Smoleńsk 1609-1611!

1DTA-RU-BS – Kwalifikatory miejsca /
Europa / Europa Wschodnia / Rosja /
Rosja – częsć centralna / Smoleńsk
JWLF – Społeczeństwo i nauki społeczne
/ Działania wojenne i obronność / Wojna i
działania obronne / Bitwy i kampanie
NHW – Historia i archeologia / Historia
/ Historia militarna
3MGB – Kwalifikatory chronologiczne /
od ok. 1500 do dzisiaj / XVII wiek (ok.
1600–1699 n.e.) / 1. poł. XVII wieku (ok.
1600–1650 n.e.)

W latach 1609-1611 wojsko Rzeczypospolitej z królem Zygmuntem III na czele oblegało Smoleńsk. Impulsem
do ataku na tę twierdzę były wydarzenia, które wówczas rozgrywały się na terenie Państwa Moskiewskiego.
Kilkakrotna zmiana panujących na tronie moskiewskim doprowadziła do osłabienia tego kraju. Z sytuacji
skorzystał Zygmunt III Waza, który postanowił zdobyć Smoleńsk, a następnie Czapkę Monomacha. Wprawdzie
nie udało mu się zasiąść na carskim tronie, odniósł jednak wspaniałe zwycięstwo, zdobywając Smoleńsk.
Ukazanie trwającego 20 miesięcy oblężenia potężnej twierdzy smoleńskiej jest więc celem tej publikacji. Jej
zakres chronologiczny obejmuje lata 1609–1611. Pierwsza data ma związek z układem moskiewsko-szwedzkim
zawartym w Wyborgu. Wydarzenie to nie pozostało bez wpływu na decyzję Zygmunta III Wazy na temat
podjęcia interwencji w Państwie Moskiewskim. Druga łączy się z obradami sejmu walnego, który odbył się w
Rzeczypospolitej po zdobyciu Smoleńska. Daty te obejmują więc okres od pojawienia się koncepcji osadzenia
na tronie carskim królewicza, a później nawet króla, przez próbę realizowania owych planów, aż do momentu
zdobycia potężnej twierdzy smoleńskiej i triumfalnego powrotu króla do Rzeczypospolitej.

Polskie lotnictwo wojskowe 1918-1920!

1DTP – Kwalifikatory miejsca / Europa /

Europa Wschodnia / Polska

JWCM – Społeczeństwo i nauki

społeczne / Działania wojenne i
obronność / Siły zbrojne / Lotnictwo
wojskowe i wojna w powietrzu

3MPBGH – Kwalifikatory chronologiczne
/ od ok. 1500 do dzisiaj / XX wiek (ok.
1900–1999) / 1. poł. XX wieku (ok.
1900–1950) / Dwudziestolecie
międzywojenne (ok. 1919–1939) / ok.
1920–1929

Polskie lotnictwo od dziesięcioleci jest tematem przykuwającym uwagę czytelników. O ile jednak wychowane
na Dywizjonie 303 Arkadego Fiedlera kolejne pokolenia Polaków mają niezłą wiedzę o Polskich Siłach
Powietrznych w czasie drugiej wojny światowej, to od dłuższego czasu szwankuje znajomość historii polskiego
lotnictwa w okresie wcześniejszym.
Książka jest próbą upowszechnienia w społeczeństwie wiedzy na temat polskiego lotnictwa w pierwszym
okresie oraz udowodnienia, że Kossowski i Bastyr byli równie interesującymi postaciami jak Skalski i
Urbanowicz; że zanim w 1940 r. polskie samoloty broniły Londynu, 20 lat wcześniej zasłużyły się w obronie
Lwowa i Warszawy; że Fokkery D.VII i Bristol Fightery F.2B były w swoim czasie konstrukcjami równie udanymi
jak ponad dwie dekady później legendarny Supermarine Spitfire [M1].

Obywatel Coke!

DNBB – Poezja, dramat, literatura faktu i
literaturoznawstwo / Biografie i literatura
faktu / Biografie / Biografie
przedsiębiorców i przemysłowców
1KBB – Kwalifikatory miejsca / Ameryki
/ Ameryka Północna (USA i Kanada) /
Stany Zjednoczone Ameryki (USA)

HISTORIA KULTOWEGO NAPOJU.
Książka zajmująco opowiada o tym, jak firma za pomocą outsourcingu, wsparcia rządu, narzędzi rynkowych
oraz lobbingu zbudowała globalne imperium. Coca-Cola wyrosła na giganta w czasach, gdy zasoby były ogólnie
dostępne, lecz ich obecne braki znacznie utrudniają jej działanie, a produkty firmy dodatkowo wyczerpują
bogactwa naturalne naszej planety i pogarszają stan zdrowia jej mieszkańców.
Elmore wyjątkowo precyzyjnie opisuje, jak Coca-Cola wykorzystuje wszelkie zasoby publiczne i rządowe
interwencje, żeby wzmocnić swoją pozycję na światowych rynkach”. - Beth Macy, „New York Times Book
Review”

Elmore jak nikt inny pokazuje, że musimy wziąć odpowiedzialność za naszą powszechną słabość do pustych
kalorii. Jesteśmy zarówno konsumentami, jak i obywatelami państw, których rządy przyłożyły rękę do tego
bałaganu, i dlatego musimy pomóc go posprzątać. - Esther Cepeda, „Roanoke Times”
Coca-Cola jest jedną z najpotężniejszych instytucji ekonomicznych naszych czasów, lecz jej wpływ na
społeczeństwo i ekologię do tej pory nie był starannie przeanalizowany. Dopiero teraz zdolny młody historyk
rzucił światło na korporacyjny kapitalizm, pieczołowicie rozkładając na czynniki pierwsze fundamenty jednej z
najcenniejszych światowych marek. Obywatel Coke sprawi, że będziecie mniej pić, a więcej myśleć. - Ted
Steinberg, autor Gotham Unbound

Angielski. Rozmówki na każdy wyjazd!

WTK – Lifestyle, hobby i rozrywka /
Turystyka i wypoczynek / Rozmówki
językowe
2ACB – Kwalifikatory językowe / Języki

indoeuropejskie / Języki germańskie i
skandynawskie / Angielski

WTK - Rozmówki językowe
2ACB - Angielski

Hiszpański. Rozmówki na każdy wyjazd!

CJBT – Języki i językoznawstwo / Nauka

języków / Materiały do nauki jezyków
obcych / Samouczki językowe

WTK – Lifestyle, hobby i rozrywka /

Turystyka i wypoczynek / Rozmówki
językowe

2ADS – Kwalifikatory językowe / Języki

indoeuropejskie / Języki romańskie,
italskie i retoromańskie / Hiszpański

1KL – Kwalifikatory miejsca / Ameryki /
Ameryka Południowa i Środkowa (z
Meksykiem), Ameryka Łacińska
1DSE – Kwalifikatory miejsca / Europa /
Europa Południowa / Hiszpania

Rozmówki zaliczono do grupy CJBT - Samouczki językowe oraz co oczywiste do WTK - Rozmówki językowe.
Z racji na język, określono go jako 2ADS - Hiszpański, a pod wzglęem geograficznym użytko dosyć ogólnych
kwalifikatorów 1DSE - Hiszpania oraz 1KL - Ameryka Południowa i Środkowa (z Meksykiem), Ameryka
Łacińska, które można jeszcze bardziej uszczegółowić.
Tak przygotowana klasyfikacja ułatwi wyszukanie rozmówek zarówno szukającym publikacji traktujących o
konkretnym języku, jak i osobom wyszukującym publikacji związanych z wybranymi destynacjami, w których
językiem się operuje.

W komnatach Wolf Hall!

1DDU-GB-E – Kwalifikatory miejsca /
Europa / Europa Zachodnia / Zjednoczone
Królestwo, Wielka Brytania / Anglia
3MD-GB-G – Kwalifikatory
chronologiczne / od ok. 1500 do dzisiaj /
XVI wiek (ok. 1500–1599 n.e.) / Anglia za
panowania Tudorów (1485–1603)
FC – Proza fabularna / Biografie

fabularyzowane

Ta powieść historyczna, ze względu na swój charakter, została sklasyfikowana jako FC - Biografia
fabularyzowana.
Dodanie kwalifikatorów miejsca 1DDU-GB-E - Anglia i czasu 3MD-GB-G - Anglia za panowania Tudorów daje
pojęcie
gdzie i kiedy rozgrywa się akcja opowieści.
Kwalifikatory okresu uszczegóławiają ramy historyczne i pozwalają na odwołanie się do innych książek
historycznych, których akcja rozgrywa się w tym samym okresie lub do podręczników traktujących o tym
przedziale czasowym.
Korzystanie z kwalifikatorów umożliwia sprzedawcom lub czytelnikom dokładniejsze wyszukiwanie i tworzenie
list zainteresowań.

My, superimigranci!

DNX – Poezja, dramat, literatura faktu i

literaturoznawstwo / Biografie i literatura
faktu / Opowieści oparte na faktach

JBFH – Społeczeństwo i nauki społeczne

/ Społeczeństwo i kultura – zagadnienia
ogólne / Socjologia i etyka / Migracja,
imigracja i emigracja

DNC – Poezja, dramat, literatura faktu i
literaturoznawstwo / Biografie i literatura
faktu / Wspomnienia
1DFG-DE-BE – Kwalifikatory miejsca /
Europa / Europa Środkowa / Niemcy /
Niemcy północno-wschodnie / Berlin

Emilia była jeszcze Emilką, kiedy jej rodzice wsadzili ją do samochodu i zostawiając za sobą szarą Polskę,
pojechali do Berlina
Zachodniego. Był rok 1988. Kilka miesięcy później miała już nowe nazwisko, nowy język, nowy kraj: była teraz
Niemką, wszystko
co polskie było niemile widziane, marzenie o lepszym życiu przekształciło się w codzienną walkę o to, żeby tylko
nie rzucać się w
oczy. Kiedy nowi znajomi rodziców przychodzili na obiad, zamiast pierogów podawano mozzarellę z
pomidorami. A kiedy Emilia
przyniosła do domu dyktando z niemieckiego z dwoma błędami, jej mama była przerażona.
W minionych dziesięcioleciach z żadnego innego kraju - poza Turcją - nie przybyło do Niemiec więcej ludzi niż z
Polski. I żadna
inna grupa imigrantów tak bardzo nie starała się stać niewidoczna. Emilia Smechowski wzruszająco opowiada
osobistą historię

zbiorowego doświadczenia: historię wstydu i zawziętej woli odniesienia sukcesu, dążenia do emancypacji i
budowania wiary we
własne możliwości.

Gdzie zaczyna się przeszłość!

DNBL1 – Poezja, dramat, literatura faktu
i literaturoznawstwo / Biografie i literatura
faktu / Biografie / Biografie ludzi pióra /
Autobiografie ludzi pióra
FS – Proza fabularna / Literatura
obyczajowo-rodzinna
1FPC-CN-HB – Kwalifikatory miejsca /
Azja / Azja Wschodnia, Daleki Wschód /
Chiny / Wschodnie Chiny / Miasto
wydzielone: Szanghaj

"Gdzie zaczyna się przeszłość" to drugi po "Przeciwieństwie losu" zbiór esejów Amy Tan, amerykańskiej pisarki
chińskiego pochodzenia, autorki m.in. "Klubu Radości i Szczęścia" oraz "Żony kuchennego boga". Autorka raz
jeszcze powraca do korzeni, do ludzi, miejsc i spraw, które ukształtowały ją jako człowieka i pisarkę. Opowiada
o traumatycznym dzieciństwie, o języku i istocie pamięci, a także o trudnych relacjach z matką, które odcisnęły
piętno na całej jej twórczości. Wspomina pewien test na inteligencję i odkrywa szokujące tajemnice swojej
rodziny oraz warsztatu pisarza, dla którego wyobraźnia to nie tylko niezbędny element rzemiosła, ale ucieczka
od rzeczywistości.
"Gdzie zaczyna się przeszłość" to erudycyjna podróż do dawnego Szanghaju, na mandżurskie stepy i do jaskiń
Wyspy Wielkanocnej, a także w głąb siebie.

Amy Tan (ur. 1952) to jedna z najbardziej cenionych, a zarazem najpopularniejszych pisarek amerykańskich. W
swoich książkach często porusza temat złożonych relacji matek i córek oraz poszukiwania tożsamości, zarówno
w kulturowym, jak i uniwersalnym wymiarze.

Międzynarodowe finanse przedsiębiorstw!

KJBX – Ekonomia, finanse, biznes i

zarządzanie / Biznes i zarządzanie /
Nauka o przedsiębiorczości / Biznes i
zarządzanie – podręczniki i poradniki

KFFX – Ekonomia, finanse, biznes i
zarządzanie / Finanse i rachunkowość /
Finanse / Bankowość i finanse –
podręczniki i poradniki
4TC – Kwalifikatory celów edukacyjnych
/ Cele edukacyjne / Podręczniki, kursy

W podręczniku przedstawiono problematykę międzynarodowych finansów przedsiębiorstwa. Wśród
omawianych zagadnień są m.in. znaczenie kursu walutowego w działalności firmy, rodzaje transakcji
walutowych, wykorzystanie walutowych instrumentów rynku pozagiełdowego (OTC) i giełdowego w
działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa czy też prognozowanie kursów walutowych w oparciu o
mechanizmy relacji parytetowych. Czytelnik znajdzie także informacje nt. krótkoterminowych inwestycji na
rynku pieniężnym w walucie zagranicznej, wykorzystania długu denominowanego w walucie zagranicznej do
finansowania działalności, znaczenia i roli transakcji swap w przedsiębiorstwie, zarządzania ryzykiem
walutowym w firmie, strategii hedgingowych w zakresie ekspozycji walutowej (transakcyjnej, ekonomicznej i
księgowej).
W książce położono nacisk na praktyczne ujęcie omawianej tematyki. W poszczególnych rozdziałach zostały
zaprezentowane ilustracje omawianych problemów zaczerpnięte z życia gospodarczego (kazusy „Świat
finansów”) oraz praktyczne przykłady z wykorzystaniem rzeczywistych danych pochodzących z baz danych,
m.in. Thomson Reuters Eikon, EMIS Professional, International Financial Statistics, czy World Development
Indicators. Przy rozwiązywaniu przykładów praktycznych przedstawiono m.in. wykorzystanie kalkulatora

finansowego Texas Instruments BA II Plus Professional, który jest oficjalnie dopuszczony podczas
międzynarodowego egzaminu CFA (Certified Financial Analyst) i polskiego egzaminu na doradcę
inwestycyjnego. Oprócz tego w podręczniku znalazło się również studium przypadku dotyczące zarządzania
ryzykiem kursu walutowego w polskim przedsiębiorstwie PKM Duda S.A. przygotowane w ramach programu
Leonardo da Vinci „Transfer of experiential and innovative teaching methods for business education”
finansowego przez Unię Europejską.
Międzynarodowe finanse przedsiębiorstw to idealna propozycja dla studentów kierunków finansowych,
uczestników zajęć poświęconych działaniu przedsiębiorstw czy słuchaczy studiów podyplomowych oraz MBA.
Z podręcznika skorzystać będą mogli również pracownicy instytucji finansowych takich jak banki czy fundusze
inwestycyjne.

Strategie i praktyki sprawnego działania LEAN, SIX SIGMA i
inne!

KJBX – Ekonomia, finanse, biznes i
zarządzanie / Biznes i zarządzanie /
Nauka o przedsiębiorczości / Biznes i
zarządzanie – podręczniki i poradniki
KJMQ – Ekonomia, finanse, biznes i
zarządzanie / Biznes i zarządzanie /
Zarządzanie i techniki zarządzania /
Zarządzanie jakością
KJR – Ekonomia, finanse, biznes i

zarządzanie / Biznes i zarządzanie /
Zarządzanie korporacyjne – funkcje
organów zarządczych

4TC – Kwalifikatory celów edukacyjnych
/ Cele edukacyjne / Podręczniki, kursy

Od pierwszego wydania książki radykalnej nowelizacji została poddana norma ISO 9001, której opis i zasady
stosowania stanowią ważną część podręcznika. Dlatego też konieczne było uaktualnienie publikacji tak, aby
nadal stanowiła ona praktyczne i aktualne źródło wiedzy zarówno dla studentów, jak i praktyków.
W nowym wydaniu zaprezentowano metody zarządzania jakością produkcji od praktycznej, biznesowej strony
z uwzględnieniem norm obowiązujących od września 2018 roku. Celem publikacji jest wskazanie właściwych
narzędzi, które umożliwiają stworzenie dobrego produktu w najbardziej efektywny sposób. Autor prezentuje
wiele rozmaitych metod, technik, procesów i dobrych praktyk, które umiejętnie zastosowane, pomogą
osiągnąć cel. Obszerna publikacja łączy bogatą wiedzę teoretyczną, praktykę biznesową i nowoczesne trendy w
zarządzaniu produkcją.

Wśród omówionych przez autora metod zarządzania znalazły się m.in.:
• TQM – wychodząc od zasad Deminga, autor prezentuje strategię, która prowadzi do powszechnego
zaangażowania; kluczowe jest również postrzeganie procesu z punktu widzenia klienta.
• Kaizen – strategia, która umożliwia poprawę sprawności działań przy każdej okazji. Autor zwraca uwagę
na doskonalenie małymi krokami oraz korzyści wynikające z wynagradzania aktywności.
• Lean Manufacturing – strategia doskonale sprawdzająca się w procesach usługowych i biurowych; Lean
umożliwia racjonalizację działań i dostosowanie funkcjonowania firmy do jej otoczenia.
• Six Sigma – strategia pozwalająca uzyskać doskonałość prowadzonych w przedsiębiorstwie procesów.
Autor pokazuje, w jaki sposób, wykorzystując m.in. metodykę DMAIC, stworzyć środowisko pracy, w
którym jakość będzie odgrywać najważniejszą rolę.
• TOC – strategia, która pozwala na skuteczne zarządzanie ograniczeniami. Autor wyjaśnia, w jaki sposób
zidentyfikować ograniczenia i przeszkody, które uniemożliwią dalszy rozwój procesów.
Oprócz wymienionych strategii autor zwraca również uwagę na istotne elementy działalności każdego
przedsiębiorstwa, takie jak budowanie zaufania czy tożsamość przedsiębiorstwa (cele i wartości). Kluczowym
elementem struktury są tu oczywiście pracownicy – zarówno ci szeregowi, jak i osoby zarządzające. Dużą
zaletą książki jest to, że autor opiera się w swoich rozważaniach na przykładach zaczerpniętych z polskich
przedsiębiorstw, co zwiększa praktyczny charakter publikacji.

reStart kariery!

VSC – Zdrowie, relacje międzyludzkie i
rozwój osobisty / Samodzielne
rozwiązywanie problemów, rozwój
osobisty i praktyczne porady /
Poradnictwo zawodowe, sukces i kariera
JMJ – Społeczeństwo i nauki społeczne /

Psychologia / Psychologia pracy i
przemysłu

WJ – Lifestyle, hobby i rozrywka /

Poradniki praktyczne

Czasy „pewnego zatrudnienia” minęły i to czego potrzebujemy dzisiaj na rynku pracy to m.in. umiejętność
„bycia gotowym na zmianę” oraz świadomość własnej „przewagi konkurencyjnej”. Zdobycie obu tych
umiejętności jest procesem i wymaga solidnego wewnętrznego fundamentu, który właściwie zbudowany nie
pozwala na utratę tego, co jest dla każdego życiowo najważniejsze. Książka jest skierowana do osób chcących
znaleźć takie miejsce na rynku pracy, które będzie odpowiadało ich wartościom, kompetencjom, potrzebom i
możliwościom. W książce, oprócz wskazówek i praktycznych ćwiczeń, czytelnik znajdzie plan działania oraz
prawdziwe historie osób, które mimo przeciwności znalazły rozwiązanie swoich zawodowych sytuacji i dzisiaj
ze swojej pracy czerpią satysfakcję i spełnienie.
***
Patrycja Załuska – ekonomistka, doradca, ACC ICF coach, założycielka i prezes Fundacji StartGO!, wykładowca
Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS w Warszawie. Specjalizuje się w zmianie zawodowej oraz
budowaniu postawy przedsiębiorczej. Współpracuje z biznesem w ramach projektów aktywizacyjnych, CSR
oraz outplacementu. Jej motto to „Wstań i działaj!”.

Banksy!

WTM – Lifestyle, hobby i rozrywka /

Turystyka i wypoczynek / Miejsca i ludzie
(również albumy)

AGB – Sztuka / Sztuki piękne – ujęcia i
tematy / Artyści, monografie o sztuce
AFH – Sztuka / Dziedziny sztuk pięknych

/ Grafika

DNBF – Poezja, dramat, literatura faktu i

literaturoznawstwo / Biografie i literatura
faktu / Biografie / Biografie artystów i
ludzi show biznesu

Kim jest BANKSY? Według Wikipedii kultowy brytyjski artysta streetartowy urodził się w 1974 roku w Bristolu.
Ponieważ jednak zachowuje pełną anonimowość, raz po raz słychać teorię, że Banksy to grupa artystów – i
rośnie miejska legenda. Powstają trasy turystyczne szlakiem jego "wiadomości dla świata" – dowcipnych,
błyskotliwych, czasem wstrząsających, zawsze trafnie ukazujących nasz świat.
„Banksy'emu najbliżej jest do Che Guevary, chociaż – o ile nam wiadomo – nigdy nie studiował medycyny,
nikogo nie zastrzelił ani nie próbował wzniecić rewolucji w Kongu. W tej książce znajdziecie pięknie poukładaną,
najlepszą kolekcję fotografii streetartowych prac Banksy’ego, w najpełniejszym zestawie jaki kiedykolwiek był
wydrukowany. A jeśli to za mało, zdjęciom towarzyszy także tekst – piszą we wstępie autorzy książki. –
Ponieważ szkoły artystyczne wszędzie budzą rozczarowanie, zapewne Banksy stanie się najbardziej
zapamiętanym artystą w ogarniętej kryzysem początku XXI wieku Wielkiej Brytanii. Jego talent do przyciągania
uwagi i przekazywania komunikatu, często w formie wyrazistej puenty lub ukrytego znaczenia, gwarantowałby
mu niezłą posadę w agencji reklamowej. Strata dla Madison Avenue, zysk dla nas. Jeśli nigdy nie słyszeliście o
Banksym, ta książka absolutnie wystarczy, abyście mogli brać udział w knajpianych debatach o artyście i jego
legendzie.
Kiedy Banksy zaczął malować na ścianach, klimat w polityce był nieciekawy. Na szczęście teraz jest dużo
gorzej. Ponieważ radośnie agresywne, polityczne prace Banksy’ego stają się dziś o wiele ważniejsze, podjęliśmy
wyzwanie zaprezentowania jego sztuki w kontekście czasów, na które artysta reagował, przyglądając się

jednocześnie problemom, o jakich mówi. A zatem, kiedy już – na co mamy nadzieję – Palestyna stanie się
wolnym państwem i w przyszłości uczniowie będą się zastanawiać, dlaczego Banksy pojechał do Betlejem,
wszystko będzie jasne.
Czy Banksy pojedzie do Boliwii, aby wywołać rewolucję i dać się zastrzelić? Niewykluczone.
A może okaże się też, kim naprawdę jest Banksy. Wtedy powiedźcie to komuś, kogo to obchodzi".
I przekażcie dalej, że naprawdę wyszła książka o Banksym, który jest – w jednej czy wielu osobach – młodym,
zbuntowanym głosem współczesnej sztuki.

Annie Leibovitz. Portrety 2005-2016!

AJCP – Sztuka / Fotografia i fotografika /

Kolekcje fotograficzne / Fotografia
portretowa: portrety i autoportrety

1DFG – Kwalifikatory miejsca / Europa /

Europa Środkowa / Niemcy

Nowe portrety autorstwa legendarnej Annie Leibovitz, jednej z najważniejszych postaci w sztuce fotografii
naszych czasów.
Annie Leibovitz: Portrety 2005–2016 to trzeci tom serii, którą ponad 25 lat temu zapoczątkował album Annie
Leibovitz: Photographs, 1970–1990. Potem był bestseller na liście „New York Timesa” – A Photographer’s Life:
1990–2005. Do tej nowej kolekcji Leibovitz wybrała 150 portretów ludzi, którzy kształtują nasz świat. Każda z
zamieszczonych tu fotografii dokumentuje współczesną kulturę przy udziale nie tylko oka artystki, ale też jej
błyskotliwej inteligencji i niesłychanej umiejętności ukazywania osób nawet najbardziej rozpoznawalnych i
wybitnych takimi, jakie są naprawdę.

Komandos!

DNBH1 – Poezja, dramat, literatura faktu
i literaturoznawstwo / Biografie i literatura
faktu / Biografie / Biografie postaci
historycznych, polityków i wojskowych /
Autobiografie postaci historycznych,
polityków i wojskowych
1KB – Kwalifikatory miejsca / Ameryki /

Ameryka Północna (USA i Kanada)

DNC – Poezja, dramat, literatura faktu i

literaturoznawstwo / Biografie i literatura
faktu / Wspomnienia

To ja zastrzeliłem bin Ladena!
Poruszająca i realistyczna relacja Roberta O’Neilla, komandosa Navy SEAL, który ma na koncie ponad czterysta
akcji, w tym uratowanie Marcusa Luttrella (jedynego żołnierza SEAL ocalałego po afgańskiej operacji
„Redwing”), odbicie porwanego przez piratów kapitana Richarda Philipsa czy likwidacja najbardziej
poszukiwanego terrorysty świata, Osamy bin Ladena, który zginął z jego ręki.
O’Neill opowiada też o szkoleniu podstawowym oraz trudnych i wyczerpujących treningach, gdy dostał już
przydział do najbardziej elitarnego oddziału SEAL. Przez ponad dziesięć lat brał udział w działaniach
antyterrorystycznych w okresie, który był najgorętszy pod tym względem w dziejach USA. Nierzadko jego
oddział niemal co noc stawał do walki i choć sam O’Neill wyszedł z tego cało, wielu z jego towarzyszy broni nie
miało tyle szczęścia.

W Komandosie O’Neill przenosi nas do Iraku i Afganistanu, nie szczędzi czarnego humoru związanego z
długotrwałym uwikłaniem w walkę i szczegółowo opisuje działania najskuteczniejszych oddziałów specjalnych.
Na koniec zaś pozwala nam poznać z pierwszej ręki szczegóły operacji, w której zastrzelił najsłynniejszego
terrorystę świata.
O’Neill przedstawia niezwykłą i zdumiewającą opowieść, przy czym druga jej część dotyczy wydarzeń, które
śmiało można nazwać najsłynniejszą współczesną operację militarną […]. Najogólniej mówiąc, dowiadujemy się
z niej, jak zachować życie i pozostać przy tym człowiekiem, mając tak wiele do czynienia ze śmiercią,
zniszczeniem i walką. -Doug Stanton, autor bestsellerów In Harm’s Way i Horse Soldiers

Wirus!

FKM – Proza fabularna / Horrory i

literatura grozy / Horrory współczesne
zwykle opublikowane w ciągu ostatnich 50
lat

1DDU-GB-E – Kwalifikatory miejsca /
Europa / Europa Zachodnia / Zjednoczone
Królestwo, Wielka Brytania / Anglia
1DTF – Kwalifikatory miejsca / Europa /
Europa Wschodnia / Litwa

Kiedy sięgniesz po tę powieść, nie kupisz już niczego w second-handzie!
W jednej z dzielnic Londynu dochodzi do tajemniczych zgonów. Piękna młoda Pakistanka Samira popełnia
makabryczne samobójstwo. Spokojna pracownica sklepu z używaną odzieżą, Sophie, zabija chłopaka, a David,
bezbarwny mąż-pantoflarz, niespodziewanie morduje żonę, która tyranizowała go od lat. Detektyw Jeremy
Thomas Pardoe, który wraz z detektyw sierżant Dżamilą Patel prowadzi śledztwo, wkrótce odkrywa, że ze
wszystkimi tymi sprawami mają związek ubrania…
Wkrótce na ulicach Londynu przestaje być bezpiecznie. Życie tracą kolejne osoby, a sytuacja zaczyna się
wymykać spod kontroli. Rozwiązanie zagadki nie jest proste, a zagmatwana droga ku prawdzie wiedzie
policjantów aż na odległą Litwę...

Fundacja!

FLC – Proza fabularna / Fantastyka

naukowa (science fiction) / Klasyka
fantastyki naukowej

Po procesie Seldona i wydaleniu Encyklopedystów z Trantora ostoją ludzkiej wiedzy jest Fundacja. Na
Peryferiach, podobnie jak w rozpadającym się Imperium, wrze. Dla osamotnionego, pozbawionego bogactw
naturalnych Terminusa, siedziby Fundacji, ratunkiem okazują się ludzka mądrość, inteligencja i
przedsiębiorczość, nie zaś skarbnica wiedzy - monumentalna Encyklopedia Galaktyczna. W obliczu zagrożenia
ze strony Czterech Królestw do władzy dochodzą, po walce z opozycją, wybitne osobowości i godni następcy
Hariego Seldona: Salvor Hardin i Hober Mallow. Terminus, świadomy swych niedostatków, ale i mocnych stron,
rozpoczyna bój o przetrwanie, a następnie ekspansję...
Isaac Asimov (1920-1992) – to bodaj najwybitniejszy i najpoczytniejszy autor science fiction wszech czasów.
Zasłynął przede wszystkim epokowym cyklem „Fundacja”, sagą o Imperium Galaktycznym, które - mimo że
wydaje się wieczne - chyli się ku upadkowi. Ludzką cywilizację i wiedzę może uratować jedynie psychohistoria,
nauka sformułowana przez genialnego matematyka Hariego Seldona.

Dom Wydawniczy REBIS wydał siedmiotomowy cykl „Fundacja” Isaaca Asimova oraz trzy uzupełniające go
tomy autorstwa bestsellerowych twórców SF: Gregory’ego Benforda, Grega Beara i Davida Brina.

Jak być dobrym szefem!

KJMB – Ekonomia, finanse, biznes i
zarządzanie / Biznes i zarządzanie /
Zarządzanie i techniki zarządzania /
Przywództwo i motywacja w zarządzaniu

Gratulacje! Awansowałeś i w końcu to TY jesteś szefem. Jako świeżo upieczony menedżer możesz się
zastanawiać, jak dobrze kierować innymi. Od czego zacząć? Ta książka oferuje wypróbowane rady, które
pomogą ci odnieść sukces w nowej roli. Znajdziesz tu wskazówki dotyczące wszystkich aspektów zarządzania i
przewodzenia: jak motywować, delegować zadania, być coachem, zarządzać czasem, dokonywać okresowych
ocen, zatrudniać i zwalniać pracowników.
„Nie ma nic bardziej praktycznego od dobrej teorii – te słowa znakomicie podsumowują książkę Boba Seldena.
Ta prawdziwa "biblia świeżo upieczonych menedżerów" mówi, jak radzić sobie w zmieniającym się środowisku.
W poszczególnych rozdziałach – napisanych tak, że każdy można przeczytać w przerwie na lunch – autor
przystępnie przekłada teoretyczne koncepcje na realne procesy i działania składające się na codzienną pracę
menedżera. Wzbogaca je studiami przypadków, często zaczerpniętymi z własnej kariery. To interesująca lektura
obowiązkowa dla menedżerów, także tych z pewnym stażem”- Humphrey Armstrong, psycholog organizacji

Bob Selden szkoli menedżerów na całym świecie i regularnie doradza dużym spółkom giełdowym. Prowadzi też
zajęcia dla przyszłych liderów w jednej z najlepszych szkół biznesu na świecie – International Institute for
Management Development w Lozannie.

Pax Romana!

NHDA – Historia i archeologia / Historia

/ Historia Europy / Historia Starożytnego
Rzymu

Wojna, pokój i podboje w świecie rzymskim.
Pax Romana przyniósł niezwykły okres pokoju i stabilności, jaki rzadko zdarzał się wcześniej bądź później.
Rzymianie jednak byli przede wszystkim zdobywcami, którzy siłą zajęli rozległe tereny sięgające od Eufratu na
wschodzie po wybrzeże Atlantyku na zachodzie. Byli agresywni i bezwzględni, a podczas tworzenia ich
imperium miliony straciły życie lub wolność. Czym więc był tak naprawdę ów „pokój rzymski” i co oznaczał dla
ludzi, którzy chcąc nie chcąc znaleźli się w zasięgu jego oddziaływania?
Ceniony historyk Adrian Goldsworthy opowiada dzieje tworzenia imperium, wyjaśniając, jak i dlaczego
Rzymianom udało się opanować tak znaczną część świata, i rozważając, czy pozytywny obraz pax Romana jest
prawdziwy. Ta nowatorska i rzetelna książka zabiera czytelnika w podróż od krwawych podbojów agresywnej
republiki, poprzez epokę Cezara i Augusta, do złotego okresu pokoju i dobrobytu pod rządami takich cesarzy,
jak Marek Aureliusz, dając wyważony i wielowymiarowy obraz życia w imperium rzymskim.

Pasjonująca i niezmiernie pouczająca analiza metod, jakimi starożytni Rzymianie powiększali i kontrolowali
swoje imperium.Lawrence D. Freedman, foreignaffairs.com.
Praca zatytułowana Pax Romana może sugerować, że wybitny historyk wojskowości Rzymu, Adrian
Goldsworthy, zmiękł. Nic podobnego. Jest tu wiele na temat wojen i podbojów [...]. Jednak to studium oferuje
znacznie więcej niż zwykłą historię wojskowości [...]. Goldsworthy dla zilustrowania swoich tez czerpie obficie
ze wszystkiego, od Ewangelii po inskrypcje i inne świadectwa archeologiczne [...]. Świetna, elegancko napisana
[książka]. Matthew Leigh, „History Today”
Goldsworthy wnosi do omawianego tematu wspaniałe ożywienie [...]. Przed czytelnikiem odsłania się
fascynujący obraz wielce skomplikowanego ustroju, [w którym] autor należycie akcentuje sztukę rządzenia
państwem. Gerard DeGroot, „Times”
Książka ta klarownie i wnikliwie ukazuje całą złożoność dziejów imperium rzymskiego. Pax Romana to świetny
przykład pisarstwa historycznego, który z pewnością oświeci szerokie grono czytelników. Michael J. Taylor,
University of California
To fantastyczna książka — łatwa w odbiorze i wciągająca aż do ostatniej strony. Goldsworthy nakreśla
fascynujące powiązania i przybliża dzieje Rzymu w sposób, jaki byłby trudno osiągalny dla bardziej linearnego
studium. Dla każdego, kogo intereSuje coś więcej niż chronologiczny opis rzymskich podbojów, jest to lektura
obowiązkowa. ancient.eu.
Choć Goldsworthy słusznie wzdraga się przed kreśleniem analogii między światem rzymskim a współczesnym i
przestrzega czytelnika przed wyciąganiem bezpośrednich «lekcji» z Pax Romana, jego książka porusza
ponadczasowe kwestie [...] i skłania czytelnika do zastanowienia się nad charakterem imperiów oraz
wyzwaniami, z jakimi musi się mierzyć każde supermocarstwo. ppłk. Richard S. Faulkner, Army University Press.
Pax Romana wskazuje dwa plusy imperializmu, sławiąc Rzymian za to, że przynieśli regionowi
śródziemnomorskiemu pokój i stabilność na skalę i czas nieznane ani przedtem, ani potem [...]. Z książki tej
płyną dwie ważne lekcje dla współczesności: Po pierwsze, trudno osiągnąć i utrzymać pokój. Po drugie,
największe zagrożenie dla pax Romana stanowili nie obcy, ale wewnętrzne walki o władzę wśród samych
Rzymian. Thomas Ricks, „New York Times Book Review”
Goldsworthy zgłębia tę epokę trzeźwym okiem [...]. Pokazuje, jak niegdysiejsi wojownicy i politycy napięli
struny, które do dziś wibrują w życiu naszego kraju. Richard Snow, „Wall Street Journal”
Zwięzłe, a jednak bogate w detale studium Goldsworthy’ego to autorytatywne dzieło poświęcone realiom pax
Romana. Ta oparta na solidnych naukowych podstawach książka powinna przypaść do gustu czytelnikom
zainteresowanym […] rzymskim antykiem, a także historią Żydów i dziejami wczesnego chrześcijaństwa. Kevin
Bezner, „Christian Review”

Droga zen!

QRFB23 – Filozofia i religia / Religie i
wierzenia / Buddyzm / Odłamy buddyzmu
/ Buddyzm Mahajana / Buddyzm Zen

Rzeczowe studium, napisane ze swadą i przystępne. - Philip Toynbee, „The Observer”
Oto mamy wreszcie – napisaną w zachodnim języku z zachwycającą przejrzystością – próbę umieszczenia zen
w kontekście historii religii Wschodu… To bez wątpienia najbardziej wszechstronne dzieło na temat zen, jakie do
tej pory wyszło spod pióra człowieka Zachodu. - „The Listener"

Real Madryt. Strategia sukcesu!

SCBT – Sport i rekreacja / Sport –
zagadnienia ogólne / Imprezy sportowe i
zarządzanie w sporcie / Kluby i drużyny
sportowe
SFBC – Sport i rekreacja / Gry w piłkę i
pokrewne / Odmiany futbolu / Piłka
nożna
KJZ – Ekonomia, finanse, biznes i
zarządzanie / Biznes i zarządzanie /
Historia konkretnych firm
1DSE-ES-M – Kwalifikatory miejsca /
Europa / Europa Południowa / Hiszpania
/ Madryt

Jak wartości stworzyły najlepszy klub świata.
Kompletne i dogłębne studium działania słynnego klubu. Otwierająca oczy analiza, napisana z kliniczną
precyzją i wyczuciem. -Sir Alex Ferguson, manager Manchester United 1986-2013
Dzięki bezprecedensowemu dostępowi do zakulisowych tajemnic powstało najpełniejsze studium sportowego
klubu, jakie kiedykolwiek napisano. Prezentuje zarówno sportowe, jak i pozaboiskowe dokonania, które
pozwalają wysnuć fascynujące wnioski. - David Stern, były komisarz NBA
Założony w 1902 roku Real Madryt jest najbardziej utytułowanym klubem piłkarskim na świecie. Królewscy
zdobyli najwięcej trofeów w historii, w tym 11 Pucharów Europy. Jednakże te triumfy nie są tylko zasługą
zawodników i trenerów. Niemal niezauważalnie zarząd, złożony głównie z outsiderów, wyprowadził Real

Madryt ze skraju bankructwa na pozycję jednego z najwyżej wycenianych klubów sportowych świata (według
„Forbesa” – 3,65 mld dolarów w 2016 roku).
Jak osiągnięto tak nadzwyczajny sukces? Steven G. Mandis miał bezprecedensowy dostęp do wszelkich
pracowników klubu – od prezesa, przez obecnych i byłych piłkarzy oraz trenerów, po osoby zajmujące się
stadionem, szkółką piłkarską i infrastrukturą treningową – a także do pełnych danych finansowych i
statystycznych. Dzięki temu może przekonująco dowieść, że cała strategia Realu Madryt, na boisku i poza nim,
od doboru zawodników do zarządzania finansami, opiera się na kulturze organizacyjnej i systemie wartości
pochodzącym od członków społeczności klubowej.
Książka Mandisa nie tylko pozwala zajrzeć za kulisy działalności znakomitego klubu, ale i precyzyjnie ukazuje
niedościgły model biznesowy.
Ta praca stanie się jedną z najważniejszych książek o sporcie, jakie kiedykolwiek napisano. Bez względu na to,
czy jesteś wielbicielem piłki nożnej lub kibicem Realu Madryt, po przeczytaniu tej książki będziesz inaczej patrzył
na sport i biznes. -Billy Beane, autor książki "Moneyball. Nieczysta gra"

Razem w kuchni!

WBQ – Lifestyle, hobby i rozrywka /
Gotowanie, kulinaria itd. / Gotowanie z
dziećmi i dla dzieci
YNPC – Publikacje dla dzieci i młodzieży,
edukacja / Publikacje popularne dla dzieci
i młodzieży / Publikacje o praktycznych
zainteresowaniach dla dzieci i młodzieży /
Publikacje o gotowaniu i odżywianiu dla
dzieci i młodzieży
WBH – Lifestyle, hobby i rozrywka /

Gotowanie, kulinaria itd. / Zdrowa kuchnia
i żywność nisko przetworzona

Zosia Cudny - tym razem o gotowaniu z dzieckiem.
Razem w kuchni to kolejna autorska książka Zosi Cudny, założycielki popularnego bloga kulinarnego
Makecookingeasier.pl. Tysiące osób zagląda codziennie na jej stronę, by znaleźć tam inspirację i poznać nowe,
ciekawe dania.
Tym razem popularna i lubiana przez internautów blogerka, ale także szczęśliwa mama małej Hani, kieruje
swoją książkę do wszystkich rodziców, którzy nie tylko chcą, by ich dzieci jadły zdrowe posiłki, ale także pragną
czerpać radość ze wspólnego ich przygotowywania. W tej przepięknie ilustrowanej książce czytelnicy znajdą
mnóstwo prostych, a mimo to niebanalnych przepisów, które wzbogacą rodzinny jadłospis, a jednocześnie
pozwolą na co dzień doświadczać bliskości i ciepła, jakie daje wspólne gotowanie i chwile spędzone przy stole
w gronie najbliższych.

Liga Smoków!

FMH – Proza fabularna / Fantasy /

Fantasy historyczne

FJMC – Proza fabularna / Literatura

przygodowa / Wojna, walka zbrojna i
literatura militarna / Literatura
przygodowa – wojny napoleońskie

YFH – Publikacje dla dzieci i młodzieży,
edukacja / Literatura dla dzieci i
młodzieży / Fantasy dla dzieci i młodzieży
5AM – Kwalifikatory grup docelowych i
okolicznościowe / Wiek / poziom grupy
docelowej / Od ok. 11 lat

Ostatni tom cyklu „Temeraire” – niezwykłego połączenia fantasy i powieści historycznych z czasów
napoleońskich.
Najazd Francuzów na Rosję zakończył się klęską. Kapitan William Laurence i smok Temeraire ścigają
wycofującego się wroga, ale Napoleon już gromadzi siły do nowej ofensywy. Co więcej, obiecuje, że smoki z
całego świata uzyskają liczne przywileje, jeśli do niego dołączą. Propozycja ta budzi ogromne zainteresowanie
we wszystkich krajach, od Azji do Afryki, nawet w Anglii, gdzie smoki od dawna narzekały na okropne
traktowanie ze strony rządu i mieszkańców. Na dodatek Laurence i Temeraire niebawem odkrywają, że
Napoleon ma jeszcze jednego asa w rękawie – i może dzięki temu wygrać wojnę i podbić świat...

Maus!

XAK – Komiks i powieść graficzna /

Komiks i powieść graficzna – style i
odmiany / Komiks i powieść graficzna
(tradycja amerykańska i brytyjska)

XQV – Komiks i powieść graficzna /
Komiks i powieść graficzna – gatunki /
Komiks i powieść graficzna – historyczne
JPFQ – Społeczeństwo i nauki społeczne
/ Polityka i administracja / Doktryny
polityczne / Faszyzm i nazizm
5PGJ – Kwalifikatory grup docelowych i
okolicznościowe / Związane z
konkretnymi grupami społecznymi i
kulturami / Związane z grupami religijnymi
/ Związane z Żydami

Maus powszechnie jest uważany za najważniejszy komiks w historii.
Art Spiegelman w formie powieści graficznej opowiedział historię życia swojego ojca, więźnia Auschwitz,
Władka Szpigelmana. Równolegle z nią w Mausie sportretował trudy życia z ojcem - Ocalałym z Holokaustu.
Maus to jedna z najważniejszych opowieści o Holokauście, stawiająca trudne pytania, na które Autor próbuje
znaleźć odpowiedź w nowatorski sposób. Umiejscawiając realistyczną opowieść w komiksowym medium,
stosując przerysowanie i karykaturę, Art Spiegelman zbliżył się, jak nikt inny przed nim, do ukazania swoistej
niewyrażalności, monstrualności Holokaustu, a poprzez autobiograficzne odniesienia wytworzył napięcie
cechujące najwybitniejsze dzieła literackie.
Żaden komiks w historii tego medium nie doczekał się tylu recenzji - również negatywnych i polemicznych – a
przyznanie Spiegelmanowi nagród do tej pory zarezerwowanych dla literatury poważnej (m.in.: National Book
Critics Circle Award, Pulitzer Prize), ułatwiło wielu twórcom powieści graficznych dotarcie do czytelników do
tej pory unikających komiksów. Jednocześnie Maus stał się komiksem wzorem, pierwszym komiksowym arcydzieł

em („The New Yorker”), z którym krytycy i czytelnicy zestawiają inne dzieła komiksowe, zwłaszcza biograficzne i
historyczne.
Maus jest książką, od której nie można się oderwać. Kiedy dwie myszy mówią o miłości, jesteś poruszony, kiedy cierpią płaczesz. (...) kiedy kończysz Mausa, jesteś nieszczęśliwy, że porzuciłeś ten magiczny świat. - Umberto Eco
Wielki epos w małych obrazkach. „The New York Times”
Przed Państwem komiksowa lektura obowiązkowa.

Opowiem ci, mamo, co robią dinozaury!

YBC – Publikacje dla dzieci i młodzieży,

edukacja / Publikacje dla najmłodszych,
książeczki obrazkowe i aktywizujące /
Książeczki obrazkowe dla dzieci

YBLL – Publikacje dla dzieci i młodzieży,
edukacja / Publikacje dla najmłodszych,
książeczki obrazkowe i aktywizujące /
Pierwsze lata życia – początki nauczania /
Pierwsze lata życia – przyroda i zwierzęta
YNNA – Publikacje dla dzieci i
młodzieży, edukacja / Publikacje
popularne dla dzieci i młodzieży /
Publikacje o przyrodzie, zwierzętach i
świecie natury dla dzieci i młodzieży /
Publikacje o dinozaurach i prehistorii dla
dzieci i młodzieży
5AC – Kwalifikatory grup docelowych i
okolicznościowe / Wiek / poziom grupy
docelowej / Od ok. 3 lat

Kudłacz i karaluch wyruszają w podróż… w czasie. Trafią do krainy dinozaurów i poznają te niezwykłe zwierzęta:
olbrzymiego Riochazaura, Trematozaura, który zgubił jajo, roślinożernego Diplodoka, żyjącego w wodzie
Plejozaura, Tyranozaura Rexa kłócącego się z Ankylozaurem, latające Archaeopteryxy i wiele, wiele innych.
Edukacja, humor, zadania interaktywne, a przede wszystkim piękne ilustracje Emilii Dziubak sprawiają, że nie
sposób przejść obok tej książki obojętnie. To znakomity prezent dla dzieci w wieku od 2 do 6 lat.
Emilia Dziubak – ukończyła grafikę na Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Debiutowała w 2011 roku
autorską książką kucharską dla dzieci pt. „Gratka dla małego niejadka”, która znalazła się w ścisłym finale
konkursu na najpiękniejsze książki obrazkowe 4th CJ Picture Book Award w Korei. Jej ilustracje ukazują się w
takich czasopismach jak „Gaga”, „Przekrój”, „Wprost” czy „Art & Business”. Dwukrotnie otrzymała nominacje w
konkursie PTWK Najpiękniejsze Książki Roku. Laureatka Nagrody Literackiej m.st. Warszawy w 2014 r. za
książkę „Proszę mnie przytulić”. Zilustrowana przez nią książka Barbary Kosmowskiej „Tru” zdobyła główną
nagrodę w konkursie Empiku Najlepsza Książka Dziecięca „Przecinek i kropka” 2016.

Budziszyn 1002-1018!

NHD – Historia i archeologia / Historia /
Historia Europy
NHDJ – Historia i archeologia / Historia
/ Historia Europy / Historia średniowiecza
1DTP – Kwalifikatory miejsca / Europa /
Europa Wschodnia / Polska
3KL – Kwalifikatory chronologiczne /
Nasza era do ok. 1500 / ok. 1000 do ok.
1500
3KLF – Kwalifikatory chronologiczne /
Nasza era do ok. 1500 / ok. 1000 do ok.
1500 / XI wiek (ok. 1000–1099 n.e.)

Publikacja opisuje przyczyny, przebieg i wynik wojny toczonej z przerwami w latach 1002-1018 pomiędzy
władcą Polski Bolesławem Chrobrym a królem niemieckim (od 1014 roku cesarzem) Henrykiem II. Powody
konfliktu były dwa: pierwszy to spór terytorialny o obszar Połabia południowego, czyli Łużyc Górnych
(Budziszyn), Łużyc Dolnych (Chociebuż, Gubin, Dobryług) i Marchii Miśnieńskiej (Miśnia, Strzała, Biała Góra);
drugi powstał na tle prestiżowym pomiędzy oboma władcami: wzajemnego uznania niezawisłości posiadanej
władzy, traktowania na zasadzie równości, uznania godności monarszej oraz respektowania praw politycznych,
dziedzicznych i własnościowych – konflikt ten szybko przybrał dodatkowo znamiona osobistej rywalizacji. Obaj
władcy decydowali o polityce rządzonych przez siebie państw, tym samym to oni ustalali i realizowali interesy
państwowe i narodowe krajów, którymi rządzili. Dlatego też wojna, która wybuchła z powodu dwóch
wymienionych powyżej konfliktów przybrała siłą rzeczy znamiona konfliktu państwowego.

Syberia 1581-1697!

NHF – Historia i archeologia / Historia /
Historia Azji
NH – Historia i archeologia / Historia
3M – Kwalifikatory chronologiczne / od
ok. 1500 do dzisiaj
3MDQ – Kwalifikatory chronologiczne /
od ok. 1500 do dzisiaj / XVI wiek (ok.
1500–1599 n.e.) / 2. poł. XVI wieku (ok.
1550–1599 n.e.)
3MG – Kwalifikatory chronologiczne / od
ok.
1500 do dzisiaj / XVII wiek (ok. 1600–
1699 n.e.)
1FCS – Kwalifikatory miejsca / Azja /
Azja Centralna / Syberia

Wszyscy znają dzieje podboju Ameryki Północnej: walk i Indianami, ekspansji i kolonizacji Dzikiego Zachodu.
Były to czasy wielkich przygód, o których powstało wiele książek i filmów. Ale nie mniej dramatyczny podbój
dokonał się na wschód od europejskich granic. Mowa tu o zdobywaniu przez Rosję w wiekach XVI i XVII
Syberii.
Syberię zamieszkiwały liczne tubylcze plemiona, od XIII wieku władzę nad nimi sprawowali Tatarzy,
potomkowie mongolskich najeźdźców, zorganizowani w chanaty, rozciągnięte na rozległych terytoriach – od
Uralu po Ocean Spokojny. Na tajemniczych terenach o zapierającej dech przyrodzie.
Na te nieprzebyte i niezbadane obszary na początku XVI wieku zwrócił uwagę car Rosji, Iwan IV zwany
Groźnym, i wprawił w ruch maszynerię ekspansji. Dokonała się ona za sprawą dwóch sił: Stroganowów –

jednej z najbogatszych rodzin kupieckich Rosji, oraz skorych do wszelkiej przygody i wojaczki Kozaków
zbiegłych z Ukrainy. Połączenie tych dwóch sił: zaangażowania finansowego kupców i waleczności Kozaków,
przyniosło oczekiwany przez Rosjan efekt – w niecałe 150 lat Syberia została zdobyta i otwarta na wyprawy
badawczo-odkrywcze oraz kolonizację.
Decydującym momentem pierwszej fazy ekspansji, trwającej do penetracji Kamczatki w 1697 roku,
była bitwa na Przylądku Czuwaszskim rozegrana w październiku 1582 roku, zakończona zwycięstwem Rosjan
nad siłami tatarskimi Chanatu Syberyjskiego. Ataman Jermak Timofiejewicz, dowodzący Kozakami w tej bitwie,
zapisał się na kartach dziejów jako zdobywca Syberii.

Kontakt. Polskie specsłużby w Afganistanie!

NH – Historia i archeologia / Historia
DNBH1 – Poezja, dramat, literatura faktu
i literaturoznawstwo / Biografie i literatura
faktu / Biografie / Biografie postaci
historycznych, polityków i wojskowych /
Autobiografie postaci historycznych,
polityków i wojskowych
DNBA – Poezja, dramat, literatura faktu i
literaturoznawstwo / Biografie i literatura
faktu / Biografie / Autobiografie
NHW – Historia i archeologia / Historia
/ Historia militarna
3MPQ – Kwalifikatory chronologiczne /
od ok. 1500 do dzisiaj / XX wiek (ok.
1900–1999) / 2. poł. XX wieku (ok.
1950–1999)
3MRB – Kwalifikatory chronologiczne /
od ok. 1500 do dzisiaj / XXI wiek (ok.
2000–2100) / 1. poł. XXI wieku (ok.
2000–2050)
1FCA – Kwalifikatory miejsca / Azja /
Azja Centralna / Afganistan

Wygrane medialne bitwy. Przegrana po cichu wojna.

Procedury przygotowane przez amatorów zza biurek i żółtodzioby na misji. Brak helikopterów, tłumaczy języka,
toalety z których nie da się korzystać. Nieznajomość realiów Afganistanu – ludzi, zwyczajów, warunków
terenowych. Mit o opanowanym kraju i rebeliantach kryjących się po górach. Niszczenie WSI oraz partactwo i
nielojalność Amerykanów.
Jak w takich warunkach zadbać o bezpieczeństwo bazy położonej w samym centrum rozpętanego przez
talibów piekła? Jak zdobyć informatorów wśród sterroryzowanej ludności miejscowej i uratować życie
kolegów? Polski wywiad, jak zawsze, poradzi sobie w każdej sytuacji.
Wstrząsająca książka, napisana brutalnym, męskim językiem. Nieocenzurowane świadectwo wojny, którą
politycy chcieli przedstawić nam jako wielki sukces. Jesteś gotowy na brudną prawdę o polskiej interwencji w
Afganistanie? Prawda może być naprawdę bolesna…
Ta książka powstała na podstawie moich wspomnień z Afganistanu.Mogę tylko dodać, że polski żołnierz, mimo rażących
braków w nowoczesnym uzbrojeniu, stanął na wysokości zadania i wypełnił je z należytą starannością, płacąc za to
najwyższą cenę.
Od autora

Najnowsze uzbrojenie Wojska Polskiego. Siły lądowe!

JWM – Społeczeństwo i nauki społeczne

/ Działania wojenne i obronność /
Uzbrojenie i wyposażenie

JWCD – Społeczeństwo i nauki

społeczne / Działania wojenne i
obronność / Siły zbrojne / Wojska lądowe
i wojna na lądzie

NHW – Historia i archeologia / Historia
/ Historia militarna
1DTP – Kwalifikatory miejsca / Europa /
Europa Wschodnia / Polska
GBC – Publikacje informacyjne i

interdyscyplinarne / Encyklopedie i
leksykony / Opracowania tematyczne
(referencyjne)

3MR – Kwalifikatory chronologiczne / od
ok. 1500 do dzisiaj / XXI wiek (ok. 2000–
2100)
NHWF – Historia i archeologia / Historia
/ Historia militarna / Wczesnonowożytna
sztuka wojenna (w tym po wynalezieniu
broni palnej)
NHWL – Historia i archeologia / Historia
/ Historia militarna / Nowożytna sztuka
wojenna

Monografia pt. „Uzbrojenie Wojsk Lądowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej” ukazuje się w roku
Jubileuszu 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Z Jubileuszem tym wiąże się również Jubileusz
100-lecia Utworzenia Służby Uzbrojenia Wojska Polskiego, odpowiedzialnej za wdrażanie, eksploatację i
modernizację sprzętu uzbrojenia. Niechaj więc ta monografia będzie swoistym hołdem, złożonym wielu
pokoleniom polskich uzbrojeniowców.

Ofiara losu!

FFP – Proza fabularna / Literatura
kryminalna i detektywistyczna /
Kryminały detektywistyczno-policyjne
1DNS – Kwalifikatory miejsca / Europa /
Europa Północna, Skandynawia / Szwecja
3MR – Kwalifikatory chronologiczne / od
ok. 1500 do dzisiaj / XXI wiek (ok. 2000–
2100)

Policja w Tanumshede bada wypadek samochodowy. To, co wygląda na tragiczne zdarzenie, po kolejnym,
podobnym wypadku zaczyna budzić podejrzenia. Policja ma pełne ręce roboty, tym bardziej że w mieście
kręcony jest telewizyjny reality show. Obecność kamer podsyca tylko konflikt między „gwiazdami” a miejscową
społecznością. Pogoń za zabójcą oraz problemy osobiste wywołują u Patrika Hedströma stres i frustrację. Tym
silniejsze, że staje wobec największego dotąd wyzwania detektywistycznego w swojej karierze a przy okazji musi
się zmierzyć z bolesną przeszłością.
Saga kryminalna Camilli Läckberg osiągnęła światowy sukces czytelniczy. To nie tylko mroczne thrillery, ale
również doskonałe powieści obyczajowe, znakomicie oddające klimat współczesnej szwedzkiej prowincji. Od lat
zajmują czołowe miejsca na europejskich listach bestsellerów. Książki Läckberg przetłumaczono na ponad 35
języków. Jesienią 2011 roku rozpoczęły się zdjęcia do międzynarodowej produkcji filmowej „Morderstwa we
Fjällbace”, osnutej na kanwie jej powieści.

Camilla Läckberg, jedna z najciekawszych szwedzkich pisarek, uznawana za mistrzynię skandynawskiego
kryminału. Jest także autorką książeczki dla dzieci i dwóch książek kulinarnych.

Niewierni!

FHD – Proza fabularna / Thrillery i

suspens / Thrillery szpiegowskie

1DTP – Kwalifikatory miejsca / Europa /
Europa Wschodnia / Polska
3MR – Kwalifikatory chronologiczne / od
ok. 1500 do dzisiaj / XXI wiek (ok. 2000–
2100)

Niewierni to tętniący napięciem wielowątkowy thriller, w którym powracają bohaterowie Nielegalnych.
Autor, były oficer wywiadu, stworzył pasjonującą opowieść inspirowaną autentycznymi wydarzeniami.
Agenci polskiego wywiadu z zespołu Konrada Wolskiego wpadają na trop tajemniczego spotkania w hotelu
Marriott. Nie podejrzewają, że wydarzenie to postawi na nogi służby wywiadowcze wielkich mocarstw. Nowe
zagrożenie terrorystyczne uruchamia lawinę wydarzeń od Jemenu po Irlandię.
Nieuchwytny Safir as-Salam, polski terrorysta w szeregach Al-Kaidy jest gotowy do decydującego starcia.
Wszystkie tropy prowadzą do Szwecji, gdzie uwagę służb zaprząta genialny haker antyglobalista...

Vincent V. Severski ─ pseudonim literacki pułkownika polskiego wywiadu. Przez wiele lat pracował poza
granicami kraju pod przybraną tożsamością. Zajmował jedno z najwyższych stanowisk kierowniczych w Agencji
Wywiadu. Odszedł ze służby w 2007 roku. Wielokrotnie odznaczany i wyróżniany przez najwyższe władze RP,
uhonorowany Legią Zasługi przez prezydenta Baracka Obamę.

Mały atlas kotów (i kociaków) Ewy i Pawła Pawlaków!

YB – Publikacje dla dzieci i młodzieży,
edukacja / Publikacje dla najmłodszych,
książeczki obrazkowe i aktywizujące

W czwartym już małym atlasie para znakomitych twórców składa hołd swojej wielkiej miłości: kotom.
Napotkamy tu między innymi puchate koty norweskie, niebieskookie syjamy, japońskie koty z pomponikiem
zamiast ogona, jak również kota nad kotami: wielorasowego dachowca. Osobiste historie przeplatają się w tej
książce z dostosowanymi do wieku czytelnika informacjami o kociej naturze, o kocim języku czy o dzikich
kuzynach kota domowego. Tekstom towarzyszą zachwycające ilustracje: pełne czułości kocie portrety
wyczarowane z tkanin, eleganckie akwarele oraz przestrzenne koty z papier mâché. Nie mogło też zabraknąć
fotografii i oczywiście dziecięcych rysunków, które wykonała zaprzyjaźniona z autorami Ola.
Choć koty od tysiącleci żyją u boku człowieka, zachowują niezależność, poczucie własnej godności, a także…
całe mnóstwo sekretów! Przespacerujmy się więc – jeśli nam pozwolą – tajemniczymi kocimi ścieżkami.
Paweł Pawlak jest ilustratorem precyzyjnym, sumiennym, zdyscyplinowanym i do tego stopnia
odpowiedzialnym, że ilustracje koloruje też od spodu. Ostrzenia ołówków uczył się na stażu prowadzonym
przez amerykańskich specjalistów, do malowania stosuje pędzelki wyprodukowane z włókien nylonowych
hodowanych w dobrostanie, a prąd, który napędza jego komputer, pochodzi wyłącznie z legalnych źródeł. Dba,
by postacie, które przedstawia na swoich ilustracjach, otrzymały gruntowne wykształcenie i były dobrze
wynagradzane za swoją pracę.
Jednym z pierwszych wspomnień Ewy Kozyry-Pawlak jest graffiti, które przyszła artystka z wielką pasją
wykonała kredkami świecowymi na ścianie swojego pokoju (korzystając z okazji, chciałaby przeprosić
późniejszego właściciela tego lokalu). Bardzo wcześnie, z absolutną powagą, poświęciła się sztukom

plastycznym, a szczególnie rzeźbie w plastelinie, haftom i szydełkowaniu. Gdy tylko ukończyła studia na ASP we
Wrocławiu, niezwłocznie wróciła do klejenia, szycia i dziergania. Zilustrowała kilkanaście książek dla dzieci, pisze
wiersze, kaligrafuje i tłumaczy, a w jej pracowni znajdują się tysiące kolorowych szmatek.

