościmy również studentów kierunków edytorskich, chcą-
cych 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
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.

Czekalski Tadeusz
Arsenał królewski
Kraków 2018 – 136 s.
ISBN 978-83-7638-889-2
Cena: 32 zł
Prezentowana książka jest pierwszą próbą przedstawienia 
w możliwie kompleksowy sposób dziejów krakowskiego Arse-
nału zarówno w okresie uniwersyteckim, jak też przeduniwer-
syteckim, z uwzględnieniem przekształceń architektonicznych 
samego gmachu. Położony peryferyjnie w  stosunku do in-
nych budynków uniwersyteckich Arsenał Królewski zajmował 
w przeszłości pozycję strategiczną z punktu widzenia obronno-
ści miasta. Sąsiadujące ze wzgórzem wawelskim miejsce, w któ-
rym znajduje się opisywany obiekt, wielokrotnie w  dziejach 
miasta stanowiło pierwszą linię jego obrony. Po wyburzeniu 
murów miejskich i Bramy Grodzkiej osamotniony budynek Ar-
senału został odsłonięty i wyeksponowany, rozpoczynając nowy 
okres swojego funkcjonowania w zabytkowym kwartale miasta.

• • •
Blecharczyk Karolina
Od ofiar do katów. Feliks Dzierżyński i bolszewicy
Kraków 2017 – 170 s.
ISBN 978-83-7638-754-3
Cena: 28 zł
Zaprezentowana przez Autorkę logika wywodu jest niewątpli-
wie interesująca i nowatorska. Ukazana zostaje bowiem postać 
komunistycznego zbrodniarza posiadającego przeszłość ofiary, 
i to zarówno w sensie indywidualnym, jak i zbiorowym. Zda-
niem Autorki, postać Dzierżyńskiego wraz z jej wyjątkową rolą 
stanowi fałszywe odzwierciedlenie chrześcijańskiej soteriolo-
gii, gdzie bohater przełamuje wszelkie normy, aby ostatecznie 
stać się świętym nowej religii. W tekście godna podkreślenia 
jest niewątpliwie znaczna umiejętność zainteresowania czytel-
nika. Argumentacja Autorki, wsparta przytaczanymi opiniami 
innych autorytetów, staje się wyzwaniem, a dobrze dopracowa-
ny język ułatwia odbiór ciekawie skomponowanego wywodu, 
zmierzającego do zatrzymania się na tragicznym paradoksie 
(z recenzji prof. dr. hab. Joachima Dieca).



7Księgarnia Akademicka

HISTORIA

Drozdowski Marian M.
O niepodległą i demokratyczną Rzeczpospolitą. 
Z dziejów aktywności artystycznej i obywatelskiej 
Ignacego Jana Paderewski
Kraków 2018 – 306 s.
ISBN 978-83-7638-917-2
Cena: 49 zł
Ignacy Paderewski wracał do Polski przez Gdańsk w towarzy-
stwie oficerów angielskich 26 grudnia 1918 r. z misją zjedno-
czenia Polaków, porozumienia między Piłsudskim – Tymcza-
sowym Naczelnikiem Państwa – a  Komitetem Narodowym 
Polskim. O wypełnienie tej misji prosiły go rządy Stanów Zjed-
noczonych, Francji i Wielkiej Brytanii, a także Polonia Ame-
rykańska, której był ideowym przywódcą w latach 1915-1918. 
Wracał, mając największy autorytet międzynarodowy jako 
kompozytor i mistrz fortepianu, jako wielki jałmużnik na rzecz 
zniszczonej przez wojnę Polski, cieszący się poparciem Stolicy 
Apostolskiej, prezydenta Stanów Zjednoczonych Woodrowa Wilsona i wpływowych polityków Enten-
ty. Wracał jako bezpartyjny działacz społeczny mimo członkostwa w Komitecie Narodowym Polskim, 
za którym stał autorytet zwycięskich mocarstw, Armia Polska we Francji dowodzona przez generała 
Józefa Hallera i inne polskie oddziały walczące po stronie Ententy. Rodacy, witający go entuzjastycznie 
w Gdańsku, Poznaniu, na trasie kolejowej Poznań–Warszawa, a przede wszystkim w samej stolicy, wi-
dzieli w nim męża stanu, który przyczyni się do międzynarodowego uznania Polski oraz uruchomienia 
pomocy żywnościowej i sanitarnej Amerykańskiej Administracji Pomocy (American Relief Admini-
stration) i będzie skutecznie bronić interesów Polski na konferencji pokojowej w Paryżu.

Grodziski Stanisław
Sejm Krajowy Galicyjski 1861-1914, t. 1-2
Kraków 2018 – 732 s., wyd. 2
Studia Galicyjskie, t. 5
ISBN 978-83-7638-843-4
Cena: 52,50 zł

Drugie wydanie dzieła prof. Stanisława Grodziskiego dotyczą-
cego dziejów Sejmu Krajowego Galicyjskiego. Praca poprawio-
na, uzupełniona i wzbogacona o dodatkowy indeks miejsco-
wości jest podstawowym źródłem wiedzy o tej instytucji.
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Grzymała Joachim. Listy z Krakowa do generała 
Józefa Wodzickiego 1783-1792
Oprac. Czesław Srzednicki
Kraków 2017 – 242 s.
ISBN 978-83-7638-925-7
Cena: 32 zł
Znaczną część korespondencji pochodzącej z archiwum Wo-
dzickich z  Kościelnik, a  znajdującej się obecnie w  Bibliotece 
Ossolineum we Wrocławiu, stanowią listy do gen. Józefa Wo-
dzickiego, pisane w  większości przez jego podkomendnych. 
Wśród nich listy kapitana Joachima Grzymały (rkps nr 11635) 
nie tylko należą do najliczniejszych, ale także są szczególnie 
interesujące. Oprócz spraw wojskowych związanych z  regi-
mentem, którego szefem był gen. Wodzicki, autor opisuje 
w nich różne wydarzenia z życia towarzyskiego i kulturalnego 
ówczes nego Krakowa, stanowiące cenny przyczynek do pozna-
nia dziejów miasta.

Korzeniewska-Wiszniewska Mirella
Serbowie jako mniejszość w warunkach 
transformacji politycznej w państwach byłej 
Jugosławii 1995-2016
Kraków 2017 – 564 s.
ISBN 978-83-7638-832-8
Cena: 33 zł
Książka wyróżniona nagrodą im. prof. Jerzego Skowronka. 
Przeprowadzona w tej książce analiza przypadku Serbów jako 
mniejszości w przestrzeni pojugosłowiańskiej, 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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Kronika szkolna w Myślachowicach począwszy  
od dnia 17 lipca 1874 roku
Wstęp i oprac. Przemysław Marcin Żukowski
Kraków 2018 – XIX, 57 s.
Bibliotheca Iagellonica. Fontes et Studia, t. 32
ISBN 978-83-7638-890-8

Magocsi Paul Robert
Historia Ukrainy. Ziemia i ludzie
Tłum. Marek Król, Alicja Waligóra-Zblewska;  
red. nauk. i wstęp Adam Świątek;  
posł. Andrzej A. Zięba
Kraków 2018 – 1062 s.
ISBN 978-83-7638-455-9
Cena: 76 zł
Dzieło profesora Magocsiego obejmuje opis bardzo długiego 
okresu dziejów ziem, na których dziś znajduje się państwo 
ukraińskie: od przeszłości archeologicznej, starożytnej, aż po 
wypadki, które rozegrały się w  ostatnich latach na naszych 
oczach. Jest to swoista encyklopedia historyczna, bardzo eru-
dycyjna. Budzi podziw orientacja autora w  olbrzymiej i  róż-
nojęzycznej (angielskiej, ukraińskiej, niemieckiej, rosyjskiej, 
czeskiej i  francuskiej) literaturze przedmiotu. Uwzględnia on 
także punkt widzenia historiografii izraelskiej (żydowskiej). 
Dorobek badań polskich jest wykorzystany skromniej, choć 
w bibliografii znajdujemy opracowania w języku polskim. Jest to praca naprawdę syntetyczna, to zna-
czy przemyślana przez autora, a nie posklejana z cudzych narracji. Stanowi całość podporządkowaną 
pewnej wizji historii, konsekwentnie realizowanej przez autora (z posłowia prof. Andrzeja A. Zięby).
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Manugiewicz Zbigniew, Tustanowski Jerzy
U podnóża Owidiusza. Rozkwit i zagłada 
wspólnoty kuckiej nad Czeremoszem
Kraków 2018 – 493, [1] s.
ISBN 978-83-7638-918-9
Cena: 38 zł
Książka ukazuje najpierw wieloetniczną wspólnotę kucką, po-
cząwszy od jej rodzenia się w średniowieczu. Współistnienie 
przez kolejne wieki – nie obok siebie, ale razem, choć czasem 
trudne, burzliwe – Rusinów, Ormian, Polaków, Żydów, Niem-
ców, prawosławnych, katolików trojga obrządków, wyznawców 
judaizmu, protestantów. Autorzy, wykorzystując dane w języku 
polskim, jidysz i ukraińskim, pokazują, jak najpierw poznawa-
ły się, a  następnie przenikały kultury, w  kontakcie i  w kon-
flikcie, i  jak wytworzył się z  nich jeden organizm społeczny, 
złączony silnymi więzami. (…) Nie była celem autorów jeszcze 
jedna historyczna synteza pewnego regionu dawnych kresów 
Rzeczypospolitej. Postanowili naszą uwagę skoncentrować na 
szczególnym momencie tamtej historii, finalnym, na wydarze-

niach z lat 1941-1945. Dzięki wykorzystaniu wspomnień kutczan, zderzonych z przekazem dokumen-
tów urzędowych (przede wszystkim księgą metrykalną zgonów parafii rzymskokatolickiej), opowiadają 
czarną część pamięci Kut, dramat masowego mordu (z przedmowy dr. hab. Andrzeja A. Zięby).

Mazur Wojciech
Niebo rozwianych nadziei. Zachodni sojusznicy 
wobec wojny powietrznej w Polsce we wrześniu 
1939 roku
Kraków 2018 – 259 s. 
ISBN 978-83-7638-928-8
Cena: 38 zł
Wiedza o  tym, że zaatakowana 1 września 1939 roku Rzecz-
pospolita daremnie oczekiwała obiecanej jej lotniczej pomocy 
zachodnich aliantów, jest w Polsce powszechna. Choć jednak 
od dramatycznych wydarzeń tego okresu minęło już niemal 
osiem dziesięcioleci, informacje o mechanizmach decyzji po-
dejmowanych wówczas w  Paryżu i  Londynie wciąż pozosta-
wały zaskakująco niepełne, oparte na ograniczonej podstawie 
źródłowej. Oddawana w ręce czytelnika praca umożliwić ma 
częściowe przynajmniej wypełnienie owych luk i sformułowa-
nie pogłębionych ocen i  wyjaśnień. Nakreślony w  niej obraz 

oparty został przede wszystkim na niewykorzystanych dotąd przez badaczy materiałach z francuskich 
i brytyjskich archiwów. Dzięki temu stał się on nie tylko znacznie bogatszy w szczegóły, ale też bardziej 
złożony i niejednoznaczny, a co za tym idzie – jak wierzy autor – zdecydowanie ciekawszy.
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Mikołajczyk Jolanta
Ochrona grobów i cmentarzy wojennych 
w Polsce. Wybór dokumentów
Kraków 2017 – 212 s.
ISBN 978-83-7638-862-5
Cena: 30 zł
Uznając szczególną rolę nekropolii wojennych i  miejsc pa-
mięci związanych z  militarnym wymiarem dziejów naszej 
Ojczyzny, Autorka dostrzegła lukę badawczą, którą jest brak 
usystematyzowania i  skompletowania materiału poznaw-
czego z  zakresu unormowań prawnych odnoszących się do 
wskazanych wyżej obiektów. Problematyka z  tego zakresu 
stanowi jeden z  pobocznych obszarów badań realizowanych 
na gruncie historyczno-wojskowym, prawnym, jak i  szeroko 
rozumianych działań konserwatorskich. Zbiór unormowań 
będzie przydatny wszystkim podejmującym trud edukacji pa-
triotycznej. Przytoczone dokumenty wyczerpują obowiązujące 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustalenia w zakresie legislacji (…) w różnych ujęciach przed-
miotowych. Wybór aktów potwierdza dobre przygotowanie Autorki do prowadzenia przedmiotowej 
kwerendy prawnej, uwzględniającej aspekty administracyjne i kulturoznawcze (płk dr hab. Jeremiasz 
Ślipiec, prof. AON). 

Przybyła Marcin S.
Przeszłość, pamięć i dziwne ruiny. 
Archeologiczne odkrycia na Górze Zyndrama 
w Maszkowicach
Kraków 2018 – 270 s.
ISBN 978-83-7638-959-2
Cena: 35 zł
Kilka lat temu mur wijący się w poprzek stoku Góry Zyndra-
ma znów ujrzał światło dzienne. Tym razem nie było to jednak 
dziełem przypadku, tylko zaplanowanych badań archeolo-
gicznych. Niniejsza książka opowiada o rezultatach tych prac. 
Jej prawdziwym bohaterem nie jest wszak wyłącznie jedno 
specyficzne miejsce, lecz cała dziedzina nauki, która z posza-
nowaniem dla praw rządzących zrodzonymi w wyobraźni le-
gendami próbuje zbliżyć się do przeszłości takiej, jaka istniała 
naprawdę. Na nowo przywraca ułamkowi glinianego naczy-
nia, rozłupanemu kamieniowi lub odrobinie brązu pamięć 
o ludziach, którzy faktycznie stworzyli te przedmioty i żyli na 
długo przed nami na Ziemi, zanim znikli w mroku nocy.
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Udane przedsięwzięcia i chybione projekty. 
Kobiety w życiu publicznym (1750-1989) = 
Erfolgreiche und Gescheiterte Projekte. Frauen in 
der Öffentlichkeit (1750-1989)
Red. Angelique Leszczawski-Schwerk,  
Dorota Wiś niewska, Leszek Ziątkowski
Kraków 2018 – 190 s.
ISBN 978-83-7638-913-4
Cena: 28 zł
Konferencja, której owocem stały się poniższe referaty, jest 
wynikiem pewnego spotkania dwóch badaczek z  Instytutów 
Historycznych na uniwersytetach w  Dreźnie i  Wrocławiu: 
Doroty Wiśniewskiej oraz Angelique Leszczawski-Schwerk. 
Obie uznały, że młodzi historycy z Niemiec i Polski – pomimo 
częstych spotkań i od dawna już istniejących forów wymiany 
doświadczeń – nadal odczuwają deficyt wzajemnych kontak-
tów. Szczególnie zaniedbane wydały się im badania genderowe 
oraz kobiece, będące dziedzinami stosunkowo nowymi pod 
względem metodologicznym na gruncie polskim i wschodnio-
niemieckim.

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.
ISBN 978-83-7638-874-8
Cena: 35 zł 
Książka składa się z pięciu studiów poświęconych analizie roli 
władzy świeckiej w zapoczątkowywaniu reformacji oraz prze-
prowadzaniu jej najważniejszych etapów. Refleksji badawczej 
poddany został także problem, jakie miejsce w koncepcjach 
reformacji Kościoła zajmowała władza świecka. Obserwacji 
usiłowano poddać również relacje, jakie powstawały w wa-
runkach śląskich w trakcie przeprowadzania reformacji i ja-
kie następnie przez praktykę utrwalały się jako specyficzne 
powiązania między zmienionym przez reformację Kościołem 
i władzą świecką. Zwrócono także uwagę na dążenia do lega-

lizacji zarówno tych działań, jak i osiągniętego stanu reform. Autoryzacja ich przez świecką władzę 
zwierzchnią była integralną częścią zmian, ale, jak się okazywało w trakcie badań, zmiany te podlegały 
także – w różnym stopniu – weryfikacji przez dążenia innych grup społecznych i pośrednich władz 
zwierzchnich. 
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Zapisy sądu duchownego Ormian miasta  
Lwowa za lata 1564-1608 w języku ormiańsko- 
-kipczackim
Oprac. Edward Tryjarski; red. Krzysztof Stopka
Kraków 2017 – 792 s.
ISBN 978-83-7638-897-7
Cena: 45 zł
Jest to tom obejmujący okres wcześniejszy w  stosunku do 
wydanego w  2010 roku tomu dla lat 1625-1630. Publikacja 
z 2017  roku jest pierwszym tomem z  serii Pomniki Dziejowe 
Ormian Polskich przygotowywanych pod kierunkiem prof. 
Krzysztofa Stopki w  ramach Fundacji Kultury i  Dziedzictwa 
Ormian Polskich z  dotacji Narodowego Programu Rozwoju 
Humanistyki.
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BIBLIOTEKA SARMACKA
Redaktor serii: prof. 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. 12
Wójcicki Kazimierz Władysław
Wybór pism literackich
Wstęp i oprac. Wojciech Gruchała
Kraków 2017 – 367 s.
ISBN 978-83-7638-790-1
Cena: 38 zł
Wójcicki żył w  ciekawych czasach – towarzyszył wygasaniu 
nietkniętej oświeceniem szlachetczyzny i  narodzinom nowo-
czesnego społeczeństwa kapitalistycznego. Na warszawskim 
bruku spotykali się kontuszowcy z  fabrykantami, bohaterski 
patriotyzm z podłym zaprzaństwem, gorliwa wiara z wyrozu-
mowanym libertynizmem. Kazimierz Wyka stawiał pisarzom 
minorum gentium tamtych czasów zarzut, że nie potrafili in-
telektualnie przepracować swojej epoki, nie zaproponowali 
filozoficznej syntezy, nie objęli myślą wszystkich tych fenome-

nów. To prawda. Wójcicki nie pragnął poznać mechanizmów zniewolenia, nie dążył do zbudowania 
filozoficznej wykładni zdarzeń i procesów dziejowych, jego refleksja o wnętrzu ludzkim zaledwie ociera 
się o kilka podstawowych pojęć. Daje w zamian czytelnikowi coś nie mniej cennego: nie wspominając 
o gospodarce i problemie uwłaszczenia, pokazuje ekonoma i zagrodowego szlachcica; nie dywagując 
o feudalizmie i stanach społecznych, portretuje starych kontuszowców i magnatów; nie zapuszczając 
się na tereny historiografii naukowej, opisuje starych wiarusów.

T. 13
Studia z Międzyepoki. Literatura wobec przemian 
cywilizacyjnych i społecznych lat 1764-1863
Red. Edyta Gracz-Chmura, Andrzej Waśko
Kraków 2017 – 248 s.
ISBN 978-83-7638-871-7
Cena: 30 zł
Zmiana kulturowa, za sprawą której utwory literackie niegdyś 
będące w  szerokim obiegu i  pisarze niegdyś wysoko cenieni 
przesuwają się w  strefę społecznej niepamięci, jest dla histo-
ryków literatury prawdziwym wyzwaniem. Historia literatury 
musi, w  miarę możliwości, powstrzymywać i  ograniczać ten 
proces zapominania. Społeczne zadanie badacza jest więc po-



15Księgarnia Akademicka

LITERATUROZNAWSTWO I HISTORIA LITERATURY

dobne do zadań stojących przed konserwatorem zabytków. Obaj mają na celu utrwalenie wybranych 
obiektów dziedzictwa przeszłości – przystosowanie tych obiektów do współczesnego kontekstu kul-
turowego oraz ich wtórną funkcjonalizację. Takie jest też zadanie naukowego edytorstwa literatury, 
które przypomina dzieła zapomniane – w wydaniach zmodernizowanych, a zarazem przygotowanych 
z filologiczną pieczołowitością i opatrzonych wstępami przybliżającymi ich znaczenie współczesnym 
czytelnikom.

Niniejszy tom składa się z  dwóch części. Pierwszą z  nich tworzy zbiór studiów poświęconych 
różnym zjawiskom literackim rozwijającym się liniowo i ewolucyjnie w stuleciu obejmującym w Polsce 
epoki oświecenia i romantyzmu. Druga część książki obejmuje studia i szkice podejmujące refleksję nad 
metodami współczesnego edytorstwa naukowego oraz nad różnymi wzorami strategii w zakresie reedy-
cji klasyki i literatury dawnej w Polsce i w niektórych innych krajach. Jako zapis doświadczeń i hipotez 
towarzyszących realizacji konkretnych prac edytorskich teksty te są też zaproszeniem do dyskusji nad 
nowymi perspektywami badań historycznoliterackich.

• • •

DRAMAT WSPÓŁCZESNY. INTERPRETACJE
Redaktor serii: prof. dr hab. Małgorzata Sugiera
Seria Interpretacje, wydawana we współpracy z  Katedrą Performatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
w formie monografii autorskich i zbiorowych prezentuje nowatorskie interpretacje dzieł i nurtów ar-
tystycznych, problemów z zakresu filozofii i kultury oraz zjawisk społecznych. Tytułowe interpretacje 
rozumiane są w sposób zdecydowanie szeroki i zgodny z tendencjami dominującymi w naukach huma-
nistycznych po tzw. przełomie performatywnym.

T. 79
Fischer-Lichte Erika
Performatywność. Wprowadzenie
Tłum. Mateusz Borowski, Małgorzata Sugiera
Kraków 2018 – 278 s.
ISBN 978-83-7638-937-0
Cena: 30 zł
W niniejszej książce zajmuję się zatem przede wszystkim tym, 
jak należy rozumieć performatywny punkt widzenia na kulturę 
i samo pojęcie „performatywności”, a następnie wykorzystać je 
z pożytkiem w badaniach form artystycznych i kulturowych. 
Dlatego w pierwszej części omawiam pokrótce historię teorii 
performatywnych oraz przedstawienia. Następnie, odwołując 
się do definicji przedstawienia, opisuję podstawowe wymiary 
performatywności, istotne dla badań nad formami artystycz-
nymi i  kulturowymi. Właściwości te objaśniam dokładnie 
w części drugiej, żeby na tej podstawie zarysować performa-
tyczną perspektywę oglądu zjawisk i procesów kulturowych. Z tego punktu widzenia w części trzeciej 
analizuję zjawiska kulturowe, których nie sposób pojmować ani jako akty mowy, ani jako przedstawie-
nia (fragment Wprowadzenia).

• • •
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Efekt motyla 3. Od teorii chaosu 
deterministycznego do indeterminizmu praktyki 
literackiej i artystycznej
Studia pod redakcją Kordiana Bakuły i Doroty Heck
Kraków 2017 – 176 s.
ISBN 978-83-7638-863-2
Cena: 28 zł

Pałyga Artur
Powrót bogów
Kraków 2017 – 358 s.
Nasze Dramaty
ISBN 978-83-7638-916-5
Cena: 30 zł
W zebranych tu dramatach bogowie wracają sprzed przeszło-
ści; nie z tradycji czy z historii, lecz z zasypanego źródła ludz-
kiej potrzeby obcowania z nieludzkim. Autor tych scenariuszy 
rytualnych ma wyjątkową świadomość dramatycznej formy, 
tej najdawniejszej i  tej postnowoczesnej, a zarazem nigdy nie 
traci kontaktu z  prawdą najprostszych emocji. Dramatopi-
sarz tworzy antyczną tragedię na podwórku współczesnej ka-
mienicy, intymne i  alegoryczne misterium o  cierpieniu albo 
solilokwium o  miłości; jego wyobraźnia przemienia obrzą-
dek przywoływania antycznych herosów w baśń o umieraniu 
i  mordowaniu, a  z liturgicznego dialogu przy pustym grobie 
Zmartwychwstałego dociera do nas głos żydowskiego proroka: 
„Załóżmy, że wierzymy. Że naprawdę”.
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Pietrzak-Thébault Joanna
(S)łowna kotka. Obrazy, funkcje, przemiany 
włoskiej książki XVI wieku
Kraków 2018 – 556 s.
ISBN 978-83-8090-410-1
Cena: 40 zł
Prezentowany cykl artykułów ukazuje profesjonalistów, którzy 
zdołali wypracować nowatorską tożsamość książki i nadać jej 
wyraziste oblicze. Pokazuje ówczesnych czytelników, a  może 
przede wszystkim czytelniczki. Szkicuje portrety książek, któ-
re były powszednim czytelniczym chlebem tamtych czasów. 
Pokazuje też strategie i  techniki, z  jakich korzystali włoscy 
typografowie i  edytorzy w  XVI stuleciu, sztuczki, do jakich 
się uciekali, kompetencje, jakie rozwijali. Umieli oni odpowia-
dać na potrzeby rynku, ale też kształtować gusty. Wspierali te 
elity, które czytały tylko w języku volgare, a równocześnie, po 
raz pierwszy w historii, sprawili, że druki stały się powszech-
nie dostępne. Nawet gdy były tanie, to nieodmiennie wydane 
z  dbałością o  zrozumiałość kryteriów edytorskich wyborów, 
poprawność tekstu, urodę drzeworytniczych ilustracji i dekoracji, przejrzystość każdej zadrukowanej 
stronicy. Rezultaty tamtych filologicznych, edytorskich i typograficznych wysiłków do dzisiaj inspirują 
prace badawcze i budzą podziw.

Puchalska Iwona
Muzyka w okolicznościach lirycznych. Zapisy 
słuchania muzyki w poezji polskiej XX i XXI wieku
Kraków 2017 – 306 s.
ISBN 978-83-7638-886-1
Cena: 30 zł
„Okoliczności liryczne” muzyki, o których mowa w książce, to 
okoliczności jej odbioru przez szczególną grupę słuchających, 
jaką stanowią poeci. Głównym przedmiotem zainteresowania 
stały się więc wiersze, które przedstawiają rozmaite sytuacje 
obcowania ze sztuką dźwięków: teksty, w  których sytuacja 
liryczna jest tożsama z sytuacją muzyczną lub też przez nią wa-
runkowana. Praca opiera się na założeniu, że utwory poetyckie, 
niezależnie od typowego dla nich subiektywnego charakteru, 
rejestrują pewne fenomeny w sposób porównywalny, a nawet 
dający się usystematyzować. Proponowana w ramach książki 
współobecność ujęć literaturoznawczego i muzykologicznego 
ma na celu stworzenie jak najpełniejszego obrazu kulturowego 
zaplecza literackich świadectw odbioru muzyki, jako że poetyckie zapisy słuchania z jednej strony sta-
nowią osobny temat w badaniach literaturoznawczych, z drugiej formują specyficzny segment wiedzy 
o muzyce i o jej funkcjonowaniu we współczesnej kulturze.
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Szturc Włodzimierz
Eironeia
Kraków 2018 – 426 s.
Biblioteka Aretuzy, t. 11
ISBN 978-83-7638-908-0
Cena: 36 zł
Niniejsza książka traktuje o teorii i praktyce ironii od najdaw-
niejszej filozofii presokratycznej i paidei Sokratesa, przez iro-
nię retoryczną, ironię romantyczną, po różnokształtne modele 
ich współczesnych wariantów i figur omawianych przez takich 
badaczy jak de Man, Muecke czy Booth. Autor, nadając tytu-
łowi monografii greckie brzmienie, pragnął przywrócić ironii 
jej helleński rodowód, związany z  traktowaniem wiedzy jako 
źródła kulturowej ciągłości Europy. Pomiędzy kilkunastoma 
monografiami wydanymi przez Autora i  setkami artykułów 
poświęconych literaturze i  teatrowi książka o  ironii jest dzie-
łem wyjątkowym. To pierwsza tak obszerna w badaniach lite-
rackich rozprawa o  zjawisku trudnym do opisania i  analizy, 
fenomenie wymykającym się definicjom, figurze rozmaicie 

w różnych czasach rozumianej i przedstawianej. To wreszcie praca o trudnych drogach wyrażania my-
śli, których prawda nie mieszka w jednym tylko głosie, gdyż rodzi się z dialogu.

„Tu jestem / zamieszkuję własne życie”. Studia 
i szkice o twórczości Anny Frajlich
Red. Wojciech Ligęza, Jolanta Pasterska
Kraków 2018 – 434 s.
ISBN 978-83-7638-873-1
Cena: 38 zł
W przedstawianej książce znalazły się prace współbrzmiące 
z  aktualnymi nurtami literaturoznawstwa, takich jak geopo-
etyka, krytyka feministyczna, memory studies czy dyskurs 
o  Zagładzie. Powstała zatem książka monograficzna, a  przy 
tym pionierska, ponieważ oprócz pojedynczych recenzji czy 
artykułów nie było dotąd pracy tak gruntownie opisującej 
wielogatunkowe dzieło autorki. Poza wartościami merytorycz-
nymi książka daje bogaty obraz sposobów prowadzenia badań 
literaturoznawczych. Na liście autorów spotykają się reprezen-
tanci różnych pokoleń i ośrodków akademickich, co zapowia-
da też szerszą recepcję i silniejszy rezonans krytyczny. Wszyst-
kie pomieszczone w tym zbiorze teksty składają się na ciekawy, 

wieloaspektowy portret poetki, której nomadyczny los nie szczędził emigracyjnych doświadczeń i jed-
nocześnie hartował ducha. Twórczość Anny Frajlich, ujęta w perspektywie wielogatunkowości i czytana 
jako zapis emigracyjnego, kobiecego czy wreszcie wielokulturowego doświadczenia, odsłania mocne 
związki z codzienną realnością, historią, geografią i kulturową pamięcią. Jednocześnie obcy jest jej wy-
gnańczy mizerabilizm, melancholia, depresyjne nastroje (z recenzji prof. dr hab. Anny Legeżyńskiej).
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NOWE W GLOTTODYDAKTYCE. 
Studia lingwistyczne i pedagogiczne
Redaktor serii: dr hab. Przemysław E. Gębal

Nr 1
Gębal Przemysław E.
Podstawy dydaktyki języka polskiego jako 
drugiego. Podejście integracyjno-inkluzyjne
Kraków 2018 – 294 s.
Nowe w Glottodydaktyce. Studia lingwistyczne i pedagogiczne
ISBN 978-83-7638-931-8
Cena: 28 zł
Książka jest pracą interdyscyplinarną (…). Łączy więc wiele 
dziedzin nauki, takich jak glottodydaktyka, językoznawstwo 
polonistyczne, kulturoznawstwo, komunikacja, ale też peda-
gogika i  socjologia (…). Przedstawione cele pracy są bardzo 
ambitne. Monografia ma być z  jednej strony „nową” dydak-
tyką języka, z drugiej zakreślić obszary wiedzy interdyscypli-
narnej, koniecznej do realizacji tego celu. (…) Rzeczywiście 
obecność uczniów z  doświadczeniem migracyjnym wymaga 
zupełnie innej optyki (…). Edukacja takich dzieci narzuca 
konieczność interdyscyplinarności i koncepcji połączenia kształcenia językowego z nauczaniem mię-
dzykulturowym, dydaktyką wielojęzyczności, edukacją włączającą i  edukacją pozytywną (z recenzji  
prof. dr hab. Urszuli Żydek-Bednarczuk).

Nr 2
Edukacja wobec migracji. Konteksty 
glottodydaktyczne i pedagogiczne
Red. Przemysław E. Gębal
Kraków 2018 – 243, [4] s.
Nowe w Glottodydaktyce. Studia lingwistyczne i pedagogiczne
ISBN 978-83-7638-956-1
Cena: 28 zł

• • •
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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 s.
ISBN 978-83-7638-861-8
Cena: 36 zł

Lesiak-Bielawska Elżbieta D.
Teaching and Researching English for Specific 
Purposes
Kraków 2018 – 222 s.
ISBN 978-83-7638-944-8
Cena: 36 zł
The book has grown from the author’s interest in English 
for Specific Purposes (ESP), her long-standing experience as 
an ESP teaching practitioner, and some own research done 
in the feld. The significance of ESP and the need to develop 
linguistic competencies for specific purposes seem to arise 
from the growing importance of English as the contemporary 
lingua franca, globalization trends in today’s worlds of 
science, education, and business, the rise in immigration, and 
multiculturalism. In Europe, the rationale for programmes in 
Languages for Specific Purposes (LSPs), with priority given to 
English, appears to stem from the expansion of the common 
European space, the resultant increase in job and study 

opportunities, the transnational nature of European business, as well as the international infrastructure 
of the European Union, and governmental initiatives promoting multiculturalism.
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Pachowicz Małgorzata
Leksyka młodzieży. Tradycja, rozwój, kreatywność
Kraków 2018 – 180 s.
ISBN 978-83-7638-922-6
Cena: 32 zł
Autorka podjęła się niezwykłego dzieła – zgromadzenia 
i wszechstronnego opracowania słownictwa młodzieży w jego 
trójwymiarowym aspekcie tradycji, rozwoju i  kreatywno-
ści. Monografia dr Małgorzaty Pachowicz należy do bardzo 
istotnych, potrzebnych, całościowych badań leksyki młodzie-
ży. Wyrasta z  wieloletniego zainteresowania, doświadczeń 
i  osiąg nięć badawczych Autorki w tej dziedzinie lingwistyki. 
Wydanie (…) pracy zagospodarowuje również puste miejsca 
w tym zakresie. W dotychczasowej literaturze przedmiotu bo-
wiem mimo licznych publikacji wciąż istnieje dotkliwy brak 
syntezy – monografii tak ważnej i  rozległej przestrzeni słow-
nictwa młodzieży w  jego perspektywie diachroniczno-syn-
chronicznej. Autorka (…) wykazała rozległą teoretyczną i  praktyczną umiejętność przeprowadzania 
perfekcyjnych, wielowymiarowych analiz językowych (…), sformułowała szereg bardzo interesujących 
wniosków tworzących autentyczny obraz leksyki młodzieży (…) (z recenzji dr hab. Zofii Cygal-Krupy).

Pomorska Marzanna
Russian Loanwords in the Chulym Turkic Dialects
Kraków 2018 – 266 s.
ISBN 978-83-7638-872-4
Cena: 35 zł
The present work focuses on lexical borrowings from Russian 
into Middle and Lower Chulym as well as Küärik. The first 
part of the book is a  comprehensive catalogue of currently 
identifiable borrowings, which have been scattered so far in 
various, often inaccessible, publications, and as such largely 
unavailable for research purposes. In the second part, the 
material is subjected to analysis from the point of view 
of phonetic and morphological adaptation and classified 
according to the semantic field and word class. The study 
concludes with an index of the Russian etyma.
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Majcherek Janusz A.
Człowiek, przyroda, moralność
Kraków 2018 – 200 s.
ISBN 978-83-7638-929-5
Cena: 26 zł
W niniejszej książce podjęto krytyczną analizę niektórych 
trendów we współczesnej ekologii, ekofilozofii i  etyce środo-
wiskowej, zmierzających do stworzenia znaturalizowanej kon-
cepcji człowieka i wypracowania – a nawet narzucenia – no-
wych form jego relacji ze środowiskiem naturalnym, opartych 
na odrzuceniu specyficznej pozycji homo sapiens. Nie sprze-
ciwiając się postulatom szacunku dla przyrody, jej ochrony 
i  szerszego uwzględniania w  ludzkich planach i  działaniach, 
autor polemizuje z  argumentami kwestionującymi specyfikę 
ludzkiej kultury i  moralności, a  zwłaszcza sugerującymi po-
trzebę lub konieczność upodobnienia form zachowań człowie-
ka do tych występujących wśród innych gatunków.

Matuszek Krzysztof C.
Niklasa Luhmanna socjologia bez człowieka
Kraków 2017 – 172 s.
ISBN 978-83-7638-838-0
Cena: 26 zł
Niklas Luhmann określa swoją koncepcję społeczeństwa jako 
„radykalnie antyhumanistyczną”. „To nie człowiek komunikuje 
(się) – stwierdza – tylko komunikacja komunikuje”. Ale czym 
jest komunikacja i na czym polega autoreprodukcja systemów 
komunikacji? Niniejsza książka przedstawia socjologiczne 
i filozoficzne wątki Luhmannowskiej teorii systemów społecz-
nych. Obok oryginalnego ujęcia nowoczesności, zagadnień 
z  dziedziny socjologii polityki i  socjologii religii znajdziemy 
w niej analizy teoriopoznawcze oraz propozycję nowego zdefi-
niowania podstawowego elementu tego, co społeczne. 

Książka ta jest zarówno cennym wprowadzeniem dla czy-
telnika jeszcze niezapoznanego z koncepcją Niklasa Luhman-

na, jak i interesującym komentarzem dla czytelnika już zaprawionego w zawiłościach Luhmannowskich 
idei. Ten ostatni znajdzie tutaj dla siebie nie tylko ciekawą interpretację myśli socjologa z Bielefeld, lecz 
także twórcze rozwinięcie jego teorii (z recenzji dr. hab. Karola Chrobaka).
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Polanowska-Sygulska Beata
John Gray i krytyka liberalnego legalizmu
Kraków 2017 – 539 s.
ISBN 978-83-7638-632-4
Cena: 36,52 zł
Autorka nie tylko analizuje poglądy Johna Graya, ale także 
przedstawia panoramę współczesnego liberalizmu i  najważ-
niejszych problemów, z jakimi liberałowie muszą się borykać. 
(…) Poglądy Johna Graya ewoluowały, tak jak poglądy każde-
go filozofa politycznego, który nie zamyka się w wieży z ko-
ści słoniowej. Autorka bardzo trafnie przedstawia tę ewolucję 
i doprowadza jej analizę do ostatnich publikacji Graya, które 
są już przede wszystkim pesymistyczne i mizantropijne. Gray 
żadnej formy obecnie uprawianej polityki nie ceni. Jak pisał do 
mnie niedawno, ceni tylko poglądy swojego kota.
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SOCIETAS
Redaktor serii: 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. 100
Gabryś Marcin, Soroka Tomasz
Canada as a Selective Power. Canada’s Role and 
International Position after 1989
Kraków 2017 – 332 s.
ISBN 978-83-7638-792-5
Cena: 28 zł
The academic study of Canada has traditionally been the realm 
of Canadian scholars. For this reason it is easy for outsiders 
to view Canada as a semi-Nordic continental utopia existing 
peacefully under a benign government that seeks only peace 
and harmony in the world. The reality is a more complicated 
story. That is the strength of this outstanding new book written 
by two young Polish scholars specializing in Canadian affairs. 
They have put together an impressively researched monograph 
that combines a  detailed analysis outlining a  rather basic 
premise: The world has changed dramatically since 1989 – and 

Canada has changed with it. In this well argued narrative they argue that in recent years Canada’s foreign 
policy has become one primarily based on interests rather than the promotion of “untainted altruism” 
or stereotypical “Canadian values.” They argue that since 1989 Canadian foreign policy has moved from 
the more modest aims of a “middle-power” to a more self-assertive role of a “selective power” pursuing 
more narrowly chosen priorities – and often based on “simple profit and loss calculations” that have 
clashed with Canada’s traditional favorable image in the world – even if few outside of Canada seemed 
to notice (excerpt from the review of prof. Patrick Vaughan).
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T. 102
Paleczny Tadeusz
Relacje międzykulturowe w dobie kryzysu 
ideologii i polityki wielokulturowości
Kraków 2017 – 394 s.
ISBN 978-83-7638-868-7
Cena: 37,50 zł
Prezentowana monografia poświęcona relacjom międzykul-
turowym powstaje w szczególnym momencie dziejowym. Na-
stępuje w nim rewizja dotychczasowych teoretycznych modeli 
wielokulturowości i  ich praktycznych zastosowań w  polityce 
państw otwartych dotąd na przyjmowanie i  adaptację imi-
grantów, włączających się aktywnie w międzynarodowe, mię-
dzykulturowe projekty integracyjne. (…) Jak kształtować się 
będzie teoria relacji międzykulturowych w kontekście kryzysu 
polityki asymilacyjnej, poddana krytyce populistycznych lide-
rów partyjnych, aktywistów ruchów alterglobalistycznych, ata-
kom reprezentantów radykalnych ugrupowań religijnych? Czy 
jest to tylko przejściowa negatywna reakcja na zbyt indywidu-
alistyczne, liberalne, wolnościowe koncepcje rozwoju otwar-
tych społeczeństw demokratycznych, czy też trwalsza, dłuższa w perspektywie historycznej tendencja 
do powrotu do polityki ekskluzywizmu religijnego, nacjonalizmu i partykularyzmu kulturowego?

T. 103
Czubik Agnieszka, Dziwisz Dominika, Szczepankie-
wicz-Rudzka Ewa, Tarnawski Marcin
Nowe wyzwania dla ochrony praw człowieka
Kraków 2017 – 196 s.
ISBN 978-83-7638-878-6
Cena: 20 zł
Publikacja podejmuje rzadko obecne w  polskiej literaturze 
problemy badawcze. Zostały one ujęte multidyscyplinarnie, 
w  sposób interesujący zarówno metodologicznie, jak i  po-
znawczo, co w konsekwencji prowadzi do ważkich spostrzeżeń 
i wniosków końcowych. Stanowi ona istotny punkt odniesie-
nia dla innych badaczy i będzie, jak piszą Autorzy, „ciekawym 
źródłem dla wszystkich zainteresowanych poznaniem i  po-
głębieniem wiedzy z tego zakresu. Znajomość analizowanych 
zagadnień może bowiem przyczynić się do zrozumienia i rze-
telnej oceny niektórych zachodzących współcześnie zjawisk 
i procesów”. Równocześnie praca daje wiele nowych impulsów i punktów wyjścia do rozpoczęcia nie-
zwykle potrzebnej debaty na temat powstających na naszych oczach zagrożeń praw człowieka. Pragnę 
podkreślić, że oddawana w ręce Czytelników publikacja wychodzi poza powszechnie przyjęte schematy 
badawcze tej problematyki (z recenzji prof. dr. hab. Ryszarda Czarnego).
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T. 104
Gabryś Marcin
Przewodnik po Konstytucji Kanady. Akt 
Konstytucyjny z 1867 roku
Kraków 2016 – 240 s.
ISBN 978-83-7638-833-5
Cena: 20 zł
Część pierwsza Przewodnika po Konstytucji Kanady omawia 
w syntetyczny sposób Akt Konstytucyjny z 1867 r. Ten liczący 
niemal 150 lat pierwszy z dwóch podstawowych dokumentów 
pisanej konstytucji Kanady zawiera podstawy ustrojowe tego 
państwa. Ich zrozumienie jest bardzo trudne bez znajomości 
kontekstu historycznego, zapisów innych aktów prawnych, 
a  przede wszystkim bez uwzględnienia wpływu niepisanych 
elementów o  charakterze konstytucyjnym, zwłaszcza konwe-
nansów konstytucyjnych. W  istotny sposób modyfikują one, 
a w niektórych przypadkach całkowicie wręcz zmieniają zna-
czenie zapisów powstałych w XIX wieku. Celem Przewodnika 

po Konstytucji Kanady jest uzupełnienie polskich opracowań dotyczących systemu politycznego Kana-
dy poprzez interpretację wszystkich artykułów Aktu Konstytucyjnego z 1867 r. Publikacja nie ma jed-
nak charakteru wyczerpującego, a jej założeniem jest przystępne wprowadzenie Czytelnika w niezwykle 
obszerną problematykę konstytucjonalizmu kanadyjskiego.

T. 105
Porębski Leszek
Technika w perspektywie społecznej
Kraków 2017 – 174 s.
ISBN 978-83-7638-900-4
Cena: 28 zł
Czy człowiek jest w  stanie w  pełni kontrolować stworzone 
przez siebie urządzenia techniczne? Czy można planować kie-
runek, w którym rozwija się technika? Jakie dylematy etyczne 
towarzyszą pojawieniu się nowych technologii? Te i inne pyta-
nia zadawane są od momentu, gdy ludzie zaczęli rozwiązywać 
stojące przed nimi problemy przy pomocy wytworów techniki. 
Nie oznacza to jednak, że pojawiły się w tym czasie satysfak-
cjonujące wszystkich odpowiedzi. 

Technika w perspektywie społecznej to próba odniesienia 
się do najważniejszych zagadnień dotyczących relacji człowie-
ka i życia społecznego ze światem technologii. Przez pryzmat 

losów konkretnych wynalazków i  problemów, z  którymi musieli się zmierzyć wybitni innowatorzy, 
ukazywane są czynniki determinujące rozwój techniki oraz wpływ tego procesu na przemiany, jakim 
podlega życie społeczne. Zarysowany obraz, będący studium z pogranicza historii techniki, socjologii, 
politologii i psychologii, pokazuje skomplikowany i wielowymiarowy charakter związków człowieka 
z techniką. Bez ich zrozumienia trudno poruszać się we współczesnym, coraz bardziej zdominowanym 
przez technologie świecie.
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T. 106
Gabryś Marcin
Przewodnik po Konstytucji Kanady. Akt 
Konstytucyjny z 1982 roku
Kraków 2017 – 160 s.
ISBN 978-83-7638-912-7
Cena: 20 zł
Część druga Przewodnika po Konstytucji Kanady omawia ar-
tykuły Aktu Konstytucyjnego z  1982 r. Celem publikacji jest 
wyjaśnienie często suchych i technicznych zapisów nowszego 
z dwóch najważniejszych dokumentów pisanej części konsty-
tucji Kanady. Komentarze prezentują szerszy kontekst uregu-
lowań konstytucyjnych, poprzez odwołania do innych aktów 
prawnych, jak również niepisanych części konstytucji. Co 
istotne, aby zrozumieć zapisy Aktu Konstytucyjnego z 1982 r., 
a  w  szczególności stanowiącej jego część Kanadyjskiej Karty 
Praw i Wolności, niezbędne jest również sięgnięcie po najważ-
niejsze orzeczenia i opinie wydane przez Sąd Najwyższy. Bez uwzględnienia tych interpretacji niemoż-
liwe jest zrozumienie wpływu kanadyjskich uregulowań konstytucyjnych na zmiany społeczno-poli-
tyczne, które dokonały się w ciągu ostatnich 35 lat. Tak jak część pierwsza Przewodnika po Konstytucji 
Kanady, tak i druga nie rości sobie praw do bycia publikacją o charakterze wyczerpującym, przeciwnie 
ma stanowić solidną bazę do dalszego zgłębiania kanadyjskiego prawa konstytucyjnego.

T. 107
Dulak Michał
Legitymizacja polskiej polityki europejskiej. 
Analiza systemowa
Kraków 2018 – 480 s.
ISBN 978-83-7638-885-4
Cena: 35 zł
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T. 109
Oblicza Ameryki. Szkice o społeczeństwie, 
kulturze i polityce Stanów Zjednoczonych
Red. Paulina Napierała, Rafał Kuś
Kraków 2018 – 200 s.
ISBN 978-83-7638-777-2
Cena: 35 zł
Pomimo przemian kulturowych, społecznych, technologicz-
nych, gospodarczych i  politycznych, którym podlega współ-
czesny świat, Stany Zjednoczone Ameryki zachowują status 
globalnej potęgi i pozostają intrygującym obiektem badań spe-
cjalistów reprezentujących liczne dyscypliny naukowe. 

Niniejszy zbiór zawiera szkice poświęcone różnym 
aspektom funkcjonowania amerykańskiego społeczeństwa: od 
zagadnień religijnych i rasowych, przez kwestie ustroju prezy-
denckiego i  systemu wyborczego, aż po zagadnienia retoryki 
politycznej.

T. 110
Kuś Rafał
Retoryka polityczna Richarda Nixona
Kraków 2016 – 208 s.
ISBN 978-83-7638-779-6
Cena: 26 zł
Chociaż dokonania retoryczne Richarda Nixona rzadko bywa-
ją zestawiane w dyskursie popularnym z przemówieniami tak 
uznanych oratorów jak John F. Kennedy, Martin Luther King 
czy Ronald Reagan, zdolność do elokwentnego wyrażania 
swych racji i  skutecznego osiągania założonych celów komu-
nikacyjnych stawia go niewątpliwie pośród najwybitniejszych 
mówców XX wieku w Stanach Zjednoczonych. Oratorska spu-
ścizna Nixona jawi się jako niezwykle interesujący przedmiot 
studiów tym bardziej, że jego trwająca prawie trzy dekady 
kariera polityczna pełna była dramatycznych, wymagających 
efektywnej akcji retorycznej momentów. Celem niniejszego 

opracowania jest rzucenie nowego światła na dorobek krasomówczy 37. Prezydenta USA i omówienie 
go z uwzględnieniem swoistości politycznej, społecznej i kulturowej czasów, w których działał republi-
kanin.
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T. 113
Małek Agnieszka
Polityka migracyjna Włoch w latach 1861-2011
Kraków 2018 – 218 s.
ISBN 978-83-7638-828-1
Cena: 26 zł
Niniejsza książka jest pomyślana jako kompendium wie-
dzy o  polityce migracyjnej Włoch w  określonym kontekście 
społeczno-politycznym. Jej głównym celem jest próba synte-
tycznego przedstawienia procesu kształtowania się polityki 
migracyjnej Włoch. (…) Jest to zarazem historia włoskich 
migracji w  pigułce, próba ukazania najważniejszych proce-
sów oraz przedstawienia głównych argumentów w toczonych 
na temat migracji dyskusjach i  sporach. Przyjęty zakres cza-
sowy pozwala na ukazanie procesu upolitycznienia kwestii 
migracyjnej i tworzenia regulacji prawnych zarówno w dobie 
masowej emigracji, jak i w okresie ewolucji Włoch z państwa 
wysyłającego w państwo przyjmujące imigrantów. Szerokie potraktowanie polityki migracyjnej, łączące 
wyjazdy i napływ cudzoziemców, umożliwia również dostrzeżenie podobieństw w publicznych dysku-
sjach i uzasadnieniach przyjmowanych rozwiązań normatywnych oraz pozwala zobaczyć, w jaki sposób 
władze postrzegają swoją rolę w zarządzaniu migracjami.

• • •

Bajor Piotr
Kierunek Zachód. Polityka integracji europejskiej 
Ukrainy po 1991 roku
Kraków 2018 – 216 s.
ISBN 978-83-7638-647-8
Cena: 30 zł
Książka poświęcona została jednemu z kluczowych kierunków 
polityki zagranicznej Ukrainy, jakim jest integracja i wstąpie-
nie do Unii Europejskiej. Dyplomacja wielostronna, przede 
wszystkim w ramach struktur międzynarodowych, jest istot-
nym elementem współczesnych stosunków międzynarodo-
wych i  polityki zagranicznej państw. Podobnie w  przypadku 
państwa ukraińskiego współpraca z organizacjami międzyna-
rodowymi zajmowała po 1991 r. szczególne miejsce w  reali-
zowanej polityce zagranicznej. Ukraina od pierwszych dni po 
uzyskaniu niepodległości deklarowała aktywny udział w tych 
formach współpracy i  rozpoczęła działania skierowane na 
wstąpienie do organizacji międzynarodowych.
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Fyderek Łukasz
Autorytarne systemy polityczne świata 
arabskiego. Adaptacja i inercja w przededniu 
Arabskiej Wiosny
Kraków 2017 – 232 s.
ISBN 978-83-7638-499-3
Cena: 30 zł
Bliski Wschód jest regionem, w  którym w  XX wieku niede-
mokratyczne systemy polityczne dowiodły swojej trwałości. 
Większość państw leżących w  Azji Zachodniej i  Afryce Pół-
nocnej zaraz po uzyskaniu niepodległości utrwaliła niedemo-
kratyczny system władzy, przybierający formy republik pre-
zydenckich bądź monarchii. Wyjątkiem w  świecie arabskim 
był Liban, w którym jeszcze w okresie mandatu francuskiego 
ukształtował się unikatowy system demokracji konfesyjnej, 
z  góry przyznający określoną reprezentację poszczególnym 
grupom wyznaniowym. Podejmowane w  niektórych pań-
stwach arabskich w  XX wieku próby transformacji systemu 

politycznego nie przyniosły efektu w postaci stabilnego systemu demokratycznego. Jednak autoryta-
ryzm polityczny w wielu przypadkach wykazywał także swoją niestabilność, co owocowało częstymi 
w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych ubiegłego wieku zamachami stanu. Zamachy te, z których 
pierwszy został dokonany w 1949 roku w Syrii, a ostatni w 1969 w Libii, prowadziły bądź do zmiany 
przywództwa w ramach istniejącego systemu, bądź do transformacji, a więc zmiany całego reżimu po-
litycznego. Z początkiem lat siedemdziesiątych na scenach politycznych poszczególnych państw arab-
skich zapanowała stabilizacja polityczna, owocująca trwaniem autorytarnych reżimów politycznych 
w ustalonym kształcie aż do końca pierwszej dekady XXI wieku.

Klin Tomasz
Podporządkowanie w stosunkach 
międzypaństwowych po zimnej wojnie
Kraków 2017 – 351 s. 
ISBN 978-83-7638-865-6
Cena: 30,60 zł
Książka przedstawia podporządkowanie w dwustronnych sto-
sunkach międzypaństwowych. W monografii podjęto gruntow-
ne, wnikliwe badanie wszystkich państw w okresie 1992-2013. 

Monografia ta jest oryginalną i  inspirującą inicjatywą 
wydawniczą, o dużym znaczeniu poznawczym (teoretycznym 
i  metodologicznym), jak i  walorach dydaktycznych, które 
wiążą się z  wypełnieniem istotnej luki w  źródłach będących 
podstawą studiowania nauki o stosunkach międzynarodowych 
(z recenzji prof. dr. hab. Mirosława Karwata). 
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Kobiety w polityce
Red. Monika Banaś
Kraków 2017 – 242 s.
Cultura in Spectro, 1
ISBN 978-83-7638-920-2
Cena: 32 zł
Skromna obecność, a  raczej wyrazista nieobecność kobiet 
w  polityce ma wiele przyczyn, z  których jedna wydaje się 
szczególnie istotna dla zrozumienia istoty problemu – uwa-
runkowania, a  ściślej warunki uprawiania polityki: reguły, 
zwyczaje i  obyczaje rządzące tą publiczną sferą. Nierzadko 
sprowadzające się do pozbawionej subtelności rywalizacji 
(czytaj: brutalnej walki) zniechęcają kobiety do aktywnego 
politycznego uczestnictwa. Programy edukacyjne, rekomen-
dacje instytucji międzynarodowych i finansowanie projektów 
służących mobilizacji kobiet jako aktorek, a nie statystek sceny 
politycznej, wydają się niewystarczające. Należy zatem zadać 
pytanie: dlaczego? Czy problemem jest zbyt mały zasięg owych 
programów, zbyt małe nagłośnienie problemu czy może zako-
rzenione w sferze kulturowo-światopoglądowej przekonanie o tym, że głos kobiecy jest mniej ważny, 
mniej rozsądny, a bardziej emocjonalny, czy mniej konkretny i merytoryczny?

Modrzejewska Magdalena
Josiah Warren – The First American Anarchist. 
“A Remarkable American”
Kraków 2018 – 144 s.
ISBN 978-83-7638-808-3
Cena: 27 zł
Growing up in communist country, in the city of Lodz, with 
long lasting tradition of labor movement, organized strikes 
which one of the greatest one ended up in the revolution of 
1905, I  was already familiar with the anarcho-communist 
tradition. When I  arrived to United States I  discovered rich 
body of literature deeply embedded into the tradition of 
limiting the governmental power in order to protect individual 
rights of person and their property. Moreover, to limit the 
governmental power to this extent that it will annihilate 
and disappear. I  found extremely intriguing this version of 
anarchism, build up entirely on the power of words not on 
the power of bombs. This peaceful, philosophic movement, 
directly or indirectly still has an impact on American political theory and practice. Looking at the Josiah 
Warren himself, I was mesmerized by the complexity and richness of his thought, as well as the boldness 
and the courage with which he framed and communicated his ideas. And by the fact that he was aware 
of the danger to be categorized and prescribed to one philosophical moment, and done everything what 
was in his power to avoid it. 
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Polaczek-Bigaj Marta
Robotnicza Spółdzielnia Wydawnicza „Prasa – 
Książka – Ruch”. Studium wybranych problemów
Kraków 2017 – 145 s.
ISBN 978-83-7638-933-2
Cena: 26 zł
Książka jest studium odnoszącym się do fenomenu, jakim 
bezwzględnie była w  PRL Robotnicza Spółdzielnia Wydaw-
nicza „Prasa – Książka – Ruch”. Autorka przedstawia wybra-
ne problemy z  historii tego największego w  Europie Środ-
kowo-Wschodniej koncernu prasowego. Niezaprzeczalnym 
walorem rozprawy jest wykorzystanie w  pracy informacji 
uzyskanych w trakcie wywiadów z ostatnim prezesem RSW – 
Sławomirem Tabkowskim.

Schöll-Mazurek Kamila
Między polityką integracyjną a polityką 
polonijną. Sytuacja najnowszych polskich 
migrantów w Niemczech w wybranych obszarach 
po 2011 roku
Kraków 2018 – 356 s.
ISBN 978-83-7638-788-8
Cena: 40 zł
Dane Federalnego Urzędu Statystycznego podają, że w  2016 
roku w  Niemczech zamieszkiwało 1,868 mln osób mających 
polskie korzenie. Aż 783 085 osób posiadało jedynie polskie 
obywatelstwo. Mobilni Polacy, korzystający z  europejskiej 
swobody przepływu osób i usług, poruszają się w ramach pol-
sko-niemieckiego systemu migracyjnego. System ten jest sumą 
wypadkową polskiej polityki polonijnej i remigracyjnej, poli-
tyki zagranicznej obu krajów, polityki integracyjnej Niemiec, 
polityki migracyjnej i integracyjnej UE oraz wielu uwarunko-
wań natury społecznej i ekonomicznej.
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POLITOLOGIA

Spodaryk Krystian
Lata nadziei, lata rozczarowań.  
Interwencje wojskowe w Somalii po 2006 roku
Kraków 2018 – 358 s.
ISBN 978-83-7638-866-3
Cena: 52 zł
Pomimo ogromnego potencjału, jakim dysponuje Afryka, to-
czące się od dziesiątek lat konflikty i wojny na tym obszarze, 
podsycane przez aktorów zewnętrznych, generują liczne wy-
zwania i zagrożenia także dla innych regionów świata. Przybli-
żenie i zrozumienie sytuacji na kontynencie afrykańskim jest 
zatem ważne nie tylko z punktu widzenia poznawczego, lecz 
także ze względu na funkcjonowanie całej społeczności mię-
dzynarodowej. 

(…) Autor w sposób rzetelny i systematyzujący przedsta-
wił istotę wojny domowej w Somalii, ukazując jej różnorodne 
tło, bez którego trudno byłoby analizowany problem właściwie 
zrozumieć (z recenzji dr hab. Justyny Zając, prof. UW).

Sula Piotr
Partie małe w wybranych państwach Europy 
Środkowo-Wschodniej w latach 1989-2016
Kraków 2018 – 218 s.
ISBN 978-83-7638-899-1
Cena: 30 zł
Partie małe jako fenomen obecny w  przestrzeni rywalizacji 
politycznej, a w konsekwencji jako kategoria analityczna, poja-
wiły się w Europie Zachodniej w latach 60. XX w. Powstawanie 
partii określanych tym mianem spowodowało zwiększone za-
interesowanie politologów ich problematyką. Dotychczasowe 
badania skupiały się jednak przede wszystkim na partiach ma-
łych w Europie Zachodniej. Stąd też istniała potrzeba podjęcia 
tej problematyki w kontekście Europy Środkowo-Wschodniej. 
Prezentowana książka jest efektem badań porównawczych 
prowadzonych przez autora. Obejmowały one 26 partii poli-
tycznych z 10 państw Europy Środkowo-Wschodniej (Bułgarii, 
Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Polski, Rumunii, Węgier, Słowa-
cji i Słowenii). 



34 Księgarnia Akademicka

MEDIA I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

Hodalska Magdalena
Kataklizmy w mediach. Dziennikarskie relacje 
z klęsk żywiołowych
Kraków 2018 – 256 s.
ISBN 978-83-7638-915-8
Cena: 28 zł
W dziennikarskich relacjach z  klęsk żywiołowych ogromne 
znaczenie mają symbole nadziei, uniwersalne i zrozumiałe dla 
ludzi mówiących różnymi językami. Proste gesty, jak zaciśnięta 
pięść ratownika, który daje znak, aby na gruzowisku wszyscy 
umilkli i pozwolili usłyszeć dobywające się z rumowiska głosy 
rannych. Jak pokazana w  telewizji radość psa, który usłyszał 
głos swojej pani na zgliszczach domu, gdzie na nią czekał. Jak 
ludzki gest zapisany na zdjęciu będącym ikoną pożarów lasów 
w Australii: poparzona łapka spragnionej koali w mocnej ręce 
strażaka, który poił niedźwiadka wodą ze swej butelki. Dobro 
w  obliczu horroru ma ogromną wartość w  dziennikarskich 

opowieściach o dramacie. W czasie kataklizmów good news is good news.

Multimodalność komunikacji
Red. Justyna Winiarska, Aneta Załazińska
Kraków 2018 – 138 s.
Obrazowanie w Komunikacji, 1
ISBN 978-83-7638-898-4
Cena: 28 zł
Przekonanie o  wielotrybowości komunikacji oznacza przyję-
cie postawy metodologicznej otwartej na fakt, że dokonywany 
nieustannie przez człowieka proces nadawania znaczeń wyko-
rzystuje różne systemy – tryby semiotyczne. Komunikacja nie 
ogranicza się bowiem do wymiany komunikatów językowych, 
a  zdolności komunikacyjne człowieka należy rozważać jako 
całość nieredukowalną do zachowania słownego. Takie podej-
ście, określane niekiedy mianem multimodalnego, nie fawory-
zuje żadnego z systemów semiotycznych, choć może wysuwać 
jeden z nich na pierwszy plan. 
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MEDIA I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

Seriale i ich fani. Sezon I
Red. Małgorzata Lisowska-Magdziarz,  
Agnieszka Całek, Anna Oborska-Sroka
Kraków 2018 – 199 s.
ISBN 978-83-7638-948-6

Włodek Roman
Jadwiga Andrzejewska na scenie i na ekranie
Kraków–Warszawa 2018 – 369 s.
ISBN 978-83-7638-952-3
Cena: 38 zł
Powstał wszechstronny portret aktorki, uwzględniający nie 
tylko jej role teatralne i filmowe, ale także występy kabareto-
we, współpracę z  radiem, telewizją… Powstał także ciekawy 
portret kobiety (wraz ze wszystkimi jej słabościami), która za-
znała niedostatku, poznała smak ogromnej popularności, ale 
największe role teatralne stworzyła u  schyłku życia, zupełnie 
zapomniana przez kino, które ją wykreowało. (…) Praca jest 
świetnie napisana, perfekcyjnie opracowana od strony biblio-
graficznej, określiłabym ją mianem wręcz wzorcowej mono-
grafii aktorskiej. (…) Powstał więc ostatecznie pasjonujący 
portret aktorki teatralnej, filmowej – portret człowieka o nie-
banalnym i trudnym życiorysie (z recenzji prof. dr hab. Małgo-
rzaty Hendrykowskiej).
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PRAWO

Florczak-Wątor Monika
Obowiązki ochronne państwa w świetle 
Konstytucji RP i Europejskiej Konwencji Praw 
Człowieka
Kraków 2018 – 291 s.
Prawo, Konstytucja, Argumentacja, 1
ISBN 978-83-7638-968-4
Autorka rekonstruuje modele obowiązków ochronnych pań-
stwa w stosunkach horyzontalnych stosowane w orzecznictwie 
polskiego Trybunału Konstytucyjnego oraz Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka. Ukazuje również kompatybilność 
tych modeli na tle spraw dotyczących relacji między właści-
cielami mieszkań a  ich lokatorami. W tym ostatnim zakresie 
książka uwzględnia także bogate orzecznictwo polskiego Sądu 
Najwyższego.
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WOKÓŁ ORIENTU

ORIENTALIA POLONICA. Polskie tradycje badań nad 
Orientem

Monografie publikowane w serii Orientalia Polonica. Polskie tradycje badań nad Orientem to krytycz-
ne edycje zapomnianych lub mało znanych dzieł polskich uczonych i  pisarzy, którzy na przestrzeni 
wieków zajmowali się kulturą i tradycją krajów Wschodu. W kolejnych tomach ukazują się zarówno 
pisma badawcze (historyczne, teoretyczno-literackie, językoznawcze, biograficzno-dokumentalne itp.), 
jak i literackie (przekłady, przeróbki, adaptacje, streszczenia) w opracowaniu naukowym orientalistów 
z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Intencją autorów opracowań jest przybliżenie czytelnikowi tej części 
polskiej spuścizny piśmienniczej, która – choć nierzadko zapomniana – w sposób istotny wpływała na 
złożony proces kształtowania się naszej tożsamości narodowej w powiązaniu z odległymi tradycjami 
kulturowymi. 

T. 1
Orientalia w „Zbiorze potrzebniejszych 
wiadomości porządkiem alfabetu ułożonych” 
Ignacego Krasickiego
Red. Paweł Siwiec
Kraków 2015 – IX, [1], 421 s.
ISBN 978-83-7638-671-3
Cena: 35 zł
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WOKÓŁ ORIENTU

T. 2
Tybet i Tunquim w pismach Fryderykach 
Szembeka
Wstęp i oprac. Renata Czekalska,  
Agnieszka Kuczkiewicz-Fraś
Kraków 2015 – XXV, [1], 82, [1] s.
ISBN 978-83-7638-686-7
Cena: 30 zł

T. 3
Marlewicz Halina
Ex India lux. Romantyczny mit Indii Leszka 
Dunina Borkowskiego
Kraków 2015 – CII, [2], 130 s.
ISBN 978-83-7638-713-0
Cena: 30 zł
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WOKÓŁ ORIENTU

T. 4
„Dzieje starożytne Indii” Joachima Lelewela 
Wstęp i oprac. Renata Czekalska,  
Agnieszka Kuczkiewicz-Fraś
Kraków 2015 – XIV, 277 s.
ISBN 978-83-7638-722-2
Cena: 30 zł

T. 5
Literatura Orientu w piśmiennictwie polskim  
XIX wieku. Część 1
Red. Paweł Siwiec
Kraków 2016 – 341, [1] s.
ISBN 978-83-7638-405-4 
Cena: 30 zł
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WOKÓŁ ORIENTU

T. 6
Literatura Orientu w piśmiennictwie polskim  
XIX wieku. Część 2
Red. Anna Krasnowolska
Kraków 2016 – 411, [1] s.
ISBN 978-83-7638-926-4
Cena: 35 zł

T. 7
„Miłość węzłem bytu w nicości”. Józef Tretiak 
o dramacie staroindyjskim
Wstęp i oprac. Halina Marlewicz
Kraków 2018 – XLV, [1], 163 s.
ISBN 978-83-7638-927-1
Cena: 26 zł
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WOKÓŁ ORIENTU

T. 8
Marcin Paszkowski i jego „Dzieje tureckie 
i utarczki kozackie z Tatary…” (1615)
Wstęp i oprac. Ewa Siemieniec-Gołaś, Agata Pawlina
Kraków 2018 – XVII, [1], 234 s.
ISBN 978-83-7638-936-3
Cena: 29 zł

T. 9
Opowieści kurdyjskie Meli Mahmuda Bajazidiego 
i Augusta Kościeszy-Żaby
Wstęp i oprac. Joanna Bocheńska przy współpr. 
Marcina Rzepki
Kraków 2018 – XXXIV, 156 s.
ISBN 978-83-7638-939-4
Cena: 26,25 zł
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WOKÓŁ ORIENTU

T. 10
Walentego Skorochoda Majewskiego rozprawa 
o Słowianach i ich pobratymcach
Wstęp i oprac. Agnieszka Kuczkiewicz-Fraś
Kraków 2018 – 208 s.
ISBN 978-83-7638-940-0
Cena: 35 zł

T. 11
Obraz osiemnastowiecznej Turcji 
w „Obserwacjach politycznych państwa 
tureckiego…” Józefa Mikoszy (1787)
Wstęp i oprac. Ewa Siemieniec-Gołaś, Sylwia Filipow-
ska
Kraków 2018 – XVI, 242 s.
ISBN 978-83-7638-941-7
Cena: 29 zł
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WOKÓŁ ORIENTU

T. 12
Lucjan Siemieński i Karol Załuski o literaturze 
perskiej
Wstęp i oprac. Anna Krasnowolska, Renata Rusek- 
-Kowalska
Kraków 2018 – 317, [1] s.
ISBN 978-83-7638-942-4
Cena: 35 zł

• • •

Cieślewska Anna
Islam with a Female Face. How Women are 
Changing the Religious Landscape in Tajikistan 
and Kyrgyzstan
Kraków 2017 – 276 s.
ISBN 978-83-7638-767-3
Cena: 30 zł
Książka powstała na podstawie badań terenowych przeprowa-
dzonych w latach 2014-2015 w Dolinie Fergańskiej w Tadżyki-
stanie i Kirgistanie. W książce autorka zajmuje się społeczną 
rolą liderek religijnych w kontekście zmieniających się realiów 
społecznych i politycznych w nowej postradzieckiej rzeczywi-
stości. Autorka bada świat duchowości kobiet i jego wpływ na 
religię i  społeczeństwo. Historie liderek religijnych służą do 
pokazania szerszego kontekstu religijności oraz transformacji 
islamu we współczesnej Azji Centralnej. Książka odczarowuje 
popularne na Zachodzie mity – zarówno te mówiące o pod-
rzędnej roli kobiety w  islamie, jak inne idealizujące pozycje 
kobiety i jej udział w życiu duchowym. 
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WOKÓŁ ORIENTU

Fayez Jamal
Opowiadania katarskie
Kraków 2018 – 80 s.
ISBN 978-83-7638-945-5
Cena: 18 zł
Współczesne opowiadania w  Katarze są odzwierciedleniem 
problemów, jakie stoją przed młodym pokoleniem Katar-
czyków. Są dowodem na swobodę wypowiedzi, szczególnie 
kobiety, o czym świadczy przeważająca liczba kobiet autorek. 
Stawiają przed oczyma czytelnika bogatą panoramę scen ro-
dzajowo-obyczajowych. Autorzy starają się uchwycić moment 
odchodzenia dawnej rzeczywistości i wkraczania nowej. W ich 
twórczości widoczne są dwie postawy względem przeszłości: 
domagająca się zmian w  imię postępu cywilizacyjnego oraz 
zaduma i żal za tradycyjnym modelem życia. U podstaw mło-
dej literatury w Katarze leży szacunek dla własnej przeszłości 
i chęć kontynuowania tradycji po dostosowaniu jej do nowych 
treści i funkcji.

Witold Władysław Rajkowski. Podróżnik 
i orientalista
Red. Antoni Przemysław Kosowski
Kraków 2018 – 244 s.
Polskie Podróżopisarstwo i Reportaż XIX i XX Wieku, nr 4
ISBN 978-83-7638-894-6
Cena: 30 zł
Książka przybliża sylwetkę oraz dorobek orientalisty i podróż-
nika Witolda Władysława Rajkowskiego (1910-ok. 1957), po-
staci właściwie nieznanej. W pierwszej połowie XX w. był to 
jeden z  niewielu obywateli polskich, którzy nie tylko podró-
żowali po Bliskim Wschodzie, ale tam zamieszkali, uczyli się 
języka arabskiego, różnych jego dialektów i, co najważniejsze, 
starali się poznać i  zrozumieć realia miejscowe. Wchodzili 
w interakcje z ludnością. W prezentowanej publikacji przyta-
cza się głównie jego relacje z odbytych podróży po Egipcie, Li-
bii, Syrii, Libanie, Transjordanii oraz Iraku. Zakres tematyczny 

tekstów jest szeroki. Wzbogacone są o liczne – wykonane przez orientalistę – fotografie, które w więk-
szości nie były nigdy publikowane.
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CRACOVIANA

Kopeć Marcin
Rozwój miasta przez pryzmat procesów 
rewitalizacji. Przykład Krakowa 2004-2017
Kraków 2018 – 754 s.
ISBN 978-83-7638-867-0
Cena: 48 zł
Kronika rozwoju miasta (…) dokonana przez autora ma 
znaczną wartość poznawczą. Dostarczając gotowych materia-
łów faktograficznych, może być szczególnie interesująca (…) 
dla badaczy socjologii miasta, prawników pracujących aktual-
nie nad Kodeksem Urbanistycznym czy dla zaangażowanych 
w  codzienną batalię o  swe inwestycje dzielnicowe radnych, 
stowarzyszenia i fundacje walczące o miejsce w „grze o prze-
strzeń” Krakowa (dr hab. inż. arch. Krzysztof Skalski).

Kraków – metropolia, t. 2. Dylematy rozwoju
Red. Jacek Purchla
Kraków 2017 – 243 s.
ISBN 978-83-7638-895-3
Cena: 35 zł
Niniejsza książka stanowi zbiór interesujących studiów naświe-
tlających temat rozwoju Krakowa z uwzględnieniem zarówno 
perspektywy historycznej, jak też wyzwań współczesności. 
Każdy z  tekstów powstał na podstawie ambitnych i  bardzo 
zaawansowanych badań naukowych. Dzięki temu czytelnik 
otrzymuje sporą dawkę nowej wiedzy na temat Krakowa, a do-
tyczącej przede wszystkim takich zagadnień jak rozwój gospo-
darczy i terytorialny miasta oraz kształtowanie się jego społe-
czeństwa obywatelskiego (z recenzji prof. Łukasza T. Sroki).
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CRACOVIANA

Kraków – metropolia, t. 3. Dziedzictwo
Red. Jacek Purchla
Kraków 2018 – 330 s.
ISBN 978-83-7638-932-5
Cena: 36 zł
Książka stanowi interesujący zbiór nowoczesnych i interdyscy-
plinarnych studiów. W każdym z nich podjęta została odrębna 
tematyka z zakresu historii, dziedzictwa kulturowego, kwestii 
społecznych i  samorządowych oraz innych dziedzin. Moty-
wem spajającym całość są metropolitalne funkcje i  ambicje 
Krakowa w epokach dawnych i współcześnie. Rzecz nie tylko 
w tym, że autorki i autorzy dostarczyli nam sporą dawkę nowej 
wiedzy na temat Krakowa. Doniosłą sprawą jest to, że zwień-
czona przez tę książkę trzytomowa seria tworzy nową jakość 
w polskiej nauce i możemy zdefiniować ją jako urbanologicz-
ną. To wpisuje ten tryptyk w najnowsze światowe trendy ba-
dania miast z wykorzystaniem narzędzi proponowanych przez 
różne dyscypliny naukowe (z recenzji prof. Łukasza T. Sroki).
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WSPOMNIENIA

Dunin Józef Stanisław
Migawki z mojego życia. Wspomnienia 
właściciela dóbr głębowickich
Kraków 2018 – 298 s.
ISBN 978-83-7638-496-2
Cena: 36 zł
Z wielkiej ilości zapisków wybrałem te, które – wydawało mi 
się – mogą zainteresować też kogoś poza mną samym. Przy 
przepisywaniu lub nawet czasem włączaniu dawnych zapisków 
nie zmieniałem tego, co w  danej chwili zapisałem, wskutek 
czego już dzisiaj są pewne anachronizmy (…). Nasze pokole-
nie przeszło właściwie kilka epok. Przyznaję się, że kiedy sam 
to czytam, co napisałem i  przeżyłem, poprawiając niestety 
liczne błędy, czasem nawet zniekształcające treść, wydają mi 
się niektóre wydarzenia czy własne przeżycia jak z bajki, a dla 
tych, którzy się urodzili po II wojnie światowej, dziwnym się 
może wydać, że to, co opisywałem, przeżywali jeszcze ich oj-
cowie (ze Wstępu).

Friedman Ryszard 
Jeden spośród wielu
Kraków 2017 – 341 s.
ISBN 978-83-7638-864-9
Cena: 30 zł
Ta książka powstała dla upamiętnienia tych, którzy podczas 
II wojny światowej ponieśli najwyższą ofiarę, oraz tych, którzy 
zdołali przeżyć tę wojnę, dochowując wierności swoim ide-
ałom. Zawarłem w  niej żal z  powodu przedwczesnej śmierci 
moich Rodziców, rodziny i przyjaciół. Pragnąłem także oddać 
cześć wszystkim weteranom II wojny światowej, żyjącym i po-
ległym, którzy walczyli za dobrą sprawę. Z pokorą starałem się 
też uchwycić i odmalować ducha czasu, z całym bagażem żalu, 
niewysłowionej boleści i  gniewu na wszystkich zbrodniarzy, 
którzy panoszyli się w owym mrocznym czasie. Ten przelotny 
rozdział historii przeminął, lecz winien trwać w pamięci ko-
lejnych pokoleń.
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WSPOMNIENIA

Konieczny Bronisław
Moje życie w mundurze. Czasy narodzin i upadku  
II Rzeczpospolitej
Kraków 2018 – 408 s., wyd. 3
ISBN 978-83-7638-787-1
Cena: 38 zł
Kolejne wydanie, z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę 
Niepodległości, wspomnień Bronisława Koniecznego, uczest-
nika wojen 1914-1920, oficera WP, m.in. oficera prowiantowe-
go 2 Dywizjonu Pociągów Pancernych stacjonującego do wrze-
śnia 1939 r. w Niepołomicach. Po powrocie z oflagu zmuszony 
został do zakończenia kariery wojskowej: Komisja orzeka moją 
niezdolność do dalszej służby wojskowej. Warszawa zatwierdza 
orzeczenie. W ten sposób stałem się cywilem. Czekałem na ten 
moment, a jednak z pewnym żalem odbierałem dokument zwal-
niający mnie z wojska. Tyle lat nosiłem mundur… Jest trzecia 
dekada września 1945 roku.
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VARIA

Gajda Stefan
Bestseller
Kraków 2017 – 142 s.
ISBN 978-83-7638-849-6
Cena: 29 zł

Sławomirski Radosław
Pasażerka
Kraków 2018 – 68 s.
ISBN 978-83-7638-943-1
Cena: 20 zł
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VARIA

Wacek, czyli przypisy do konterfektu Profesora 
Wacława Twardzika
Oprac. Roman Mazurkiewicz
Kraków 2017 – 242 s.
ISBN 978-83-7638-876-2
Cena: 39 zł
Nasze słowa i zdania o Wacku, okraszone pochodzącymi głów-
nie z Jego domowego archiwum fotografiami, próbują złożyć 
się przynajmniej w  przypisy do konterfektu Profesora, Przy-
jaciela, Kolegi… A  ponieważ Profesor Wacław Twardzik był 
bez wątpienia jedną z  najbarwniejszych postaci naukowego 
i towarzysko-kulturalnego Krakowa przełomu XX i XXI wie-
ku, również nasze przypisy do Jego portretu są wielobarwne: 
biograficzne, wspomnieniowe, jubileuszowe, okolicznościowe, 
zabawowe – od sylwetki naukowca po żartobliwy limeryk.

Wójcik Paulina
Nauczmy dzieci śpiewać! Podręcznik dla 
nauczycieli prowadzących zajęcia wokalne 
z dziećmi i młodzieżą
Kraków 2017 – 54 s.
ISBN 978-83-7638-887-8
Cena: 20 zł
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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, CEJSH, CEEOL, Pol-index
Liczba punktów na liście B MNiSW: 4 pkt.
Charakterystyka czasopisma:
Czasopismo „Lehahayer” (po ormiańsku oznacza to „polscy Ormianie”) zawdzięcza swą nazwę inspira-
cji prof. Wartana Grigoriana z Matenadaranu, wybitnego znawcy historii diaspory ormiańskiej w Pol-
sce, który zauważył, jak dawny jest ten termin i głęboko osadzony w tradycjach języka i kultury ormiań-
skiej. Periodyk ma na celu zintensyfikowanie badań nad tytułowym zagadnieniem oraz wprowadzenie 
go na nowo do świadomości naukowej. W wyniku zmiany granic po II 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: CEEOL, CEJSH, EBSCO, ICI Journals Master List, Pol-index
Liczba punktów na liście B MNiSW: 6 pkt. 
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Charakterystyka czasopisma:
„Krakowskie Pismo Kresowe” próbuje wyjść naprzeciw badaczom złożonej problematyki pogranicza 
kulturowego i wszelkich jego przejawów. Ideą czasopisma jest przede wszystkim nowoczesne i interdy-
scyplinarne spojrzenie na historie wschodnich ziem dawnej Rzeczypospolitej, które w polskiej literatu-
rze 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, oku-
pioną niejednokrotnie tragicznymi losami ludzi różnych narodowości i wyznań. Emocje, które towa-
rzyszyły 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 pograniczu różnych narodów w przeszłości. Staramy się wobec tego wyjść naprzeciw 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: CEEOL, CEJSH, Pol-index
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 CIVILIZATION
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, Scopus
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, Pol-index
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 funkcję 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, Pol-index
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 za-
inicjowany w 1995 r. dla publikowania, napisanych przede wszystkim w języku angielskim, tematycznie 
zebranych artykułów z dziedziny indologii. Opiekę merytoryczną nad czasopismem sprawuje Rada Na-
ukowa oraz Komitet Redakcyjny składający się z redaktora naczelnego, redaktora tematycznego danego 
tomu i redaktora językowego. Każdy tom posiada innego redaktora tematycznego, którego kandyda-
turę przedstawia redaktor naczelny, a Rada Naukowa akceptuje. Redaktor tematyczny proponuje pro-
blematykę, 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, historyków, 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, ERIH Plus, Pol-index
Liczba punktów na liście B MNiSW: 14 pkt.
Charakterystyka czasopisma:
Czasopismo ukazujące się od 1995 roku, 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, Pol-index
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 Przekładoznaw-
stwa w Instytucie Filologii Romańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Do roku 2007 jego redaktorem 
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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 prowadzonych przez pol-
skich hispanistów oraz hispanistów zagranicznych. Realizując ten cel do numeru 6 (2007) włącznie, 
pismo ukazywało się w języku polskim; od numeru 7 (2008) pismo zaczęło publikować artykuły w ję-
zykach 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, EBSCO, Pol-index
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, Pol-index
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.
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