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PWN od początku swojego istnienia jest źródłem wiarygodnej, 

rzetelnej wiedzy. W Grupie PWN dobrze rozumiemy wagę naszego 

zobowiązania i cenimy tradycję, w której wychowały się pokolenia 

Polaków. Jednocześnie od lat konsekwentnie się doskonalimy, po-

nieważ wierzymy, że dzięki ciągłemu rozwojowi i zdobywaniu no-

wych kompetencji lepiej odpowiadamy na potrzeby naszych Klien-

tów.

Jesteśmy nowoczesną, otwartą na wyzwania organizacją. Naszą 

wizją jest, aby każdy mógł uczyć się w najlepszy dla siebie sposób. 

W tym celu wnikliwie obserwujemy zmiany zachodzące w świecie 

nauki, edukacji i biznesu, a uzyskaną w ten sposób wiedzę wykorzy-

stujemy w naszych przedsięwzięciach. Chcemy stale rozwijać nowe 

obszary działalności, tworzyć różnorodne, innowacyjne rozwiąza-

nia edukacyjne i – dzięki naszym produktom oraz usługom – wspie-

rać naszych Klientów w edukacji, pogłębianiu wiedzy oraz doskona-

leniu przez całe życie.

Naszą pasją jest wiedza. Poznaj z nami jej moc.
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Wydawnictwo Naukowe PWN realizuje misję rzetelnego i wiary-

godnego dostawcy treści naukowych i innowacyjnych rozwiązań 

edukacyjnych, z których nasi Klienci będą korzystać przez całe ży-

cie. Każdego roku nakładem PWN ukazuje się ponad 200 tytułów, 

w tym publikacje książkowe, e-booki, aplikacje mobilne oraz pro-

dukty multimedialne. PWN konsekwentnie umacnia oraz rozszerza 

swoją działalność dostawcy usług wydawniczych, szkoleniowych 

i konferencyjnych. Konsekwentnie stawia na rozwój technologii 

i różnorodność swoich produktów. Przykładami są pierwsza w Pol-

sce wirtualna czytelnia książek dla klientów instytucjonalnych – 

IBUK Libra oraz intensywne kursy programistyczne prowadzone 

przez Reaktor PWN.

O wydawnictwie  
naukowym PWN

www.pwn.pl
facebook.com/WydawnictwoPWN
Youtube - Wydawnictwo Naukowe PWN
Wydawnictwo Naukowe PWN S.A.
ul. G. Daimlera 2
02-460 Warszawa



PUNKTY STACJONARNE

Publikacje dostępne 
www.ksiegarnia.pwn.pl

P

BYDGOSZCZ

Szymanowskiego 3, 85-074 Bydgoszcz 

GDAŃSK 

Korzenna 33/35, 80-851 Gdańsk

Narutowicza 11/12 Politechnika Gdańska, 80-233 Gdańsk

KATOWICE

Teatralna 2, 40-003 Katowice 

Bogucicka 3, 40-226 Katowice 

KRAKÓW

Piłsudskiego 3/1, 31-110 Kraków 

Czarnowiejska 50B, 30-049 Kraków 

ŁÓDŹ

Więckowskiego 13, 90-721 Łódź

Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź

POZNAŃ

Mielżyńskiego 27/29, 61-725 Poznań 

RZESZÓW

Pigonia 8, 35-310 Rzeszów

TORUŃ

Mikołaja Reja 25, 87-100 Toruń

WARSZAWA 

Krakowskie Przedmieście 62, 00-322 Warszawa

Nowoursynowska 161, 02-787 Warszawa

WROCŁAW

Kuźnicza 56, 50-138 Wrocław

Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław

bok@pwn.pl

tel. (22) 695 41 95 
DZIAŁ HANDLOWY

Ewelina Szyszkowska – Dyrektor Wydawniczy

tel. (22) 695 40 50

e-mail: ewelina.szyszkowska@pwn.pl

Łukasz Łopuszański – informatyka

tel. (22) 695 44 19

e-mail: lukasz.lopuszanski@pwn.pl

Katarzyna Włodarczyk-Gil – chemia, biologia, nauki o Ziemi

tel. (22) 695 41 01

e-mail: katarzyna.wlodarczyk@pwn.pl

Karol Zawadzki – matematyka, fizyka, budownictwo

tel. (22) 695 44 32

e-mail: karol.zawadzki@pwn.pl

Adam Filutowski – nauki techniczne

tel. (22) 695 44 20

e-mail: adam.filutowski@pwn.pl 

Projekty Zlecone, www.publikujznami.pl

Edyta Kunowska – nauki społeczno-ekonomiczne  

i przyrodnicze

tel. (22) 695 42 27

e-mail: edyta.kunowska@pwn.pl

Magdalena Ścibor – nauki matematyczno-techniczne

tel. (22) 695 40 67

e-mail: magdalena.scibor@pwn.pl

REDAKCJA

KSIĄŻKA DLA FIRM Szukasz niebanalnego prezentu dla swoich partnerów bizne-

sowych? A może interesuje Cię reklama w książkach, czasopi-

smach, projektach multimedialnych, spersonalizowany nakład, 

sponsoring konferencji, tytuł Partnera Publikacji?

Skontaktuj się z nami: reklama@pwn.pl
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cena 59 zł

cena 129 złcena 69 zł

cena 79 zł

PRAKTYCZNA ANALIZA 
POWŁAMANIOWA
Aplikacja webowa w środowisku Linux

Adam Ziaja

Wyd. I, 2017, s. 275, opr. miękka

CCNA SECURITY 210-260 
Oficjalny przewodnik.  

Przygotowanie do egzaminu na certyfikat

Omar Santos, John Stuppi

Wyd. I, 2016, s. 588, opr. miękka

ZROZUMIEĆ PROGRAMOWANIE

Gynvael Coldwind

Wyd. I, 2015, s. 550, opr. miękka

PRAKTYCZNA INŻYNIERIA WSTECZNA
Metody, techniki i narzędzia

Redakcja naukowa: Mateusz Jurczyk i Gynvael Coldwind

Wyd. I, 2016, s. 527, opr. miękka ze skrzydełkami

Książka jest zbiorem przygotowanych specjalnie na jej potrzeby artykułów o współczesnej 

analizie binarnej i inżynierii wstecznej oprogramowania. Autorami artykułów są m.in. specja-

liści z firm antywirusowych, specjaliści od bezpieczeństwa komputerowego, jak i członkowie 

najlepszych polskich drużyn security CTF – wszyscy z wieloletnim stażem lub wyróżniający 

się umiejętnościami. Różnorodność tematów poruszanych przez Autorów sprawia, że pozycja 

ta może zainteresować zarówno osoby początkujące, jak i pasjonatów pragnących poszerzyć 

swoją wiedzę lub zwiększyć repertuar używanych narzędzi i technik.

Książka z jednej strony pokazuje tradycyjne podejście informatyki śledczej, a z drugiej reago-

wania na incydenty. Polecana jest osobom związanym z bezpieczeństwem informatycznym. 

Zawiera informacje przydatne szczególnie w pracy na stanowiskach technicznych, ale może 

być również z powodzeniem wykorzystywana do nauki przez studentów kierunków związa-

nych z informatyką śledczą czy samym bezpieczeństwem komputerowym.
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cena 89 zł

cena 74 zł

cena 59 złcena 49 zł

cena 64 zł

cena 49 zł

DATA SCIENCE I UCZENIE MASZYNOWE

Marcin Szeliga

Wyd. I, 2017, s. 450, opr. miękka

PROGRAMOWANIE W JĘZYKU R 
Analiza danych, obliczenia, symulacje

Marek Gągolewski

Wyd. II, 2016, s. 550, opr. miękka

PRZETWARZANIE I ANALIZA DANYCH 
W JĘZYKU PYTHON

Marek Gągolewski, Maciej Bartoszuk, Anna Cena

Wyd. I, 2016, s. 400, opr. miękka

ZAPRZYJAŹNIJ SIĘ Z ALGORYTMAMI
Przewodnik dla początkujących 

i średniozaawansowanych

Jacek Tomasiewicz

Wyd. I, 2016, s. 182, opr. miękka

POZNAJEMY SPARKA
Błyskawiczna analiza danych

H o l d e n  K a r a u ,  A n d y  K o n w i n s k i ,  P a t r i c k  W e n d e l l ,  

Matei Zaharia

Wyd. I, 2016, s. 278, opr. miękka

HTML5. KOMPONENTY

Sebastian Rosik

Wyd. I, 2016, s. ok. 242, opr. miękka
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cena 149 zł

cena 99 zł

cena 44 złcena 59 zł

cena 59 zł

cena 69 zł

AUTODESK INVENTOR PROFESSIONAL 
2017PL/2017+ FUSION/FUSION 360
Metodyka projektowania + płyta CD

Andrzej Jaskulski

Wyd. I, 2016, s. 1184 , opr. miękka

AUTOCAD 2017/ LT2017 / 360+. KURS 
PROJEKTOWANIA PARAMETRYCZNEGO 
I NIEPARAMETRYCZNEGO 2D I 3D
Wersja polska i angielska

Andrzej Jaskulski

Wyd. I, 2016, s. 1184 , opr. miękka

CYFROWY ŚWIAT SENIORA
Bezpiecznie w internecie

Alicja Żarowska-Mazur

Wyd. I, 2016, s. 250, opr. miękka

TEXT MINIG: METODY, NARZĘDZIA 
I ZASTOSOWANIA
Wykorzystanie SAS Text Analytics

Mariusz Dzieciątko, Dominik Spińczyk

Wyd. I, 2016, s. 204, opr. miękka

SYSTEM ERP - DOBRE PRAKTYKI 
WDROŻEŃ

Magdalena Chomuszko

Wyd. I, 2016, s. 160, opr. miękka

WDROŻENIA INFORMATYCZNYCH 
SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA

Janusz Jurek

Wyd. I, 2016, s. 250, opr. twarda
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cena 59 zł

cena 59 złcena 59 zł

cena 59 zł

SCRUM I NIE TYLKO
Teoria i praktyka w metodach Agile

Krystian Kaczor

Wyd. II, 2016, s. 324, opr. miękka

SCRUM
Czyli jak robić dwa razy więcej, dwa razy szybciej

Jeff Sutherland 

Wyd. I, 2016, s. 240, opr. zintegrowana

TESTOWANIE OPROGRAMOWANIA 
W PRAKTYCE
Studium przypadków

Praca zbiorowa pod redakcją 

Adama Romana i Karoliny Zmitrowicz

Wyd. I, 2016, s. 226, opr. miękka

W POSZUKIWANIU ZWINNOŚCI 
W ARCHITEKTURZE SYSTEMÓW IT

Krzysztof Bończak

Wyd. I, 2017, s. 200, opr. miękka

Autor to jeden z kilku Professional Scrum Trainerów w Polsce! Publikacja jest drugim wy-

daniem książki z 2014 roku. W nowym wydaniu Autor: rozwija temat i szerzej wyjaśnia 

pojęcia, tłumaczy pojęcie Scrum mastera i jego roli managerskiej, opisuje wartości Scrum, 

wyjaśnia koncepcje PM w Scrum. Dodatkowo pokazuje więcej praktycznych przykładów, 

opisuje szerzej skalowanie Scrum z omówieniem metod SAFe i LeSS oraz wprowadza kon-

cepcję Agile testing.

Prezentowana książka została w całości poświęcona praktykom zwinnym ze szczególnym 

uwzględnieniem spojrzenia na opisywane zagadnienia z perspektywy roli architekta. Stanowi 

wprowadzenie w arkana budowania zespołów samoorganizujących się i zwinnych.

Celem książki jest przedstawienie udanych projektów testowych przeprowadzonych w pol-

skich firmach przez wybitnych praktyków testowania. To swoiste studium przypadków służy 

jako baza wiedzy i dobrych praktyk dla pozostałych organizacji. Książka przeznaczona dla 

inżynierów jakości, testerów, kierowników testów oraz kierowników projektów IT.
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cena 69 zł

NAUKA PROGRAMOWANIA 
Z MINECRAFTEM

Craig Richardson

Wyd. I, 2016, s. 300, opr. miękka

cena 59 zł

PIKSELE, WEKTORY I INNE STWORY
Grafika komputerowa dla dzieci

Alicja Żarowska-Mazur, Dawid Mazur

Wyd. I, 2016, s. 328, opr. miękka

Książka to kolejna publikacja z popularnej serii „Programowanie dla dzieci”. Jej celem jest 

wprowadzenie młodych czytelników w świat programowania na bazie jednej z najpopular-

niejszych gier - Minecrafta. Dla dzieci od lat 10 i ich rodziców!

cena 69 zł

TWÓRZ WŁASNE GRY KOMPUTEROWE 
W PYTHONIE

Al Sweigart

Wyd. I, 2017, s. 412, opr. miękka

Z książki Twórz własne gry komputerowe w Pythonie dowiesz się, jak tworzyć gry kompu-

terowe w tym popularnym języku programowania. Zaczniesz od klasycznych gier, takich jak 

Szubienica, Zgadywanka Liczbowa oraz Kółko i Krzyżyk, aby następnie zająć się pisaniem 

bardziej zaawansowanych programów. 

cena 54 zł

OFICJALNY PODRĘCZNIK SCRATCHJR
Programowanie na wesoło

Marina Umaschi-Bers, Mitchel Resnick

Wyd. I, 2016, s. 144, opr. miękka

cena 49 zł

ARDUINO DLA DZIECI
Poznaj świat elektroniki i programowania

Alicja Żarowska-Mazur, Dawid Mazur

Wyd. I, 2016, s. 200, opr. miękka
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cena 69 zł

JAVASCRIPT DLA DZIECI
Programowanie na wesoło

Nick Morgan

Wyd. I, 2015, s. 320, opr. miękka

cena 69 zł

MAGIA RUBY
Programowanie na wesoło

Eric Weinstein

Wyd. I, 2015, s. 314, opr. miękka

cena 69 zł

PYTHON DLA DZIECI
Programowanie na wesoło

Jason R. Briggs

Wyd. I, 2015, s. 323, opr. miękka
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cena 49 zł

cena 64,90 zł

cena 69 złcena 199 zł

cena 149 zł

cena 59 zł

SIECI SPOŁECZNE I TECHNOLOGICZNE
Jak zrozumieć, jak wykorzystać

Mariusz Kamola, Piotr Arabas 

Wyd. I, 2017, s. ok. 200, opr. miękka

ASP.NET 5
Programowanie nowoczesnych 

aplikacji internetowych

Dawid Borycki

Wyd. I, 2017, s. ok. 450 , opr. miękka

JĘZYK LUA I LATEX
Tworzenie dynamicznych dokumentów

Bartłomiej Przybylski

Wyd. I, 2017, s. ok. 300, opr. miękka

C# 6.0 AND THE .NET 4.6 FRAMEWORK

Andrew Troelsen

Wyd. I, 2017, s. ok. 1600, opr. twarda

DEEP LEARNING

Ian Goodfellow, Yoshua  Bengio, Aaron Courville  

Wyd. I, 2017, s. ok. 900, opr. twarda

WSTĘP DO INFORMATYKI

Rafał Kawa, Jacek Lembas

Wyd. I, 2017, s. ok. 250, opr. miękka
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cena 69 zł

cena 59 zł

cena 69 zł

cena 99 zł

cena 159 zł

INŻYNIERIA WYMAGAŃ
Studium przypadków

Redakcja Adam Roman, Karolina Zmitrowicz

Wyd. I, 2017, s. ok. 250, opr. miękka

TESTOWANIE W PRAKTYCE
Studium przypadków 2.0

Redakcja Karolina Zmitrowicz, Adam Roman

Wyd. I, 2017, s. ok. 200, opr. miękka

JAKOŚĆ W IT

Karolina Zmitrowicz, Rafał Stańczak

Wyd. I, 2017, s. ok. 250, opr. miękka

AUTOCAD 2018/ LT2018 / 360+
Kurs projektowania parametrycznego  

i nieparametrycznego 2D i 3D. 

Wersja polska i angielska

Andrzej Jaskulski

Wyd. I, 2017, s. ok. 1150, opr. miękka

AUTODESK INVENTOR PROFESSIONAL 
2018PL/2018+ FUSION/FUSION 360 
Metodyka projektowania + płyta CD

Wyd. I, 2017, s. ok. 1200, opr. miękka

Zapowiedzi  2017

cena 79 zł

METODA WEKTORA PREFERENCJI 
W WIELOKRYTERIALNYM 
WSPOMAGANIU DECYZJI

Nermend Kesra

Wyd. I, 2017, s. ok. 350, opr. miękka
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cena 69 zł

cena 59 zł

cena 59 złcena 79 zł

cena 69 zł

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE
Nowe wyzwania

Krzysztof Liderman 

Wyd. I, 2017, s. ok. 350, opr. miękka

KOMPUTEROWY DETEKTYW
Algorytmiczna opowieść o przestępstwach, 

spiskach i obliczeniach

Jeremy Kubica

Wyd. I, 2017, s. ok. 300, opr. miękka

WIDEO DLA DZIECI
Tworzenie i edycja filmików dla dzieci

Alicja Żarowska-Mazur, Dawid Mazur

Wyd. I, 2017, s. ok. 320, opr. miękka

THE HARDWARE HACKER

Andrew Huang 

Wyd. I, 2017, s. ok. 450, opr. miękka

TESTOWANIE APLIKACJI MOBILNYCH

Piotr Wicherski

Wyd. I, 2017, s. ok. 250, opr. miękka

Zapowiedzi  2017

cena 149 zł

TESTOWANIE I JAKOŚĆ 
OPROGRAMOWANIA
Modele, techniki, narzędzia

Adam Roman

Wyd. II, 2017, s. 1200, opr. twarda
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cena 69 zł

cena 69 zł

cena 69 zł

SCRATCH PROGRAMMING 
PLAYGROUND

Al Sweigart

Wyd. I, 2017, s. ok. 300, opr. miękka

MANGOWY PRZEWODNIK
Mikroprocesory

Michio Shibuya 

Wyd. I, 2017, s. ok. 280, opr. miękka

LEGO ANIMATION BOOK

David Pagano, David Pickett 

Wyd. I, 2017, s. ok. 230, opr. miękka

29 Zapowiedzi  2017
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cena 79 zł

cena 79 złcena 89 zł

cena 89 zł

SPEKTROSKOPIA OSCYLACYJNA
Od teorii do praktyki

Red. nauk. Kamilla Małek

Wyd. I, 2016, s. 300, opr. miękka

NANOTECHNOLOGIA W PRAKTYCE

Red. nauk. Kamila Żelechowska

Wyd. I, 2016, s. 350, opr. miękka

ŚWIAT NANOCZĄSTEK
Praca zbiorowa

Wyd. I, 2016, s. 400, opr. miękka

CHROMATOGRAFIA I TECHNIKI 
ELEKTROMIGRACYJNE
Słownik pięciojęzyczny

Red. nauk. Zygfryd Witkiewicz, Ewa Śliwka

Wyd. I, 2016, s. 462, opr. miękka

Jest to wyjątkowa publikacja, łącząca funkcję specjalistycznego leksykonu z zadaniami 

słownika tłumaczeniowego. Znajdziemy w nim: blisko 1000 haseł z zakresu chromatografii 

i technik pokrewnych oraz technik przygotowania próbek do analizy; terminy angielskie zde-

finiowane w czterech językach: polskim, niemieckim, rosyjskim i ukraińskim; czytelny układ 

graficzny, ułatwiający odnalezienie hasła w wybranym języku; cztery indeksy językowe, 

umożliwiające szybkie wyszukiwanie hasła oraz przetłumaczenie go na pozostałe języki; 

rozbudowany system odsyłaczy, pozwalający śledzić zależności znaczeniowe między defi-

niowanymi terminami.

Publikacja przedstawia specyficzne właściwości nanocząstek, wynikające z ich rozmiarów, 

metody ich charakteryzowania, wytwarzania oraz obszary zastosowania. Skierowana jest 

do studentów kierunków ścisłych i technicznych - fizyki, chemii, inżynierii materiałowej - 

oraz wydziałów mechanicznych, budowlanych i elektrycznych. Będzie użyteczna również dla 

pracowników przedsiębiorstw działających w innowacyjnych sektorach gospodarki, wyko-

rzystujących zaawansowane materiały.

Publikacja dostarcza praktycznej wiedzy dotyczącej przeprowadzania doświadczeń labo-

ratoryjnych z obszaru nanotechnologii. Opisana jest zarówno synteza, jak i badanie wła-

ściwości otrzymanych nanomateriałów oraz przykłady komercyjnego wykorzystania nano-

struktur. Każdy rozdział rozpoczyna się wstępem, potem jest opis wykonania doświadczenia 

i dodatkowy opis metody pomiarowej oraz interpretacja uzyskanych wyników. Pozycja 

obejmuje materiał interdyscyplinarny (chemia, fizyka, inżynieria materiałowa). Pozwala na 

szersze spojrzenie na naukę i nie zamykanie jej w określonych ramach.

Książka zawiera opis technik spektroskopii absorpcyjnej w podczerwieni (FTIR) i spektro-

skopii rozproszenia ramanowskiego. Jest uzupełniona obszernym zestawem doświadczeń 

wykorzystujących powszechnie dostępną, jak i nowoczesną aparaturę badawczą. Po przed-

stawieniu praw fizycznych charakteryzujących daną technikę spektroskopii oscylacyjnej 

i omówieniu preparatyki próbek i aparatury zebrano zestaw ćwiczeń laboratoryjnych, które 

mogą być stosowane w trakcie zajęć z zakresu spektroskopii optycznej, chemii fizycznej czy 

paneli specjalizacyjnych w dziedzinie chemii medycznej, materiałoznawstwa i analityki w sze-

rokim pojęciu. Publikacja również dostępna w wersji angielskojęzycznej.
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cena 99 zł

cena 99 złcena 69 zł

cena 49 zł

WSPÓŁCZESNA WIEDZA 
O POLIMERACH
Tom 1 Budowa strukturalna  

polimerów i metody badawcze

Jan. F. Rabek

Wyd. I, 2017, s. 460, opr. miękka

WSPÓŁCZESNA WIEDZA 
O POLIMERACH
Tom 2 Polimery naturalne i syntetyczne, 

otrzymywanie i zastosowania

Jan. F. Rabek

Wyd. I, 2017, s. 586, opr. miękka

MASZYNOZNAWSTWO CHEMICZNE
Podstawy wytrzymałości i przykłady obliczeń

Michał Ryms, Witold M. Lewandowski

Wyd. I, 2017, s. 210, opr. miękka

CHEMICAL THEORY OF MACHINES
Basic principles of strength 

with examples of calculations

Wyd. I, 2017, s. 210, opr. miękka

CHEMIA

Podręcznik akademicki, który w sposób prosty i przejrzysty opisuje wybrane zagadnienia 

z zakresu chemii, fizykochemii i metod badawczych polimerów. Dla każdej grupy polime-

rów zostały podane liczne przykłady zastosowań w nauce, technologii i życiu codziennym, 

na podstawie szeroko cytowanej literatury naukowej. Oprócz podziału logicznego na po-

szczególne tematy, wiadomości w książce zostały usystematyzowane zgodnie z poziomem 

trudności. Aparat matematyczny został zredukowany do niezbędnego minimum, a metody 

badawcze zaprezentowano w taki sposób, aby były przydatne w praktyce i pozwalały na 

łatwą interpretację wyników.
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cena 79 zł

cena 99 złcena 49 zł

cena 59 zł

CHEMIA ZWIĄZKÓW 
KOORDYNACYJNYCH

Tetiana Starodub, Władimir Starodub, Jerzy Oszczudłowski

Wyd. I, 2017, s. 330, opr. miękka

PODSTAWY CHROMATOGRAFII 
I TECHNIK ELEKTROMIGRACYJNYCH

Joanna Kałużna-Czaplińska, Zygfryd Witkiewicz

Wyd. I, 2017, s. 700, opr. miękka

CHEMIA MATERIAŁÓW 
OPAKOWANIOWYCH
Tytuł oryginalny Food Packaging Higiene

Tłum. Agnieszka Błaszczak

Wyd. I, 2017, s. 166, opr. miękka

DAMSKIE LABORATORIUM
Przepisy na domowe kosmetyki

Angelika Gumkowska

Wyd. I, 2016, s. 304, opr. miękka ze skrzydełkami

CHEMIA

Jeśli lubisz decydować o tym co aplikujesz na własną skórę, albo, po prostu, jesteś zwolen-

niczką specyfików własnej roboty  – Damskie laboratorium to coś dla ciebie. Znajdziesz tu 

50 sprawdzonych receptur na naturalne kosmetyki. Nie są to jednak przepisy na maseczki 

z płatków owsianych czy okład z dziurawca. O nie! To prawdziwe kremy, balsamy, mydła 

i perfumy, które możesz robić w domu. To spora dawka wiedzy o tym, jak bezpiecznie robić 

naturalne kosmetyki pozbawione zbyt dużej ilości konserwantów czy dziwnych dodatków.

Chemia koordynacyjna to dziedzina nauki zajmująca się syntezą, właściwościami i zasto-

sowaniem związków kompleksowych. Podręcznik zawiera omówienie: podstaw teorii kom-

pleksów, podstawowych typów kompleksów, równowagi w roztworach kompleksów, syntezę 

templatową oraz współczesne metody zastosowania kompleksów. Książka przeznaczona jest 

dla studentów i doktorantów chemii, biologii, biotechnologii, nauk medycznych, inżynierii 

i ochrony środowiska, technologii chemicznej oraz inżynierii materiałowej.
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cena 59 zł

cena 99 zł

cena 69 zł

cena 59 zł

CHEMIA KOORDYNACYJNA METALI 
W ZASTOSOWANIACH

Maria Cieślak-Golonka, Jan Starosta, Anna Trzeciak

Wyd. I, październik 2017, s. ok. 350, opr. miękka

CHEMIA ŻYWNOŚCI
Tom 1

Red. nauk. Zdzisław Sikorski

Wyd. I, wrzesień 2017, s. ok. 300, opr. miękka

CHEMIA ORGANICZNA
Tom 1

John McMurry, Wyd. I, sierpień 2017, s. ok. 200, opr. miękka

Tom 2

Wyd. I, sierpień 2017, s. ok. 300, opr. miękka

Cena 69 zł

Tom 3

Wyd. I, sierpień 2017, s. ok. 300, opr. miękka

Cena 69 zł

Tom 4

Wyd. I, sierpień 2017, s. ok. 400, opr. miękka

Cena 69 zł

Tom 5

Wyd. I, sierpień 2017, s. ok. 300, opr. miękka

CHEMIA ŚRODOWISKA

Jeremi Naumczyk

Wyd. I, sierpień 2017, s. ok. 300, opr. miękka

CHEMIA

CHEMIA ŻYWNOŚCI
Tom 2

Wyd. I, wrzesień 2017, s. 

ok. 340, opr. miękka

cena 99 zł
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cena 89 zł

cena 89 zł

cena 59 zł

cena 99 zł

GEOCHEMIA ŚRODOWISKA

Zdzisław M. Migaszewski, Agnieszka Gałuszka

Wyd. I, 2016, s. 638, opr. miękka

Książka stanowi rozszerzoną wersję poprzedniego wydania 

„Podstawy geochemii środowiska” i jest przeznaczona dla 

specjalistów, doktorantów i studentów z zakresu nauk o Zie-

mi, nauk o środowisku przyrodniczym, nauk biologicznych, 

chemicznych, rolniczych i medycznych. Powstała ona na 

podstawie licznych publikacji i materiałów archiwalnych au-

torów oraz realizacji polskich i amerykańskich projektów ba-

dawczych z zakresu geochemii środowiska. Autorzy niniejszej 

książki prezentują „geologiczny” punkt widzenia, uwypukla-

jąc tym samym rolę elementów abiotycznych w interakcjach 

geochemicznych zachodzących w biosferze.

PARKI I OGRODY TERAPEUTYCZNE

Monika Trojanowska

Wyd. I, 2017, s. 220, opr. miękka

BIOLOGIA SYSTEMÓW
Strategia działania organizmu żywego

Irena Roterman, Leszek Konieczny, Paweł Spólnik

Wyd. I, 2017, s. 250, opr. miękka

BYDŁO DOMOWE
Hodowla i użytkowanie

Piotr Guliński

Wyd. I, 2017, s. 424, opr. miękka

Nowości / Zapowiedzi  2017BIOLOGIA / NAUKI O ZIEMI
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cena 119 zł

IMMUNOLOGIA

Jakub Gołąb, Marek Jakóbisiak, Witold Lasek, Tomasz 

Stokłosa

Wyd. VII zmienione, wrzesień 2017, s. ok. 550, opr. miękka

cena 129 zł

OCHRONA I KONSERWACJA 
ZABYTKOWYCH ZAŁOŻEŃ 
OGRODOWYCH

Anna Majdecka Strzeżek

Wyd. I, październik 2017, s. ok. 560, opr. miękka

cena 49 zł

cena 129 zł

MIKROBIOLOGICZNE 
ZANIECZYSZCZENIA ŻYWNOŚCI
Praca zbiorowa

Wyd. I, lipiec 2017, s. ok. 110, opr. miękka

GENETYKA MEDYCZNA I MOLEKULARNA

Red. nauk. Jerzy Bal

Wyd. I, sierpień 2017, s. ok. 580, opr. miękka

Nowości/ Zapowiedzi  2017BIOLOGIA

Książka prezentuje szeroki zakres wiedzy z genetyki człowieka i zastosowań biologii mole-

kularnej w medycynie. Przedstawione są w niej ważne działy medycyny, w których istotną 

rolę odgrywa analiza kwasów nukleinowych, dziedziczność i zmienność osobnicza w kon-

frontacji ze środowiskiem. Tematyka ta, mimo osiągnięć w ostatnich latach, będzie dalej 

wyzwaniem dla nauki na najbliższe dziesięciolecia. Ważnym zagadnieniem poruszonym 

w książce, a niespotykanym w innych tego typu podręcznikach, są prawne i społeczne dy-

lematy współczesnej genetyki.

Nowe, siódme wydanie najważniejszego, stale aktualizowanego i niezwykle popularnego 

podręcznika do immunologii. Omówiono w nim nie tylko zagadnienia ogólne, dotyczące 

podstaw immunologii i mechanizmów funkcjonowania układu odpornościowego, ale rów-

nież powiązania tego układu z innymi układami, między innymi z układem pokarmowym, 

ośrodkowym układem nerwowym i układem rozrodczym. Wśród autorów znajdują się naj-

wybitniejsi specjaliści i naukowcy, mający kilkunasto-kilkudziesięcioletnie doświadczenie 

w dydaktyce. Podręcznik dedykowany studentom medycyny, biologii, biotechnologii, wete-

rynarii, Może służyć do wzbogacenia wiedzy lekarzom medycyny wielu specjalności, mię-

dzy innymi alergologom, hematologom, reumatologom, onkologom, dermatologom a także 

lekarzom weterynarii.
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cena 79 zł

GEOZAGROŻENIA

Włodzimierz Mizerski, Marek Graniczny

Wyd. II, czerwiec 2017, s. ok. 260, opr. miękka

cena 129 zł

HYDROLOGIA POLSKI

Red. nauk. Paweł Jokiel, Włodzimierz Marszelewski, Joanna 

Pociask-Karteczka

Wyd. I, lipiec 2017, s. ok. 500, opr. miękka

GEOLOGIA HISTORYCZNA

Włodzimierz Mizerski, Stanisław Orłowski

Wyd. II zmienione, czerwiec 2017, s. ok. 320, opr. miękka

cena 69 zł

Nowości/ Zapowiedzi  2017NAUKI O ZIEMI

Nowe wydanie kultowego podręcznika niesie za sobą istotne zmiany dotyczące podziału 

dziejów Ziemi oraz uzupełnienia o ważne, poprzednio nieeksponowane elementy historii 

różnych części litosfery. Wymieniona została znaczna części ilustracji, w tym dotyczące 

rozmieszczenia kontynentów i oceanów. Ponadto wzbogacono książkę o ilustracje nowe, 

pokazujące między innymi charakterystykę nie przedstawianych wcześniej obszarów w po-

szczególnych okresach dziejów Ziemi. Co istotne, autorzy opisując kolejne epoki geologiczne 

posługują się przykładami z obszaru Polski.

Jest to drugie wydanie książki „Katastrofy przyrodnicze”, które ukazało się w 2007 r. Obecne 

wydanie zostało wzbogacone o nowe dane i materiał ilustracyjny. Nastąpiło uzupełnienie 

katastrofalnych wydarzeń o te, które zdarzyły się w ciągu ostatnich 10 lat. Przedstawio-

na została większa ilość statystyk i przykładów mających wpływ na działalność człowieka, 

włącznie z kosztami strat wynikającymi z geozagrożeń. Zaprezentowano nowe technologie 

służące do monitoringu geozagrożeń . Poszerzone zostały  fragmenty dotyczące przykła-

dów geozagrożeń na terenie Polski: osuwiska w Karpatach, osiadanie na terenie GZW, abra-

zja wybrzeży Południowego Bałtyku itp.
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cena 39 zł

PRZECHYTRZYĆ MURPHY’EGO CZYLI 
MATEMATYKA NA CO DZIEŃ
zapowiedź

Jakub Szczepaniak

Wyd. I, czerwiec 2017, s. ok. 220, opr. miękka

Czy faktycznie nieszczęścia chodzą parami? Jak, stosując 

reguły logiczne, ustrzec się przed niepożądanym gościem na 

domowej imprezie? Czy za pomocą grafów można sprawdzić, 

jak szybko rozprzestrzeni się plotka? Sprawdźmy… i bawmy 

się matematyką! Publikacja w bardzo prosty i przystępny 

sposób przybliża czytelnikowi naprawdę niebanalną ma-

tematykę. Niezaprzeczalnym walorem publikacji jest duża 

liczba przykładów, które zaczerpnięto z życia codziennego.

LOGIKA I ARGUMENTACJA
Praktyczny kurs krytycznego myślenia

Nowość

Andrzej Kisielewicz

Wyd. I, 2017, s. 250, opr. miękka

Książka ta jest nową propozycją edukacyjną w zakresie my-

ślenia krytycznego. Zawiera liczne przykłady zadań i tema-

tów do dyskusji. Autor prezentuje także wiele różnorodnych 

typów zagadek logicznych. Publikacja napisana głównie 

z myślą o studentach kierunków ścisłych. Punkt widzenia 

matematyka, wzorowany na praktyce matematycznej meto-

dy myślenia i sposoby jasnego wyrażania myśli z pewnością 

zainteresują również humanistów. Pozycja jest godna pole-

cenia każdemu, kto ceni sobie poprawne rozumowanie i jasne 

wyrażanie swoich myśli.

cena 39 zł

Nowości/ Zapowiedzi  2017

Contact: Gawlinski 695 167 151

Zapomniana historia nauki,
czyli fantazje i facecje  

naszych dziadków

Krzysztof Rejmer

cena 59 zł

ZAPOMNIANA HISTORIA NAUKI
czyli fantazje i facecje naszych dziadków

zapowiedź

Krzysztof Rajmer

Wyd. I, październik 2017,  

s. ok. 260, opr. miękka



48 49FIZYKA Bestseller 2017

cena 59 zł

PODSTAWY FIZYKI
David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker 

(Fundamentals of Physics Extended, 

10th edition)

Tom 1, Tłum. Mirosław Łukaszewski

Wyd. II, 2015, s. 442, opr. miękka

Tom 2 , Tłum. Rafał Brożek, Włodzimierz Komar, Mirosław 

Łukaszewski, Wyd. II, 2015, s. 392, opr. miękka

Tom 3

Tłum. Zygmunt Ajduk, Adam Babiński, Marek Jaworski, 

Krzysztof Turzyński

Wyd. II, 2015, s. 512, opr. miękka

Tom 4

Tłum. Rafał Brożek, Jerzy Prochow

Wyd. II, 2015, s. 280, opr. miękka

Tom 5

Tłum. Adam Babiński, Rafał Brożek, Krzysztof Piasecki, 

Krzysztof Turzyński

Wyd. II, 2015, s. 302, opr. miękka

Nowoczesny, przejrzyście napisany, kompletny podręcznik 

podstaw fizyki, który powstał na podstawie legendarnej już 

książki Resnicka i Hallidaya. Przedstawia aktualny stan wie-

dzy, zarówno w rozdziałach związanych z fizyką współcze-

sną, jak i w tych dotyczących fizyki klasycznej. Prezentowany 

materiał jest bogato ilustrowany i poparty wieloma przykła-

dami, a aparat matematyczny ograniczony do niezbędnego 

minimum. Na końcu każdego rozdziału znajduje się podsu-

mowanie omówionego materiału, któremu towarzyszą pyta-

nia i zadania sprawdzające jego zrozumienie.

FEYNMANA WYKŁADY Z FIZYKI – 
WYDANIE MILENIJNE
Richard P. Feynman, Robert B. Leighton,  

Mathhew Sands, 

(The Feynman lectures on physics.  

The new ilenium edition)

T. 1, cz. 1 Mechanika. Szczególna teoria względności

Wyd. VII, 2015, s. 394, opr. miękka

T. 1, cz. 2 Optyka. Termodynamika. Fale

Wyd. VII, 2015, s. 416, opr. miękka

T. 2, cz. 1 Elektryczność i magnetyzm. Elektrodynamika

Wyd. VII, 2015, s. 406, opr. miękka

T. 2, cz. 2 Elektrodynamika. Fizyka ośrodków ciągłych

Wyd. VI, 2015, s. 410, opr. miękka

T. 3 Mechanika kwantowa

Wyd. VI, 2015, s. 464, opr. miękka

Najbardziej niezwykły podręcznik fizyki, jaki został kiedykol-

wiek napisany. Począwszy od praw Newtona, przez szczegól-

ną teorię względności, optykę, mechanikę statystyczną i ter-

modynamikę, wykłady te są pomnikiem jakości wykładu oraz 

głębokiej intuicji i gruntownej znajomości zagadnienia. Na 

kartach książki Feynmana fizyka przestaje być zbiorem praw 

o bloczkach, dźwigniach i pryzmatach, a staje się tym, czym 

jest w rzeczywistości – fascynującą opowieścią o pięknie 

praw przyrody. Obecne wydanie oferuje lepszą typografię, 

rysunki, skorowidze oraz poprawki autoryzowane przez Ka-

lifornijski Uniwersytet Technologiczny.

cena 64 zł
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cena 49 zł

POZA ZIEMIĘ...
Historia lotów międzyplanetarnych

Nowość

Krzysztof Ziołkowski

Wyd. I, 2017, s. 335, opr. miękka

cena 59 zł

W STRONĘ NIEBA
Interaktywna szkoła astronomii

Zapowiedź

Andrzej Branicki

Wyd. I, czerwiec 2017, s. ok. 250, opr. miękka

FIZYKA WOKÓŁ NAS
Bestseller

Paul Hewitt

Wyd. II zmienione, 2015, s. 940, opr. twarda

cena 169 zł

FIZYKA / ASTRONOMIA Bestseller / Zapowiedź / Nowość 2017

Książka stanowi rewolucję w stylu nauczania fizyki. Na każdej niemal stronie znajdują się 

ilustracje, fotografie, przykłady i opisy doświadczeń, które doskonale pokazują związki fizyki 

z innymi naukami przyrodniczymi i techniką. A są tak napisane, że wręcz chce się wykonać 

doświadczenie samodzielnie. Nowe wydanie uwzględnia najnowsze osiągnięcia fizyki (szcze-

gólnie w atomistyce, energetyce czy kosmologii), ma odświeżona szatę graficzną, poszerzoną 

część ćwiczeniową oraz wprowadzenie do zadań testowych. Po przeczytaniu rozdziałów opi-

sujących zagadnienia, które dotąd wydawały się niezrozumiałe, wielu zadaje sobie pytanie 

„Jak mogłem tego nie rozumieć?”.

To pierwsze na polskim rynku wydawniczym tak kompleksowe ujęcie problematyki badań 

Układu Słonecznego metodami technik kosmicznych. Autor prezentuje wszystkie dotych-

czasowe misje służące badaniu planet, komet oraz planetoid. Dużą zaletą książki jest wska-

zanie roli polskich naukowców w dotychczasowych badaniach. Książka jest przeznaczona dla 

każdego, kto chce się dowiedzieć czegoś więcej o otaczającym nas świecie, kto lubi patrzeć 

w niebo i stara się zrozumieć to, co na nim widzi i komu nie są obojętne zjawiska i wydarzenia 

zachodzące w przestrzeni kosmicznej. Autor jest stałym współpracownikiem CBK PAN oraz 

laureatem najwyższego odznaczenia PTA – Medalu Zonna.

Kolejna publikacja Andrzeja Branickiego – autora bestsellera „Na Własne Oczy” – nie jest 

tradycyjnym podręcznikiem utrwalającym wiedzę astronomiczną. To swoista podróż skła-

niająca do przemyślanej obserwacji otaczającej rzeczywistości, starań o zrozumienie tego, 

co widzimy, a nade wszystko do samodzielnego myślenia. Dzięki lekturze tej książki m.in.: 

poznasz przyczyny barw tworzonych przez ziemską atmosferę i kolory odległych mgławic, 

a także konstrukcje teleskopów, ich podstawowe cechy, nauczysz się, jak określać orientację 

płaszczyzny orbity Ziemi, odnajdywać na niebie planety i inne znane obiekty czy też dowiesz 

się, jak samodzielnie wyznaczyć grubość ziemskiej atmosfery, kształt orbity Księżyca, pro-

mień orbity Wenus oraz kształt naszej Galaktyki.



52 53TRANSPORT I LOGISTYKA Nowości  2017

cena 59 zł

PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW 
LOGISTYCZNYCH

Wyd. I, 2016, s. 276, opr. miękka

cena 94 zł

TRANSPORT

Red. nauk. Elżbieta Załoga, Krystyna Wojewódzka-Król

Wyd. I, 2016, s. 696, opr. miękka

TECHNOLOGIE MOBILNE W LOGISTYCE 
I ZARZĄDZANIU ŁAŃCUCHEM DOSTAW

Red. nauk. Barbara Ocicka

Wyd. I, 2016, s. 258, opr. miękka

cena 69 zł

Unikatowe opracowanie dotyczące najnowszych trendów w rozwoju technologii mobilnych 

w logistyce i zarządzaniu łańcuchem dostaw, poparte konkretnymi studiami przypadków 

dobrych praktyk. Podstawową wartością książki jest unikatowy na polskim rynku wydawni-

czym potencjał, jaki może ona wnieść do poznania i zrozumienia trendów rozwoju technologii 

mobilnych. Wpisuje się ona znakomicie w rozwój gospodarki elektronicznej i pozwala zrozu-

mieć istotną rolę tych technologii w budowaniu innowacyjności oraz przewagi konkurencyjnej 

firm i sieci w XXI w.

Kompendium wiedzy o transporcie dostosowane do nowych wyzwań, takich jak globaliza-

cja i regionalizacja, innowacyjność i zrównoważony rozwój, obejmuje najnowsze problemy 

i tendencje w transporcie polskim i Unii Europejskiej. Autorami podręcznika są profesorowie 

polskich uniwersytetów, znani uczeni, którzy uprawiają dyscyplinę naukową ekonomiki trans-

portu oraz wykorzystują swoją wiedzę, uczestnicząc w gremiach eksperckich oraz praktyce 

gospodarczej transportu. Podręcznik polecamy zarówno studentom studiującym transport, 

logistykę czy ekonomię, jak i praktykom.

Książka ma na celu uporządkowanie aktualnej wiedzy na temat procedur projektowych oraz 

opracowanie uniwersalnych ram projektowania systemów logistycznych. Intencją autorów 

było przedstawienie praktycznego narzędzia wspomagającego poznanie zasad projektowa-

nia systemów logistycznych w skali mikro, jak i makro. Książkę polecamy studentom uczelni 

technicznych oraz uczestnikom studiów podyplomowych w tym zakresie, ale również prak-

tykom - specjalistom z rynku TSL, biurom projektowym, menedżerom logistyki.
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cena 59 zł

MODELOWANIE I SYMULACJA 3D 
OBIEKTÓW MAGAZYNOWYCH

Marianna Jacyna, Andrzej Bobiński

Wyd. I, październik 2017, s. ok. 220, opr. miękka

TRANSPORT INTERMODALNY

Projektowanie terminali przeładunkowych

Marianna Jacyna, Dariusz Pyza, Roland Jachimowski

Wyd. I, październik 2017, s. ok. 250, opr. miękka

cena 59 zł

TRANSPORT I LOGISTYKA
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cena 89 zł

cena 59 zł

NAPRAWA I OCHRONA KONSTRUKCJI 
Z BETONU
Komentarz do PN-EN 1504

Lech Czarnecki, Andrzej Garbacz, Paweł Łukowski

Wyd. I, 2016, s. 272, opr. miękka

W ostatnich latach ukazała się seria dziesięciu Norm Euro-

pejskich, dotyczących napraw i ochrony konstrukcji betono-

wych. Okazuje się jednak, że znajomość tych norm jest ciągle 

bardzo skromna. Zestaw Norm Europejskich PN-EN 1504 

jest nieodzowny dla skutecznej naprawy, a równocześnie 

okazał się mało „przyjazny” dla potencjalnego użytkownika. 

Niniejsza książka wypełnia ów deficyt a jej szczególną za-

letą jest tytułowy komentarz do normy. Książka przytacza 

obszerne fragmenty normy wraz z bezpośrednim do nich wy-

jaśnieniem i komentarzem – z odwołaniem się do naukowych 

i technicznych podstaw.

KONSTRUKCJE MUROWE WG 
EUROKODU 6 I NORM ZWIĄZANYCH
Tom 3

Łukasz Drobiec, Radosław Jasiński, Adam Piekarczyk

Wyd. I, 2017, s. 800, opr. twarda

KONSTRUKCJE ŻELBETOWE WEDŁUG 
EUROKODU 2 I NORM ZWIĄZANYCH
Tom 5

Włodzimierz Starosolski

Wyd. I, 2016, s. 885, opr. twarda/miękka

Tom 5. jest dedykowany głównie elementom prętowym. 

Autor w sposób przystępny i szeroki podał zasady kształ-

towania, obliczania i konstruowania ustrojów i elementów 

konstrukcji szkieletowych, a następnie wiązarów dachowych 

i elementów pokrycia. W dalszej części tomu przedstawiono 

sposoby i metody kształtowania, obliczania i konstruowania 

łuków prętowych i powłokowych oraz belek, estakad i torów 

podsuwnicowych. W publikacji w sposób pełny ujęto zale-

cenia zawarte w Eurokodzie 2 i normach związanych. Normy 

„europejskie” (PN-EN, PN-ISO, PN-EN-ISO) potraktowano 

jako podstawowe, nie rezygnując z przedstawienia w pełni 

zaleceń dotychczasowych Norm Polskich (PN).

cena 89/79 zł
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cena 69 zł

PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI 
STALOWYCH
cz. 2. Belki, płatwie, węzły i połączenia,  

ramy, łożyska

Jan Żmuda

Wyd. I, 2016, s. 462, opr. miękka

cena 59 zł

BUDOWNICTWO ZRÓWNOWAŻONE
Wybrane zagadnienia z fizyki budowli

Agnieszka Kaliszuk-Wietecka

Wyd. I, 2017, s. 282, opr. miękka

PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI 
STALOWYCH
cz. 1. Dźwigary kratownicowe, słupy, ramownice

Jan Żmuda

Wyd. I, 2016, s. 350, opr. miękka

cena 59 zł

BUDOWNICTWO

W publikacji Czytelnik znajdzie informacje na temat definicji i metod zapewnienia komfortu 

cieplnego, właściwości cieplno-wilgotnościowych materiałów budowlanych, ruchu ciepła 

przez przegrody budowlane oraz wilgoci. Dowie się także wiele na temat bilansu energetycz-

nego budynku, podstaw stateczności cieplnej, zagadnień akustyki budowlanej oraz wymagań 

stawianych współczesnym budynkom w tym zakresie. Szczególnie wazne są informacje do-

tyczące kierunków rozwoju i tendencji w budownictwie.

Druga część publikacji, to przede wszystkim omówienie zasad projektowania belek, płatwi, 

węzłów i połączeń, ram oraz łożysk. Autor w sposób rzeczowy omawia m.in. kwestie nośności 

dźwigarów pełnościennych oraz płatwi dachowych, modelowania węzłów, obliczania ram 

nośnych oraz projektowania belek walcowanych.

Publikacja zawiera syntetyczne ujęcie obszernych i rozczłonkowanych postanowień norm 

Eurokod, zwłaszcza Eurokod 3, wraz ze wskazaniem ich praktycznego stosowania podczas 

wymiarowania i projektowania podstawowych stalowych elementów konstrukcyjnych. W czę-

ści pierwszej Autor koncentruje się na dźwigarach kratownicowych, słupach i ramownicach. 

Jest to komplementarny zestaw wiedzy niezbędnej praktykującym inżynierom, ale także 

studentom wydziałów budownictwa i wydziałów pokrewnych wyższych uczelni technicznych.
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cena 59 zł

USTERKI W PRACACH BUDOWLANYCH 
I WYKOŃCZENIOWYCH

Jan Czupajłło

Wyd. I, lipiec 2017, s. ok. 270. opr. miękka

Praktyczny poradnik umożliwiający poprawną realizację 

robót budowlanych i wykończeniowych. Oprócz wskazania 

przyczyn powstawania usterek budynków i budowli, prezen-

tuje najskuteczniejsze sposoby ich unikania oraz usuwania. 

Autor w przystępny sposób przedstawia ryzyka oraz zasady 

poprawnego wykonywania wielu prac wykończeniowych, jak 

m.in.: izolacje, podłoża, posadzki, tynki, malowanie, ślusarka, 

stolarka, obróbki blacharskie, elewacje, dachy. Książka skie-

rowana do wykonawców, projektantów, inspektorów nadzoru 

oraz do studentów kierunku budownictwo.

cena 49 zł

PRZYKŁADY OBLICZANIA KONSTRUKCJI 
ŻELBETOWYCH
Zeszyt 3. Zarysowanie

Michał Knauff, Bartosz Grzeszykowski,  

Agnieszka Golubińska

Wyd. I, listopad 2017, s. ok. 176, opr. miękka

cena 69 zł

RUSZTOWANIA ROBOCZE I OCHRONNE
Użytkowanie, odbiór, nadzór

Piotr Kmiecik, Dariusz Gnot, Robert Jurkiewicz,  

Elżbieta Nowicka-Słowik

Wyd. I, wrzesień 2017, s. ok. 230, opr. miękka

BIM W PRAKTYCE
Standardy, wdrożenie, casestudy

Szymon Dorna, Jacek Magiera, Paweł Wierzowiecki

Wyd. I, grudzień 2017, s. ok. 400, opr. miękka

cena 99 zł

BUDOWNICTWO Zapowiedź 2017
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cena 99/79 zł

KONSTRUKCJE ŻELBETOWE WEDŁUG 
EUROKODU 2 I NORM ZWIĄZANYCH
Tom 6

Włodzimierz Starosolski

Wyd. I, 2018, s. ok. 800, opr. twarda/miękka

cena 59 zł

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW
Ocena efektów energetycznych

Krzysztof Kasperkiewicz

Wyd. I, listopad 2017, s. ok. 230, opr. miękka

cena 89 zł

MOSTY Z KOMPOZYTÓW FRP
Kształtowanie, projektowanie i badania

Tomasz Siwowski

Wyd. I, listopad 2017, s. ok. 400, opr. miękka

POSZERZANIE MOSTÓW

Wojciech Radomski, Andrzej Kasprzak, Grażyna Borończy-

k-Płaska

Wyd. I, listopad 2017, s. ok. 300, opr. miękka

cena 89 zł

BUDOWNICTWO Zapowiedź 2017
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cena 69 zł

RFID OD KONCEPCJI DO WDROŻENIA
Polska perspektywa 

Krzysztof Santarek, Michał Grabia, Bartłomiej Gładysz

Wyd. I, 2016, s. 282, opr. miękka

Dzięki tej lekturze zdobędziesz wiedzę techniczną oraz po-

znasz przypadki wdrożeń technologii RFID w polskich i za-

granicznych organizacjach. Studia przypadków są zapre-

zentowane na postawie jednolitego szablonu, co umożliwia 

łatwą analizę przypadków i prowadzenie porównań. Dowiesz 

się m.in.: jakie są standardy dla technologii RFID, jak działa 

i jaka jest architektura sieci EPCglobal, jak przeprowadzić 

proces przygotowania do wdrożenia technologii RFID oraz 

jakie korzyści odniesiono dzięki wdrożeniu tej technologii 

w magazynie wyrobów gotowych, terminalu przeładunko-

wym, muzeum, centrum logistycznym itp.

PRZYRZĄDY I INSTALACJE 
FOTOWOLTAICZNE

Maciej Sibiński, Katarzyna Znajdek

Wyd. I, 2016, s. 238, opr. miękka

Jest to kompendium wiedzy z zakresu budowy i działania 

ogniw słonecznych różnych typów, jak też zasad projekto-

wania i konstrukcji instalacji fotowoltaicznych. Publikacja 

wyjaśnia podstawowe parametry optoelektroniczne tych 

urządzeń oraz metody i procedury ich pomiarów. Część 

podręcznikowa zawiera opisy ćwiczeń praktycznych prowa-

dzonych w Laboratorium Fotowoltaiki Politechniki Łódzkiej, 

prezentujących zarówno wpływ rożnych czynników na pracę 

i parametry ogniw i modułów fotowoltaicznych czy proble-

matykę konfiguracji tych instalacji, jak również zasady ich 

projektowania przy pomocy współczesnych komercyjnych 

narzędzi CAD.

cena 59 zł

TECHNIKA Nowość 2017
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cena 89 zł

PROEKOLOGICZNE ODNAWIALNE 
ŹRÓDŁA ENERGII
Kompendium

Ewa Klugmann-Radziemska, Witold M. Lewandowski

Wyd. I, 2017, s. 488, opr. miękka

Unikatowa publikacja, która kompleksowo i w przystępny 

sposób przedstawia aktualne sposoby wykorzystania no-

woczesnych, proekologicznych odnawialnych źródeł energii 

(OZE). Czytelnik zatem będzie mógł znaleźć w książce ak-

tualną wiedzę techniczną dotyczącą m.in.: wykorzystania 

energii wodnej, geotermalnej czy prądów morskich; wyko-

rzystania biomasy, biopaliw, biogazu; pasywnych i aktyw-

nych systemów wykorzystania energii słonecznej – ogniw 

fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych; pomp ciepła 

oraz ogniw paliwowych i najnowszych zastosowań wodoru. 

Książka dedykowana studentom i praktykom.

cena 69 zł

TEKSTURA OBRAZÓW 
BIOMEDYCZNYCH
Metody analizy komputerowej

Andrzej Materka, Michał Strzelecki

Wyd. I, 2017, s. 224, opr. miękka

BIG DATA W PRZEMYŚLE
Jak wykorzystać analizę danych 

do optymalizacji kosztów procesów?

Tytuł oryginalny: Fundamentals of Big Data Network Analy-

sis for Research and Industry 

KOGAN Page, Lee Hyunjoung, Sohn Il

Wyd. I, 2016, s. 224, opr. miękka

Najnowsza książka dotycząca Big Data przedstawia zastoso-

wanie tego narzędzia analitycznego w przemyśle. Zawierając 

w sobie liczne „case studies”, np. z przemysłu stalowego i in-

nych, książka oferuje praktyczny przewodnik, który umożliwi 

Czytelnikowi zrozumienie w przystępny sposób analizy Big 

Data. Nacisk w książce położony jest m.in. na: metodologię 

analizy sieci – zbierania danych, przetwarzania i ich interpre-

tacji. Przedstawiono wykorzystanie w praktyce programów: 

UCINET, NetMiner, R, NodeXL, Gephi.

cena 84 zł

TECHNIKA Nowość 2017
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cena 59 zł

AUTOMATYKA – NAPĘD ELEKTRYCZNY

Andrzej Dębowski

Wyd. I, wrzesień 2017, s. ok. 260, opr. miękka

cena 59 zł

ROBOTYZACJA PROCESÓW 
PRODUKCYJNYCH

Wojciech Kaczmarek, Jarosław Panasiuk

Wyd. I, październik 2017, s. ok. 250, opr. miękka

Książka stanowi przegląd wybranych zrobotyzowanych pro-

cesów technologicznych w Polsce i na świecie. Poszerzona 

jest o zagadnienia opracowane na podstawie posiadanego 

zaplecza laboratoryjnego, w którego skład wchodzą stano-

wiska zrobotyzowanych procesów sortowania, pakowania, 

paletyzacji, klejenia, montażu, obsługi maszyn, spawania 

MIG/MAG, spawania laserowego, cięcia plazmą oraz zgrze-

wania. W książce zawarte są również cechy rozwiązań tech-

nologicznych charakteryzujące poszczególne firmy produ-

kujące roboty.

cena 59 zł

BADANIE TOWARÓW PRZEMYSŁOWYCH

Wiktor Kubiński, Mariusz Niekurzak

Wyd. I, sierpień 2017, s. ok. 260, opr. miękka

ŚRODOWISKA PROGRAMOWANIA 
ROBOTÓW

Wojciech Kaczmarek, Jarosław Panasiuk

Wyd. I, sierpień 2017, s. ok. 250, opr. miękka

Książka ta stanowi materiał będący charakterystyką dostęp-

nych na rynku wirtualnych środowisk programowania robotów 

ze szczególnym uwzględnieniem środowisk oferowanych przez 

firmy ABB, FANUC, KUKA i MITSUBISHI. Ze względu na posia-

dane licencje wspomnianych firm oraz doświadczenie w za-

kresie prowadzenia zajęć ze studentami w ramach przedmiotu 

Modelowanie i projektowanie układów robotyki, Czytelnicy do-

staną książkę umożliwiającą zapoznanie się z zasadami korzy-

stania ze środowisk oraz zasadami tworzenia i symulowania 

pracy zrobotyzowanych stanowisk produkcyjnych.

cena 59 zł
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cena 59 zł

PROGRAMOWANIE ROBOTÓW 
PRZEMYSŁOWYCH

Wojciech Kaczmarek, Jarosław Panasiuk

Wyd. I, grudzień 2017, s. ok. 250, opr. miękka

cena 69 zł

OPAKOWANIA A ŚRODOWISKO
Wymagania, standardy, projektowanie,  

znakowanie

Hanna Żakowska

Wyd. I, październik 2017, s. ok. 300, opr. miękka

cena 59 zł

PODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN
Ćwiczenia

Praca zbiorowa

Wyd. I, październik 2017, s. ok. 250, opr. miękka

HYDRAULIKA URZĄDZEŃ UZDATNIANIA 
WODY

Czesław Grabarczyk

Wyd. I, wrzesień 2017, s. ok. 220, opr. miękka

cena 59 zł

TECHNIKA Zapowiedź  2017
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cena 124 zł

PORADNIK MONTERA ELEKTRYKA
Tom 3

Wyd. I, 2016, s. 758, opr. miękka

cena 89zł

PORADNIK MONTERA ELEKTRYKA
Tom 2

Wyd. V, 2016, s. 560, opr. miękka

PODSTAWY TEORII OBWODÓW
Tom 1

Jerzy Osiowski, Jerzy Szabatin

Wyd. I, 2016, s. 360, opr. miękka

Tom 2

Wyd. I, 2017, s. 410, opr. miękka

cena 69 zł

Trzytomowy podręcznik akademicki „Podstawy teorii ob-

wodów” stanowi zamkniętą całość współczesnej teorii ob-

wodów wykładanej na wydziałach elektroniki i wydziałach 

pokrewnych uczelni krajowych i zagranicznych. W tomach I i II 

omówiono najważniejsze pojęcia teorii obwodów oraz meto-

dy opisu i analizy obwodów. Dużo uwagi poświęcono układom 

ze źródłami sterowanymi i wzmacniaczami operacyjnymi. 

Choć trzon podręcznika stanowią metody analizy układów 

skupionych, liniowych i stacjonarnych (układów SLS), zosta-

ły również uwzględnione efekty związane z występowaniem 

elementów nieliniowych i niestacjonarnych.

Drugi tom Poradnika obejmuje elektroenergetyczną automatykę zabezpieczeniową (w tym 

pomiary, sterowanie i sygnalizację), elektrotermię (z uwzględnieniem różnych metod na-

grzewania, np. rezystancyjnych, promiennikowych, łukowych, pojemnościowych, indukcyj-

nych, mikrofalowych, plazmowych, elektrodowych i laserowych), technikę świetlną (w tym 

m.in. dokumentację projektową i układy sterowania), oświetlenia zewnętrzne oraz akumula-

tory jako źródła energii. Przy omawianiu poszczególnych tematów podano także praktycz-

ne informacje, dotyczące montażu i uruchomienia omawianego sprzętu, jego eksploatacji, 

konserwacji oraz wymagań, jakie powinien spełniać ze względu na ochronę środowiska 

i bezpieczeństwo pracy.

Tom trzeci Poradnika montera elektryka składa się z czterech rozdziałów obejmujących na-

stępujące zagadnienia: elektroenergetyczne linie dystrybucyjne, instalacje elektryczne dla 

monterów, instalacje elektryczne w strefach o zwiększonym zagrożeniu pożarem, instalacje 

elektryczne w strefach zagrożonych wybuchem. Poradnik skierowany jest przede wszystkim 

do monterów i techników elektryków, zajmujących się montażem, eksploatacją oraz kon-

serwacją urządzeń i instalacji elektroenergetycznych. Może być również pomocny w nauce 

studentom i uczniom szkół o profilu elektrycznym i elektroenergetycznym.
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cena 59 zł

PROJEKTOWANIE ELEMENTÓW 
MASZYN Z WYKORZYSTANIEM 
PROGRAMU AUTODESK INVENTOR
Reduktor jedno i dwustopniowy

Paweł Płuciennik

Wys. I, 2017, s. 320, opr. miękka

TERMOGRAFIA I SPEKTROMETRIA 
W PODCZERWIENI
Zastosowania przemysłowe

Bogusław Więcek

Wyd. I, 2017, s. 400, opr. miękka

cena 89 zł

WNT

cena 69 zł

OBRÓBKA POWIERZCHNI 
W WYGŁADZARKACH POJEMNIKOWYCH

Kazimierz Woźniak

Wyd. I, 2017, s. 400, opr. miękka

Niniejsza publikacja poświęcona jest głównie praktycznym zastosowaniom termowizji 

w podczerwieni w przemyśle. Autorzy prezentują w niej podstawy techniki termowizyjnej 

w podczerwieni z uwzględnieniem podstaw fizycznych oraz budowę i działanie współcze-

snych kamer. Szczególną uwagę poświęcono metodyce poprawnego wykonywania prak-

tycznych badań termowizyjnych z uwzględnieniem rodzaju kamery, właściwości badanego 

obiektu i warunków otoczenia.

Publikacja porusza następujące zagadnienia: zakres zastosowań obróbki pojemnikowej; 

klasyfikacja oraz przegląd stosowanych współcześnie wygładzarek pojemnikowych oraz 

ich kinematyka; ocena różnych narzędzi obróbkowych – kształtek, środki wspomagają-

ce obróbkę pojemnikową, proces obróbki – wskazówki praktyczne, oczyszczanie płynów 

i ścieków powstających podczas obróbki pojemnikowej. Książka dedykowana praktykom: 

technologom obróbki powierzchni, kadrze inżynieryjno-technicznej wszystkich gałęzi 

przemysłu elektromaszynowego czy pracownikom zaplecza badawczo-rozwojowego, jak 

również studentom kierunków politechnicznych.

Książka jest kontynuacją serii publikacji Autora ułatwiających wykonanie obliczeń projekto-

wych przy użyciu programu Autodesk Inventor. Jest swoistym przewodnikiem po funkcjach 

programu pomocnych przy projektowaniu skomplikowanych części maszyn i ich mechani-

zmów. Szczególną uwagę zwrócono na zasady obliczania reduktora jedno i dwustopniowego 

z przekładnią zębatą o zębach skośnych. Publikacja skierowana jest przede wszystkim do 

studentów uczelni technicznych przystępujących do projektowania i obliczeń reduktorów.
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cena 79 zł

SIECI ŚREDNICH NAPIEĆ 
Automatyka zabezpieczeniowa 

i ochrona od porażeń

Witold Hoppel

Wyd. I, listopad 2017, s. ok. 380, opr. miękka

cena 59 zł

PODSTAWY MASZYNOZNAWSTWA

Witold Biały

Wyd. I, październik 2017, s. ok. 300, opr. miękka

cena 64 zł

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA 
W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Jan Górzyński

Wyd. I, wrzesień 2017, s. ok. 350, opr. miękka

cena 69 zł

BALISTYKA DLA SNAJPERÓW
Praktyczny poradnik

Jerzy A. Ejsmont

Wyd. I, 2017, s. 271, opr. miękka

AMUNICJA I JEJ ELABORACJA
Praktyczny poradnik

Jerzy A. Ejsmont

Wyd. I, 2017, s. 172, opr. miękka

cena 49 zł

WNT
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cena 49 zł

LABORATORIUM W SZUFLADZIE
Chemia

Angelika Gumkowska

Wyd. I, 2015, s. 156, opr. zintegrowana

SERIA LABORATORIUM W SZUFLADZIE

Cykl książek przeznaczonych dla Czytelników ciekawych świata, pasjonatów, profesjona-

listów, hobbystów… a przede wszystkim praktyków i eksperymentatorów. Każda książka 

zawiera, oprócz solidnej porcji wiadomości, opisy doświadczeń, konstrukcji, propozycje 

samodzielnych badań. Książki są bogato ilustrowane materiałami graficznymi i zdjęciami. 

Pogłębione ujęcie tematu pozwala poczuć smak eksperymentu, doświadczyć radości pozna-

wania i odkrywania różnorodności świata oraz stojącej wobec niego – twórczej wyobraźni. 

RODZINNA MATEMATYKA
Łamigłówki, które rozwijają i bawią

Kamila Łyczek

Wyd. I, 2015, s. 200, opr. zintegrowana

Książka napisana jest dla rodziców dzieci w wieku 6-10 lat, 

którzy chcą spędzać z dziećmi czas wartościowo. Umożliwia 

im ona wspólne rozwiązywanie łamigłówek matematycz-

nych uczących dzieci koncepcji matematycznych inaczej niż 

w szkole – poprzez przykłady i zadania wskazujące regu-

larności, pozwalające ekstrapolować swoją wiedzę. Książka 

zawiera 124 zadania, każde z podpowiedzią dla rodzica oraz 

informacją o stopniu trudności i orientacyjnym czasie roz-

wiązania. Do książki dołączony jest zestaw pomocy eduka-

cyjnych (24 edukrążki i 12 mgnesowych patyczków).

cena 59 zł
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cena 39 zł

LABORATORIUM W SZUFLADZIE

Biologia

Stanisław Łoboziak

Wyd. I, 2016, s. 200, opr. zintegrowana

cena 39 zł

LABORATORIUM W SZUFLADZIE

Matematyka

Łukasz Badowski, Zasław Adamaszek

Wyd. I, 2016, s. 200, opr. zintegrowana

cena 49 zł

LABORATORIUM W SZUFLADZIE

Optyka

Zasław Adamaszek

Wyd. I, 2016, s. 304, opr. zintegrowana

cena 49 zł

LABORATORIUM W SZUFLADZIE

Fizyka

Bogdan Janus,  Jacek Błoniarz-Łuczak

Wyd. I, 2016, s. 300, opr. zintegrowana

cena 49 zł

LABORATORIUM W SZUFLADZIE

Modelarstwo i robotyka

Dagmara Kiraga, Zasław Adamaszek

Wyd. I, 2015, s. 200, opr. zintegrowana

LABORATORIUM W SZUFLADZIE
Elektrotechnika, elektronika, miernictwo

Zasław Adamaszek

Wyd. I, 2015, s. 220, opr. zintegrowana

cena 49 zł

Nowości/Bestsellery 2017OFERTA DLA DZIECI
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Amunicja i jej elaboracja. Praktyczny poradnik

ARDUINO dla dzieci 

ASP.NET 5 

Autocad 2017/ Lt2017 / 360+. Kurs projektowania parame-

trycznego i nieparametrycznego 2D I 3D 

Autocad 2018/ LT2018 / 360+ 

Autodesk Inventor Professional 2017pl/2017+ Fusion/Fusion 

360 

Autodesk Inventor Professional 2018pl/2018+ Fusion/Fusion 

360 

Automatyka – napęd elektryczny

Badanie towarów przemysłowych

Balistyka dla snajperów. Praktyczny poradnik

Bezpieczeństwo informacyjne

Bezpieczeństwo w sieciach średnich napięć

Big Data w przemyśle. Jak wykorzystać analizę danych do 

optymalizacji kosztów procesów?

BIM w praktyce. Standardy, wdrożenie, casestudy

Biologia systemów

Budownictwo zrównoważone. Wybrane zagadnienia z fizyki 

budowli

Bydło domowe. Hodowla i użytkowanie

C# 6.0 AND THE .NET 4.6 FRAMEWORK

CCNA SECURITY 210-260 

Chemia koordynacyjna metali w zastosowaniach

Chemia materiałów opakowaniowych

Chemia organiczna Tom 1-5

Chemia środowiska

Chemia związków koordynacyjnych

Chemia żywności Tom 1-2

Chemical theory of machines. Basic principles of strength 

with examples of calculations.

Chromatografia i techniki elektromigracyjne. Słownik pięcio-

języczny

Cyfrowy świat seniora 

A Damskie laboratorium. Przepisy na domowe kosmetyki

Data science i uczenie maszynowe

Deep learning

Efektywność energetyczna w działalności gospodarczej

Feynmana wykłady z fizyki Tom 1-3

Fizyka wokół nas

Genetyka medyczna i molekularna

Geochemia środowiska

Geologia historyczna

Geozagrożenia

HTML5. Komponenty

Hydraulika urządzeń uzdatniania wody

Hydrologia Polski

Immunologia

Inżynieria wymagań 

Jakość w IT

Javascript dla dzieci 

Język LUA i LATEX

Komputerowy detektyw

Konstrukcje murowe wg EUROKODU 6 i norm związanych 

TOM 3

Konstrukcje żelbetowe według EUROKODU 2 i norm związa-

nych TOM 5

Konstrukcje żelbetowe według EUROKODU 2 i norm związa-

nych TOM 6

Laboratorium w szufladzie . Modelarstwo i robotyka

Laboratorium w szufladzie. Biologia

Laboratorium w szufladzie. Chemia

Laboratorium w szufladzie. Elektrotechnika, elektronika, 

miernictwo
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Laboratorium w szufladzie. Elektrotechnika, elektronika, 

miernictwo

Laboratorium w szufladzie. Fizyka

Laboratorium w szufladzie. Matematyka

Laboratorium w szufladzie. Optyka

Lego Animation Book

Logika i argumentacja. Praktyczny kurs krytycznego myślenia

Magia Ruby

Mangowy przewodnik 

Maszynoznawstwo chemiczne. Podstawy wytrzymałości 

i przykłady obliczeń

Metoda wektora preferencji w wielokryterialnym wspomaga-

niu decyzji

Mikrobiologiczne zanieczyszczenia żywności

Modelowanie i symulacja 3D obiektów magazynowych

Mosty z kompozytów FRP. Kształtowanie, projektowanie 

i badania

Nanotechnologia w praktyce

Naprawa i ochrona konstrukcji z betonu. Komentarz do 

PN-EN 1504

Nauka programowania z Minecraftem

Obróbka powierzchni w wygładzarkach pojemnikowych

Ochrona i konserwacja zabytkowych założeń ogrodowych

Oficjalny podręcznik SCRATCHJR 

Opakowania a środowisko. Wymagania, standardy, projekto-

wanie, znakowanie

Parki i ogrody terapeutyczne

Piksele, wektory i inne stwory 

Podstawy chromatografii i technik elektromigracyjnych

Podstawy fizyki Tom 1-5

Podstawy konstrukcji maszyn. Ćwiczenia

Podstawy maszynoznawstwa

Podstawy teorii obwodów Tom 1-2

Poradnik montera elektryka Tom 2-3

Poszerzanie mostów

Poza Ziemię... Historia lotów międzyplanetarnych

Poznajemy Sparka 

Praktyczna analiza powłamaniowa

Praktyczna inżynieria wsteczna 

Proekologiczne odnawialne źródła energii. Kompendium

Programowanie robotów przemysłowych

Programowanie w języku R

Projektowanie elementów maszyn z wykorzystaniem progra-

mu Autodesk Inventor. Reduktor jedno i dwustopniowy

Projektowanie konstrukcji stalowych. Cz. 1. Dźwigary kratow-

nicowe, słupy, ramownice

Projektowanie konstrukcji stalowych. Cz. 2. Belki, płatwie, wę-

zły i połączenia, ramy, łożyska

Projektowanie systemów logistycznych

Przechytrzyć MURPHY’EGO czyli matematyka na co dzień

Przetwarzanie i analiza danych w języku Python

Przykłady obliczania konstrukcji żelbetowych. Zeszyt 3. 

Zarysowanie

Przyrządy i instalacje fotowoltaiczne

Python dla dzieci

RFID od koncepcji do wdrożenia. Polska perspektywa 

Robotyzacja procesów produkcyjnych

Rodzinna Matematyka. Łamigłówki, które rozwijają i bawią

Rusztowania robocze i ochronne. Użytkowanie, odbiór, nadzór

SCRATCH PROGRAMMING PLAYGROUND

SCRUM Czyli jak robić dwa razy więcej, dwa razy szybciej

SCRUM i nie tylko 

Sieci społeczne i technologiczne 

Spektroskopia oscylacyjna. Od teorii do praktyki

SYSTEM ERP - dobre praktyki wdrożeń
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SCRATCH PROGRAMMING PLAYGROUND

SCRUM Czyli jak robić dwa razy więcej, dwa razy szybciej

SCRUM i nie tylko 

Sieci społeczne i technologiczne 

Spektroskopia oscylacyjna. Od teorii do praktyki

SYSTEM ERP - dobre praktyki wdrożeń

Środowiska programowania robotów

Świat nanocząstek

Technologie mobilne w logistyce i zarządzaniu łańcuchem 

dostaw

Tekstura obrazów biomedycznych. Metody analizy kompute-

rowej

Termografia i spektrometria w podczerwieni. Zastosowania 

przemysłowe

Termomodernizacja budynków. Ocena efektów energetycz-

nych

Testowanie aplikacji mobilnych

Testowanie i jakość oprogramowania

Testowanie i jakość oprogramowania 

Testowanie w praktyce 

Testowanie w praktyce 

TEXT MINIG: metody, narzędzia i zastosowania 

THE HARDWARE HACKER

Transport

Transport intermodalny. Projektowanie terminali przeładun-

kowych

Twórz własne gry komputerowe w PYTHONIE

Usterki w pracach budowlanych  

i wykończeniowych

W poszukiwaniu zwinności w architekturze systemów IT

W stronę nieba. Interaktywna szkoła astronomii

Wdrożenia informatycznych systemów zarządzania

Wideo dla dzieci

Współczesna wiedza o polimerach. Tom 1 Budowa struktural-

na polimerów i metody badawcze

Współczesna wiedza o polimerach. Tom 2 Polimery naturalne 

i syntetyczne, otrzymywanie i zastosowania

Wstęp do informatyki

Zaprzyjaźnij się z algorytmami 

Zrozumieć programowanieZŚ
T

U
W
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INFORMATYKA

cena 179 zł

cena 179 zł

cena 179 zł
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Doradztwo w zakresie 
umów wydawniczych

Kompleksowe 
usługi edytorskie

Usługi dystrybucji 
i sprzedaży

Zasoby PWN FOTO

Usługi produkcyjne

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI JUŻ DZIŚ:

e-mail: publikujznami@pwn.pl, tel.: (22) 695 40 67, (22) 695 42 27

Od ponad 60 lat upowszechniamy dorobek polskiej i światowej nauki 
oraz wyznaczamy standardy w popularyzowaniu i podnoszeniu wiedzy. 

Skorzystaj z naszego wieloletniego doświadczenia!



Bezpłatne e-czasopismo  
�dla�pracowników�naukowych�i dydaktycznych

Chcemy stale wspierać środowisko akademickie, być z Państwem w kontakcie, 
informować o zmianach, które dotykają polską naukę. Chcąc uczestniczyć 
w Państwa życiu zawodowym prezentujemy bezpłatne e-czasopismo – źródło 
wiedzy dla wszystkich pracowników naukowych i dydaktycznych.

• Zawsze wiarygodne informacje o szkolnictwie wyższym

• Podpowiemy jak skutecznie prowadzić badania naukowe

• Zaplanuj z nami ścieżkę kariery i rozwiń swoje kompetencje pracy 
ze studentami

niezbednikakademicki.pwn.pl
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SZKOŁA

PRZEDSZKOLE

SŁOWNIKI 
I PODRĘCZNIKI

DO NAUKI JĘZYKÓW 
OBCYCH

TRAMPOLINA
publikacje edukacyjne

do przedszkola
i szkoły podstawowej

MAŁA LINGUA
&LINGUA TEENS SPACE

ogólnopolska
sieć szkół języków 

obcych dla dzieci i młodzieży

PEWNY 
START

materiały dla uczniów
ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi

MATURA

NASZA
OFERTA

NASZA
OFERTA

NASZE
KSIĄŻKI
ZAWSZE POD RĘKĄ

WIERZYMY 
W EDUKACJĘ 
DOSTOSOWANĄ 
DO INDYWIDUALNYCH 
POTRZEB

KURSY JĘZYKOWE
SuperMemo

STUDIA 
MEDYCZNE 

I TECHNICZNE

Wypożyczam 
ebook online
i już wiem!

STUDIA 
HUMANISTYCZNE

I SPOŁECZNE

Czytanie, uczenie się 
i tworzenie nigdy 
nie były tak proste!

MAGISTER
UCZELNIA

PUBLIKACJE I MATERIAŁY
EDUKACYJNE

SŁOWNIKI I ENCYKLOPEDIE
ONLINE

SZKOŁA JĘZYKOWA
I E-LEARNING

INSTYTUT
PWN

WYPOŻYCZALNIA
KSIĄŻEK ONLINE

DOSTAWA

MAGAZYN AZYMUT ONLINE – IBUK LIBRA
/ IBUK.PL

KSIĘGARNIE PWN

E-COMMERCE – RAVELO
KSIEGARNIA.PWN.PL

PUBLIKACJI 
W WERSJI ELEKTRONICZNEJ

USŁUGI WYDAWNICZE
I SELF-PUBLISHING

DYSTRYBUCJA
I LOGISTYKA

DRUKARNIA
CYFROWA

BIURO
TŁUMACZEŃ

WYPOŻYCZALNIA
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USŁUGI
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KONFERENCJE
CZASOPISMA
DLA PROFESJONALISTÓW

SELF-PUBLISHING
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