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PWN od początku swojego istnienia jest źródłem wia-
rygodnej, rzetelnej wiedzy. W Grupie PWN dobrze 
rozumiemy wagę naszego zobowiązania i cenimy 
tradycję, na której wychowały się pokolenia Polaków. 
Jednocześnie od lat konsekwentnie się doskonalimy, 
ponieważ wierzymy, że dzięki ciągłemu rozwojowi 
i zdobywaniu nowych kompetencji lepiej odpowia-
damy na potrzeby naszych Klientów.

Jesteśmy nowoczesną, otwartą na wyzwania orga-
nizacją. 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 wie-
dzę wykorzystujemy w naszych przedsięwzięciach. 
Chcemy stale rozwijać nowe obszary działalności, 
tworzyć różnorodne, innowacyjne rozwiązania edu-
kacyjne i – dzięki naszym produktom oraz usługom 
– wspierać naszych Klientów w edukacji, pogłębianiu 
wiedzy oraz doskonaleniu przez całe życie.

Naszą pasją jest wiedza. Poznaj z nami jej moc.
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Programowanie

nowość

Zrozumieć programowanie 
Gynvael Coldwind
Wyd. 1, 2015, s. 620, opr. zintegrowana
Cena 69 zł

Bogata w szczegóły techniczne publikacja przeznaczona dla początkujących i średnioza-
awansowanych programistów. Autor (popularny bloger i specjalista) w oryginalny sposób 
przedstawia wiele elementów programowania, wyjaśniając zasadę ich działania, a także 
wskazuje ich mocne oraz słabe strony. Przykładowe tematy poruszane w  publikacji to 
m.in: architektura komputera dla programistów, operacje na danych tekstowych i binar-
nych oraz serializacja i  kompresja. Dużo miejsca poświęcone jest również codziennym 
czynnościom okołoprogramistycznym, często zaniedbywanym w tego typu publikacjach. 

Patroni medialni:
 

                                    

zapowiedź

Jesień 2016

Programistyczne błędy
Gynvael Coldwind, Mateusz Jurczyk, Adam Sawicki
Wyd. 1, 2016, s. ok. 300, opr. zintegrowana
Cena 59 zł

Książka stanowi opis najczęstszych błędów programistycznych (subiektywnie wybranych 
przez Autorów), a także zaproponowane rozwiązania oraz przykłady „z życia”, gdzie dane 
błędy wystąpiły.
Publikacja przygotowana przez jednych z najbardziej rozpoznawalnych i popularnych pol-
skich Autorów.

http://ksiegarnia.pwn.pl/Zrozumiec-programowanie,114589762,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Zrozumiec-programowanie,114589762,p.html
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zapowiedź

Czerwiec 2016

HTML5. Komponenty
Sebastian Rosik
Wyd. 1, 2016, s. ok. 200, opr. miękka
Cena 44 zł

W książce przedstawiono techniki i narzędzia, którymi możemy się posłużyć podczas two-
rzenia interfejsu użytkownika oraz aplikacji.

zapowiedź

Jesień 2016

Praktyczna inżynieria wsteczna
Zbiór opracowań
Gynvael Coldwind, Mateusz Jurczyk
Wyd. 1, 2016, s. ok. 450, opr. zintegrowana
Cena 79 zł
Książka ma być zbiorem przygotowanych specjalnie na jej potrzeby artykułów o współcze-
snej analizie binarnej i  inżynierii wstecznej oprogramowania. Autorami artykułów będą 
m.in. specjaliści z  firm antywirusowych, specjaliści od bezpieczeństwa komputerowego, 
jak i członkowie najlepszych polskich drużyn security CTF – wszyscy z wieloletnim stażem 
lub wyróżniający się umiejętnościami.
Książka skierowana będzie do Czytelników na poziomie średniozaawansowanym i zaawan-
sowanym, z  niewielkim wstępnym rozdziałem zawierającym porady i  podpowiedzi dla 
osób bardziej początkujących.

http://ksiegarnia.pwn.pl/HTML5-Komponenty,514330270,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/HTML5-Komponenty,514330270,p.html
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Programowanie

zapowiedź

Listopad 2016

eScience i uczenie maszynowe
Marcin Szeliga
Wyd. 1, 2016, s. 400, opr. zintegrowana
Cena 89 zł
eScience i uczenie maszynowe poświęcone jest zastosowaniu metod Data Science (eScience) 
w eksperymentach uczenia maszynowego na platformie Microsoft Azure i R. 

zapowiedź

Jesień 2016

Algorytmy i struktury danych
Seria: Wykłady z informatyki
Krzysztof Diks
Wyd. 1, 2016, s. ok. 200, opr. miękka
Cena 49 zł
Wielki informatyk David Harel napisał „Algorytmika jest sercem informatyki”. Co roku kilka-
naście tysięcy młodych ludzi podejmuje studia informatyczne, na których przedmiot „Algo-
rytmy i  struktury danych” jest obowiązkowy. Algorytmika staje się polską specjalnością, 
o czym świadczą sukcesy uczniów i studentów na arenie międzynarodowej. 
Książka jest skierowana do studentów informatyki i  wszystkich interesujących się 
algorytmiką.
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zapowiedź

Październik 2016

ASP.NET Core
Programowanie nowoczesnych aplikacji internetowych 
Dawid Borycki
Wyd. 1, 2016, s. ok. 550, opr. miękka
Cena 64 zł
Technologia ASP.NET Core, znana również, jako ASP.NET 5 lub ASP.NET vNext, to zbudo-
wana od podstaw nowa wersja technologii ASP.NET umożliwiająca tworzenie nowocze-
snych aplikacji internetowych. Z technologią ASP.NET Core związanych jest szereg nowych 
elementów oraz funkcjonalności. Prezentowana publikacja to doskonały wstęp do jej 
poznania.

nowość

Windows10
Programowanie uniwersalnych aplikacji mobilnych
Dawid Borycki
Wyd. 1, 2015, s. 573, opr. miękka
Cena 79 zł

Publikacja zawiera informacje m.in. o aspektach programowania uniwersalnych aplikacji, 
dostępnych modelach tworzenia aplikacji UWP, technikach programowania asynchronicz-
nego, tworzeniu animacji, konstruowania dwu- i trójwymiarowych przekształceń elemen-
tów wizualnych oraz zaawansowanych funkcjach systemu Windows 10.

Patroni medialni:
 

            

http://ksiegarnia.pwn.pl/Windows-10-Programowanie-uniwersalnych-aplikacji-mobilnych,129303694,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Windows-10-Programowanie-uniwersalnych-aplikacji-mobilnych,129303694,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Windows-10-Programowanie-uniwersalnych-aplikacji-mobilnych,129303694,p.html
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Programowanie

nowość

Arduino dla dzieci
Poznaj świat elektroniki i programowania
Alicja Żarowska-Mazur, Dawid Mazur
Wyd. 1, 2015, s. 240, opr. miękka
Cena 49 zł
W książce pokazano praktyczne zastosowanie Arduino.
Zacznij od prostych instrukcji i zbuduj robota, który będzie się poruszał po wytyczonym torze.

Partner wydania: 

Patroni medialni: 
                                    

                  

nowość

JavaScript dla dzieci
Programowanie na wesoło
Nick Morgan
Tłum. Witold Sikorski
Wyd. 1, 2015, s. 320, opr. miękka
Cena 69 zł
JavaScript dla dzieci to napisane lekkim piórem wprowadzenie do podstaw programowa-
nia, oparte na cierpliwym objaśnianiu zabawnie zilustrowanych przykładów. Zaczniesz od 
podstaw, takich jak łańcuchy znaków, tablice i pętle, a następnie przejdziesz do tematów 
zaawansowanych, takich jak obsługa interaktywnych zdarzeń za pomocą jQuery i rysowa-
nie obrazków na płótnach.

Partner wydania: 

Patroni medialni: 
                                    

                  

http://ksiegarnia.pwn.pl/Arduino-dla-dzieci,129335348,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Arduino-dla-dzieci,129335348,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/JavaScript-dla-dzieci,84924599,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/JavaScript-dla-dzieci,84924599,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Arduino-dla-dzieci,129335348,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/JavaScript-dla-dzieci,84924599,p.html
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nowość

Python dla dzieci
Programowanie na wesoło
Jason R. Briggs
Tłum. Witold Sikorski 
Wyd. 1, 2015, s. 320, opr. miękka
Cena 69 zł
Książka stanowi atrakcyjne wprowadzenie do świata programowania. Autor z  anielską 
cierpliwością omawia podstawy tego języka na bazie jedynych w swoim rodzaju – często 
zabawnych – programów, pełnych głodnych potworów, tajnych agentów, chciwych kruków 
i  nie tylko. Wszystkie wprowadzane pojęcia są klarownie zdefiniowane, a ważne partie 
kodu wyróżnione kolorem i objaśnione.

Partner wydania: 

Patroni medialni: 

                                    
                  

nowość

Magia Ruby
Programowanie na wesoło
Eric Weinstein
Tłum. Witold Sikorski
Wyd. 1, 2015, s. 312, opr. miękka
Cena 69 zł
Magia Ruby to wesoła, ilustrowana bajka, która nauczy Cię, jak programować w  Ruby 
i zabierze w fantastyczną podróż. Śledząc przygody młodych bohaterów – Rubena i Scar-
lett – zdobędziesz prawdziwe umiejętności programistyczne.

Partner wydania: 

Patroni medialni: 

                                    
                  

http://ksiegarnia.pwn.pl/Python-dla-dzieci,114592565,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Python-dla-dzieci,114592565,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Python-dla-dzieci,114592565,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Magia-Ruby,129335808,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Magia-Ruby,129335808,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Magia-Ruby,129335808,p.html
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Programowanie

nowość

Oficjalny podręcznik ScratchJr
Marina Umaschi Bers, Mitchel Resnick 
Tłum. Witold Sikorski, Małgorzata Dąbkowska-Kowalik
Wyd. 1, 2016, s. 160, opr. miękka
Cena 54 zł

Książka dla dzieci od lat 6 i ich rodziców, wprowadzająca w fascynujący świat progra-
mowania.
ScratchJr to darmowy, bardzo prosty język programowania dostępny na tablety z systemami 
iOS oraz Android. Został przygotowany z  myślą o  młodszych dzieciach, aby wprowadzić 
maluchy w fascynujący świat programowania. Jest wstępem do nauki języka Scratch. Język 
programowania Scratch został stworzony z myślą o najmłodszych na Massachusetts Insti-
tute of Technology, uczelni o największym światowym autorytecie w dziedzinie technologii.

Patroni medialni: 
                                     

                              

nowość

Nauka programowania z Minecraftem
Craig Richardson
Tłum. Małgorzata Dąbkowska-Kowalik, Maciej Baranowski
Wyd. 1, 2016, s. 300, opr. miękka
Cena 69 zł
Książka to kolejna publikacja z popularnej serii „programowanie na wesoło”. 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!

Patroni medialni: 
                                    

                                                

                   

http://ksiegarnia.pwn.pl/Oficjalny-podrecznik-ScratchJr,331284548,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Nauka-programowania-z-Minecraftem,331284557,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Oficjalny-podrecznik-ScratchJr,331284548,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Nauka-programowania-z-Minecraftem,331284557,p.html
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Java
Programowanie praktyczne od podstaw
Krzysztof Barteczko
Wyd. 1, 2014, s. 486, opr. miękka 
Cena 59 zł

Książka omawia konstrukcje oraz wybrane narzędzia języka Java przydatne we wszystkich 
rodzajach praktycznego programowania. Przeznaczona jest zarówno dla osób, które pra-
gną rozwijać swoje umiejętności, jak i dla początkujących. Czytelnik dowie się, jak imple-
mentować i  stosować interfejsy, programować współbieżnie, czy przetwarzać tablice, 
kolekcje i pliki. 

nowość

Java
Uniwersalne techniki programowania
Krzysztof Barteczko
Wyd. 1, 2015, s. 600, opr. miękka 
Cena 69 zł

Książka przedstawia sposoby i techniki programowania użyteczne we wszelkich zastoso-
waniach języka Java. W  publikacji akcentowany jest kontekst praktyczny: jak i  do czego 
poszczególnych narzędzi językowych używać. Specjalna uwaga zwracana jest na nowe ele-
menty języka, dostępne w wersjach 8 i 9.

Wprowadzenie 
do algorytmów
Thomas H.Cormen, 
Cherles E. Leiserson, 
Roland L. Rivest, Clifford 
Stein
Tłum. Krzysztof Diks, 
Adam Malinowski, 
Daria Roszkowska, 
Wojciech Rytter
Cena 149 zł   

Algorytmy
Sanjoy Dasgupta, 
Christos Papadimitriou, 
Umesh Vazirani
Tłum. Iwona Cieślik, 
Katarzyna Grygiel, 
Bartosz Walczak, 
Michał Staromiejski
Cena 64,90 zł

Android w praktyce
Projektowanie aplikacji
Roman Wantoch-Rekowski
Cena 54 zł

http://ksiegarnia.pwn.pl/Java-Programowanie-praktyczne-od-podstaw,68475457,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Java-Programowanie-praktyczne-od-podstaw,68475457,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Java-Programowanie-praktyczne-od-podstaw,68475457,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Java.-Uniwersalne-techniki-programowania,114622614,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Java.-Uniwersalne-techniki-programowania,114622614,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Java.-Uniwersalne-techniki-programowania,114622614,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Wprowadzenie-do-algorytmow,68706413,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Wprowadzenie-do-algorytmow,68706413,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Algorytmy,68467639,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Android-w-praktyce,68480740,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Android-w-praktyce,68480740,p.html
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Programowanie

zapowiedź

Październik 2016

Programowanie w języku R II
Analiza danych, obliczenia, symulacje
Marek Gągolewski
Wyd. 2, 2016, s. 700, opr. miękka
Cena 69 zł
Otwarte i wolnodostępne środowisko R zyskało w ostatnich latach ogromną popularność. 
Język R jest jednym z podstawowych narzędzi w warsztacie wielu analityków danych, sta-
tystyków, data scientists, badaczy opinii i  rynku czy specjalistów business intelligence. 
Książka skierowana jest zarówno do osób, które wykorzystują już R w swojej pracy, jak 
i tych, które chcą poznać to środowisko od podstaw. Będą nią zainteresowane zarówno 
osoby, które nigdy nie miały styczności z programowaniem, które chciałyby dodać język R 
jako kolejny do swego repertuaru, jak i takie, które znają ten język. Książka przeznaczona 
dla inżynierów jakości, testerów, kierowników testów oraz kierowników projektów IT.

nowość

HTML5 i CSS3. Definicja nowoczesności
Seria: Responsive Web Design
Dawid Mazur
Wyd. 1, 2015, s. 200, opr. miękka
Cena 39,90 zł

Wordpress i Bootstrap. Bezpłatnie i elastycznie
Seria: Responsive Web Design
Dawid Mazur
Wyd. 1, 2015, s. 184, opr. miękka
Cena 39,90 zł
Bez problemu twórz strony internetowe dostosowane do różnych urządzeń.

Patroni medialni:

     

http://ksiegarnia.pwn.pl/HTML5-i-CSS3.-Definicja-nowoczesnosci,84911205,p.html
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Shadery. Zaawansowane programowanie w GLSL
Karol Sobiesiak, Piotr Sydow
Wyd. 1, 2015, s. 343, opr. miękka
Cena 49,90 zł

Niezbędnik każdego kto zamierza szybko odnaleźć się we współczesnej grafice trójwymia-
rowej. Jest to pierwsza tego typu książka na świecie, opisująca najnowszą wersję języka 
GLSL 4.50 będącego częścią OpenGL 4.5. Zawiera wyczerpujący opis programowania 
wszystkich dostępnych aktualnie shaderów, włącznie z niezwykle popularnym w ostatnim 
czasie shaderem obliczeniowym (ang. compute shader). Posiada również krótkie wpro-
wadzenie do architektury procesora graficznego. Książka skierowana jest zarówno do 
osób zawodowo zajmujących się programowaniem shaderów, jak również do tych, którzy 
dopiero zaczynają.

Patroni medialni:

                   

Świat poza jQuery
Biblioteki: AngularJS, 
KnockoutJS i BackboneJS
Karol Rogowski
Cena 49,90 zł

OpenCL
Akceleracje GPU w praktyce
Marek Sawerwain
Cena 49,90 zł

PTC Mathcad Prime 3.0
Obliczenia i programowanie
Robert Gajewski, 
Marcin Jaczewski
Cena 54,90 zł

Grafika 3D czasu 
rzeczywistego
Nowoczesny OpenGL 
Jacek Matulewski
Cena 49,90 zł

Box2D
Fizyczny świat w pudełku
Łukasz Grządka, 
Marcin Różański
Wyd. 1, 2014, s. 214,  
opr. miękka
Cena 49,90 zł

http://ksiegarnia.pwn.pl/Shadery-Zaawansowane-programowanie-w-GLSL,84913069,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Shadery-Zaawansowane-programowanie-w-GLSL,84913069,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Swiat-poza-jQuery,68584240,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/OpenCL,68585654,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/OpenCL,68585654,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/PTC-Mathcad-Prime-3.0,68586328,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/PTC-Mathcad-Prime-3.0,68586328,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Grafika-3D-czasu-rzeczywistego,68451737,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Grafika-3D-czasu-rzeczywistego,68451737,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Grafika-3D-czasu-rzeczywistego,68451737,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Box2D-Fizyczny-swiat-w-pudelku,84902213,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Box2D-Fizyczny-swiat-w-pudelku,84902213,p.html
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CAD/CAM

nowość

AutoCAD 2016/LT2016/360+ 
Kurs projektowania parametrycznego i nieparametrycznego 2D i 3D
Andrzej Jaskulski
Wyd. 1, 2015, s. 1056, opr. miękka
Cena 109 zł

Podręcznik uczy tworzenia i  drukowania dokumentacji wyrobów dowolnej branży 
o dowolnym stopniu złożoności. Niezbędny każdemu studentowi, inżynierowi, technikowi. 
Obejmuje narzędzia Cloud Computing na tablety i smartfony. Przygotowuje do egzaminu 
AutoCAD Certified Professional. Autor, to pracownik naukowo-dydaktyczny ze stażem 
przemysłowym – wychowawca tysięcy inżynierów, „Autodesk Authorized Author”, wykła-
dowca „Autodesk University Las Vegas”, „Subject Matter Expert”, dyrektor i trener Autory-
zowanego Centrum Szkolenia Autodesk. 

Patroni medialni: 
                        

zapowiedź

Wrzesień 2016

AutoCad 2017/ LT2016 / 360+
Kurs projektowania parametrycznego i nieparametrycznego 2D i 3D. 
Wersja polska i angielska
Andrzej Jaskulski
Wyd. 1, 2016, s. ok. 1000 , opr. miękka
Cena 99 zł
Podręcznik zgodny z najnowszymi wersjami programów AutoCAD i AutoCAD LT, dosto-
sowany do wymagań kursów autoryzowanych przez producenta tego oprogramowania 
– firmę Autodesk. 
Jest kompletnym kursem projektowania parametrycznego i nieparametrycznego 2D/3D, 
pozwala efektywnie nauczyć się tworzenia i  kreślenia dokumentacji wyrobów dowolnej 
branży i o dowolnym stopniu złożoności.
Książka ma charakter poradnikowy, jest przeznaczona dla Czytelnika samodzielnie zdoby-
wającego wiedzę. Oparta jest na ćwiczeniach bogato ilustrowanych zrzutami ekranu kolej-
nych etapów projektowania. 

http://ksiegarnia.pwn.pl/AutoCad-2016-LT2016-360,84897909,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/AutoCad-2016-LT2016-360,84897909,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/AutoCad-2016-LT2016-360,84897909,p.html
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nowość

Autodesk Inventor Professional 2016PL/2016+/FUSION 360
Metodyka projektowania 
Andrzej Jaskulski
Wyd. 1, 2015, s. 1202, opr. miękka
Cena 149 zł

Podręcznik uczy projektowania wyrobów i zarządzania ich dokumentacją. Niezbędny każ-
demu studentowi, inżynierowi, technikowi. Obejmuje modelowanie hierarchiczne (FBM) 
i swobodne (SFM), realizowane klasycznie oraz metodą Cloud Computing. Przygotowuje 
do egzaminu „Inventor Certified Professional”. Autor, to pracownik naukowo-dydak-
tyczny ze stażem przemysłowym – wychowawca tysięcy inżynierów, „Autodesk Authorized 
Author”, wykładowca „Autodesk University Las Vegas”, „Subject Matter Expert”, dyrektor 
i trener Autoryzowanego Centrum Szkolenia Autodesk. 

Patroni medialni: 
                        

zapowiedź

Wrzesień 2016

Autodesk Inventor Professional 2017PL/2017+/Fusion 360 
Metodyka projektowania + płyta CD
Andrzej Jaskulski
Wyd. 1, 2016, s. 1000 , opr. miękka
Cena 149 zł
Podręcznik zgodny z najnowszymi programami i wymaganiami kursów autoryzowanych 
przez producenta programu Autodesk Inventor oraz Inventor Fusion – firmę Autodesk. 
Wiedza w nim zawarta pozwala na samodzielne nauczenie się projektowania dowolnych 
wyrobów dowolnej branży, z wykorzystaniem techniki adaptacyjnej i modelowania swo-
bodnego, jak również redagowania i  drukowania ich dokumentacji w  dowolnej postaci 
i podziałce rysunkowej. 
Książka ma charakter poradnikowy, jest przeznaczona dla Czytelnika samodzielnie zdoby-
wającego wiedzę. Oparta jest na ćwiczeniach bogato ilustrowanych zrzutami ekranu kolej-
nych etapów projektowania. 

http://ksiegarnia.pwn.pl/Autodesk-Inventor-Professional-2016PL-2016-Fusion-360,84898282,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Autodesk-Inventor-Professional-2016PL-2016-Fusion-360,84898282,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Autodesk-Inventor-Professional-2016PL-2016-Fusion-360,84898282,p.html
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ECDL

ECDL. Podstawy pracy z komputerem
Moduł B1. Syllabus v. 1.0
Witold Sikorski
Wyd. 1, 2014, s. 184, opr. miękka
Cena 29,90 zł 

ECDL. Podstawy pracy w sieci
Moduł B2. Syllabus v. 1.0
Witold Sikorski
Wyd. 1, 2014, s. 160, opr. miękka
Cena 29,90 zł
Moduł B1. Podstawy pracy z komputerem, prezentuje pojęcia m.in. technologii informacyj-
nej i komunikacyjnej oraz bezpieczeństwa informacji. 
Moduł B2. Podstawy pracy w sieci, omawia m.in. zagadnienia dotyczące zasad przeglądania 
Internetu, bezpieczeństwa podczas pracy w sieci, efektywnego wyszukiwania informacji 
i poczty elektronicznej. 

ECDL Base na skróty
Alicja Żarowska-Mazur, Waldemar Węglarz
Wyd. 1, 2014, s. 300, opr. miękka
Cena 69,90 zł

Książka przeznaczona jest dla osób początkujących, chcących zdobyć podstawową wiedzę 
na temat komputerów, a także informacje dotyczące Internetu, Edytora tekstów i Arkuszy 
kalkulacyjnych. Oparta została na konkretnych przykładach. Zawiera instruktaż i opis prak-
tycznych zadań, przedstawiając w sposób prosty i przystępny najważniejsze zagadnienia 
do certyfikatu, zgodnie z wymogami ujętymi w Sylabusach dla poszczególnych modułów 
ECDL Base. Liczne zrzuty ze szczegółowymi wyjaśnieniami w pełni wspomagają wszystkie 
opisywane ćwiczenia.

http://ksiegarnia.pwn.pl/ECDL-Podstawy-pracy-z-komputerem,68553117,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/ECDL-Podstawy-pracy-z-komputerem,68553117,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/ECDL-B2-Podstawy-pracy-w-sieci,68448109,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/ECDL-B2-Podstawy-pracy-w-sieci,68448109,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/ECDL-B2-Podstawy-pracy-w-sieci,68448109,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/ECDL-Podstawy-pracy-z-komputerem,68553117,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/ECDL-Base-na-skroty-Syllabus-V.-1.0,68478627,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/ECDL-Base-na-skroty-Syllabus-V.-1.0,68478627,p.html
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ECDL. 
Użytkowanie 
baz danych
Moduł S1. Sylabus v. 5.0
Alicja Żarowska-Mazur
Wyd. 1, 2014, s. 160, opr. miękka
Cena 29,90 zł

ECDL. Zarządzanie projektami
Moduł S5. Sylabus v. 1.0 
Żarowska-Mazur Alicja, Mazur Dawid
Wyd. 1, 2015, s. 150, opr. miękka 
Cena 29,90 zł

ECDL. Web Editing   
Moduł S6. Syllabus v. 2.0                  
Alicja Żarowska- Mazur, Dawid Mazur      
Wyd. 1, 2015, s. 174, opr. miękka
Cena 29,90 zł           

ECDL. Edycja obrazów  
Moduł S4. Syllabus v. 2.0   
Alicja Żarowska- Mazur, Dawid Mazur  
Wyd. 1, 2015, s. 204, opr. miękka
Cena 29,90 zł                                                                                     

ECDL. IT Security                                                             
Moduł S3. Syllabus v. 1.0                                                    
Alicja Żarowska- Mazur, Dawid Mazur                              
Wyd. 1, 2014, s. 134, opr. miękka 
Cena 29,90 zł           

ECDL. Współpraca Online 
Moduł S7. Syllabus v. 1.0     
Alicja Żarowska- Mazur, Dawid Mazur
Wyd. 1, 2014, s. 154, opr. miękka
Cena 29,90 zł

Moduł S1. Użytkowanie baz danych pokazuje Czytelnikowi krok po kroku m.in. w jaki sposób 
zbudować bazę danych i wybrać z niej konkretne informacje.
Moduł S5. Zarządzanie projektami pokazuje, jak tworzyć projekt, ustalać jego harmono-
gram, a następnie zarządzać nim.
Moduł S6. Web Editing stanowi pomoc dla tych, którzy chcą samodzielnie poznać projekto-
wanie stron WWW.
Moduł S4. Edycja obrazów pokazuje, jak krok po kroku wykonywać kompletny projekt gra-
ficzny i przygotować go do druku.
Moduł S3. IT Security, stanowi kompendium wiedzy na temat zagrożeń dla danych, złośli-
wych oprogramowań i bezpieczeństwa w Internecie.
Z Modułu S7. Współpraca Online, Czytelnik dowie się m.in. jakie są zasady współpracy 
w chmurze obliczeniowej i jak przechowywać zasoby na dyskach online.  

http://ksiegarnia.pwn.pl/ECDL-Uzytkowanie-baz-danych-Syllabus-v.-5.0,68447223,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/ECDL-Uzytkowanie-baz-danych-Syllabus-v.-5.0,68447223,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/ECDL-Uzytkowanie-baz-danych-Syllabus-v.-5.0,68447223,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/ECDL-Uzytkowanie-baz-danych-Syllabus-v.-5.0,68447223,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/ECDL-S5-Zarzadzanie-projektami.,84907701,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/ECDL-S5-Zarzadzanie-projektami.,84907701,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/ECDL-Web-editing-Syllabus-v.-2.0.-S6,84875983,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/ECDL-Web-editing-Syllabus-v.-2.0.-S6,84875983,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/ECDL-S4-Edycja-obrazow-Syllabus-v.2.0,84877163,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/ECDL-S4-Edycja-obrazow-Syllabus-v.2.0,84877163,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/ECDL-IT-Security-Modul-S3.-Syllabus-v.-1.0,68484273,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/ECDL-IT-Security-Modul-S3.-Syllabus-v.-1.0,68484273,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/ECDL-S7,68451611,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/ECDL-S7,68451611,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/ECDL-S7,68451611,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/ECDL-IT-Security-Modul-S3.-Syllabus-v.-1.0,68484273,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/ECDL-S4-Edycja-obrazow-Syllabus-v.2.0,84877163,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/ECDL-Web-editing-Syllabus-v.-2.0.-S6,84875983,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/ECDL-S5-Zarzadzanie-projektami.,84907701,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/ECDL-Uzytkowanie-baz-danych-Syllabus-v.-5.0,68447223,p.html
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Sieci/Internet/WWW

nowość

Cyfrowy świat seniora
Bezpiecznie w internecie
Alicja Żarowska-Mazur
Wyd. 1, 2016, s. 250, opr. miękka
Cena 39,90 zł
Książka stanowi kontynuację bardzo dobrze przyjętej serii „Cyfrowy świat seniora”.
Poprzednie tomy pokazują seniorom, w  jaki sposób korzystać z  komputera, urządzeń 
mobilnych oraz jak być aktywnym w internecie. Publikacja „Bezpiecznie w internecie” ma 
uświadamiać seniorom zagrożenia płynące z  obecności w  sieci oraz pokazywać dobre 
praktyki w celu ich uniknięcia.

Patroni medialni: 

                                    

nowość

Cyfrowy świat seniora
Aktywnie w internecie
Alicja Żarowska-Mazur
Wyd. 1, 2015, s. 240, opr. miękka
Cena 39,90 zł

Publikacja, która uświadamia, że senior ma prawo i  możliwość aktywnego uczestnicze-
nia w Internecie. W książce poruszono takie zagadnienia, jak blogi, komunikatory, serwisy 
umożliwiające publikację zdjęć i tekstów.
Tak samo, jak w pozostałych publikacjach tego cyklu, tak i tu wszystkie ćwiczenia zostały 
poparte praktycznymi przykładami oraz zilustrowane tak, by każdy krok był czytelny 
i zrozumiały.

Patroni medialni: 

                  

http://ksiegarnia.pwn.pl/Cyfrowy-swiat-seniora,341835917,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Cyfrowy-swiat-seniora,341835917,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Cyfrowy-swiat-seniora,84929107,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Cyfrowy-swiat-seniora,84929107,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Cyfrowy-swiat-seniora,341835917,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Cyfrowy-swiat-seniora,84929107,p.html


20

Cyfrowy świat seniora
Smartfon, tablet i nie tylko
Alicja Żarowska-Mazur
Wyd. 1 2015, s. 200, opr. miękka
Cena 39,90 zł

Praktyczny poradnik, który w przystępny sposób omawia działanie smartfonów, tabletów 
oraz czytników e-booków.
Przedstawione zagadnienia mają charakter ćwiczeń, a każde z nich jest zilustrowane gra-
ficznie, co zdecydowanie ułatwia zrozumienie wykonywanych operacji.
Pierwsza książka dla seniorów, w której pokazane zostały dwa różne systemy operacyjne: 
Android i iOs, oraz książki elektroniczne.

Patroni medialni: 

            

Cyfrowy świat 60+
Tom 1 Ty i twój komputer
Alicja Żarowska-Mazur
Wyd. 1, s. 256, opr. miękka, 2014, cena 39,90 zł         

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

Patroni medialni: 

            

http://ksiegarnia.pwn.pl/Cyfrowy-swiat-seniora,84910258,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Cyfrowy-swiat-seniora,84910258,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Cyfrowy-swiat-seniora,84910258,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Cyfrowy-swiat-60,68440620,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Cyfrowy-swiat-60,68440620,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Cyfrowy-swiat-60,68440255,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Cyfrowy-swiat-60,68440255,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Cyfrowy-swiat-60,68440255,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Cyfrowy-swiat-60,68440620,p.html
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Sieci/Internet/WWW

zapowiedź

Czerwiec 2016

CCNA SECURITY 210-260
Oficjalny przewodnik 
Przygotowanie do egzaminu na certyfikat 
Omar Santos, John Stuppi
Wyd. 1, 2016, s. ok. 750, opr. twarda
Cena 129 zł
CCNA Security jest to specjalistyczny kurs dotyczący bezpieczeństwa sieci komputerowych, 
przeznaczonym dla osób, które posiadają już wiedzę na poziomie kursu CCNA i chcą tę 
wiedzę rozszerzyć o specjalistyczne zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa sieci opartej 
o routery i przełączniki.
Tematyka obejmuje podstawowe technologie zabezpieczania sieci , instalację i zarządza-
nie cechami bezpieczeństwa na urządzeniach tak, by zachować integralność sieci, pouf-
ność danych w niej przechowywanych a także zagwarantować ciągłość jej pracy.

nowość

Cisco CCENT/ CCNA ICND1 100-101
Oficjalny przewodnik
Przygotowanie do egzaminu na certyfikat
Wendell Odom
Tłum. Małgorzata Dąbkowska-Kowalik i Witold Sikroski
Wyd. 1, 2015, s. 912, opr. twarda
Cena 129 zł

Cisco CCNA/ Routing and Switching ICND2 200-101
Oficjalny przewodnik
Przygotowanie do egzaminu na certyfikat
Wendell Odom
Tłum.  Małgorzata Dąbkowska-Kowalik, Witold Sikroski i Maciej Baranowski
Wyd. 1, 2015, s. 722, opr. twarda
Cena 129 zł
Najlepsze przewodniki po certyfikacji – aktualne treści, nowe ćwiczenia, praktyczne pytania 
i treningi wideo.

http://ksiegarnia.pwn.pl/CCNA-Security-210-260-Oficjalny-przewodnik.,462226842,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/CCNA-Security-210-260-Oficjalny-przewodnik.,462226842,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/CCNA-Security-210-260-Oficjalny-przewodnik.,462226842,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/CCNA-Security-210-260-Oficjalny-przewodnik.,462226842,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Oficjalny-przewodnik-Przygotowanie-do-egzaminu-na-certyfikat-Cisco-CCENT-CCNA,84898705,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Oficjalny-przewodnik-Przygotowanie-do-egzaminu-na-certyfikat-Cisco-CCENT-CCNA,84898705,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Oficjalny-przewodnik-Przygotowanie-do-egzaminu-na-certyfikat-Cisco-CCENT-CCNA,84898705,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Oficjalny-przewodnik-Przygotowanie-do-egzaminu-na-certyfikat-Cisco-CCNA-Routing-and-Switching,84898703,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Oficjalny-przewodnik-Przygotowanie-do-egzaminu-na-certyfikat-Cisco-CCNA-Routing-and-Switching,84898703,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Oficjalny-przewodnik-Przygotowanie-do-egzaminu-na-certyfikat-Cisco-CCNA-Routing-and-Switching,84898703,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Oficjalny-przewodnik-Przygotowanie-do-egzaminu-na-certyfikat-Cisco-CCNA-Routing-and-Switching,84898703,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Oficjalny-przewodnik-Przygotowanie-do-egzaminu-na-certyfikat-Cisco-CCENT-CCNA,84898705,p.html
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nowość

Zaprzyjaźnij się z algorytmami
Przewodnik dla początkujących i średniozaawansowanych
Jacek Tomasiewicz
Wyd. 1, 2016, s. 182, opr. miękka
Cena 44,90 zł
Książka stanowi idealne narzędzie do nauki algorytmów. W publikacji znajduje się przegląd 
osiemnastu zagadnień z zakresu algorytmiki. Każde z nich jest opatrzone opisem, fragmen-
tem kodu programu w języku C++ oraz trzema zadaniami dotyczącymi tego zagadnienia. 
Głównym adresatem pracy są uczniowie posiadający podstawową umiejętność progra-
mowania (np. przygotowujący się do zawodów programistycznych) oraz ich nauczyciele.

Partnerzy: 

                   

Patroni medialni: 

                  

zapowiedź

Wrzesień 2016

Wdrożenia informatycznych systemów zarządzania
Janusz Jurek
Wyd. 1, 2016, s. ok. 300, opr. miękka
Cena 69 zł
Głównym celem publikacji jest przekazanie wiedzy potrzebnej do prawidłowej realizacji 
wdrożeń systemów informatycznych wspierających zarządzanie oraz praktycznych wska-
zówek wynikających z doświadczeń w rzeczywistych przedsięwzięciach.

http://ksiegarnia.pwn.pl/Zaprzyjaznij-sie-z-algorytmami,256933944,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Zaprzyjaznij-sie-z-algorytmami,256933944,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Zaprzyjaznij-sie-z-algorytmami,256933944,p.html
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Informatyka – zastosowania

nowość

Zawód tester
Radosław Smilgin
Wyd. 1, 2015, s. 300, opr. miękka
Cena 44,90 zł

Książka, która wszystkim osobom, chcącym zostać testerami pokaże jak rozpocząć przy-
godę z  testowaniem oprogramowania. Dzięki tej publikacji wejdziesz w  świat IT i  zdo-
będziesz podstawy, by stać się testerem oprogramowania. Twórca portalu testerzy.pl, 
Mistrzostw Polski w Testowaniu Oprogramowania – TestingCup i przedsiębiorca z powo-
dzeniem prowadzący działalność testerską, jak nikt inny w Polsce zna się na samym testo-
waniu, ale i na meandrach polskiego rynku pracy w obszarze jakości oprogramowania.
Teraz postanowił pokazać z perspektywy swojego rozwoju w zawodzie oraz przez pryzmat 
setek testerów, których wychował, jak stać się pożądanym na rynku ekspertem od testo-
wania. Książka przeznaczona jest dla osób, które dopiero szukają swojej ścieżki kariery 
i chcą spróbować swoich sił w IT oraz dla osób, które już wiedzą, że chcą być testerami 
i  szukają narzędzia do zaplanowania rozwoju kariery. Autor rekomenduje tę publikację 
osobom początkującym, czyli od 0 miesięcy do 6 miesięcy doświadczenia w testowaniu.

Partner wydania:  

Patroni medialni: 

                        
      

Inżynieria wymagań 
w praktyce
Bartosz Hrabski, Karolina 
Zmitrowicz
Cena 54,90 zł

Analityk systemów. 
Przygotowanie do 
egzaminu z inżynierii 
wymagań
Certyfikowany specjalista IT
Karolina Zmitrowicz
Cena 49,90 zł

Tester 
oprogramowania. 
Przygotowanie do 
egzaminu z testowania 
oprogramowania
Certyfikowany specjalista IT
Karolina Zmitrowicz
Cena 49,90 zł

http://ksiegarnia.pwn.pl/Zawod-tester,138870798,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Zawod-tester,138870798,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Inzynieria-wymagan-w-praktyce,68585710,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Inzynieria-wymagan-w-praktyce,68585710,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Analityk-systemow,84874534,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Analityk-systemow,84874534,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Analityk-systemow,84874534,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Analityk-systemow,84874534,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Analityk-systemow,84874534,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Tester-oprogramowania-Przygotowanie-do-egzaminu-z-testowania-oprogramowania,84913544,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Tester-oprogramowania-Przygotowanie-do-egzaminu-z-testowania-oprogramowania,84913544,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Tester-oprogramowania-Przygotowanie-do-egzaminu-z-testowania-oprogramowania,84913544,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Tester-oprogramowania-Przygotowanie-do-egzaminu-z-testowania-oprogramowania,84913544,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Tester-oprogramowania-Przygotowanie-do-egzaminu-z-testowania-oprogramowania,84913544,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Tester-oprogramowania-Przygotowanie-do-egzaminu-z-testowania-oprogramowania,84913544,p.html
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nowość

Testowanie i jakość oprogramowania
Metody, narzędzia, techniki
Adam Roman
Wyd. 1, 2015, s. 1100, opr. twarda
Cena 149 zł
Pierwszy w  Polsce podręcznik kompleksowo opisujący nowoczesne podejście do testo-
wania. Bogato ilustrowany przykładami w przystępny sposób prezentuje większość spo-
tykanych w  praktyce metod efektywnego testowania, zarządzania procesem testowym 
oraz zapewniania jakości oprogramowania. Polecany początkującym i  zaawansowanym 
testerom, kierownikom testów, programistom stosującym testy jednostkowe, osobom 
usprawniającym proces testowy w organizacji oraz inżynierom jakości oprogramowania. 
Idealna pomoc dla przygotowujących się do egzaminów ISTQB na wszystkich poziomach 
zaawansowania.

Partner wydania:  

Patroni medialni: 

                  

zapowiedź

Październik 2016

Testowanie w praktyce. Studium przypadków
Praca zbiorowa pod redakcją Adama Romana i Karoliny Zmitrowicz
Wyd. 1, 2016, s. ok. 300, opr. miękka
Cena 59 zł
Celem książki jest przedstawienie udanych projektów testowych przeprowadzonych 
w  polskich firmach przez wybitnych praktyków testowania. To swoiste studium przy-
padków służyć będzie jako baza wiedzy i dobrych praktyk dla pozostałych organizacji. 
Książka przeznaczona dla inżynierów jakości, testerów, kierowników testów oraz kierow-
ników projektów IT.

http://ksiegarnia.pwn.pl/Testowanie-i-jakosc-oprogramowania.-Metody-narzedzia-techniki,84912788,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Testowanie-i-jakosc-oprogramowania.-Metody-narzedzia-techniki,84912788,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Testowanie-i-jakosc-oprogramowania.-Metody-narzedzia-techniki,84912788,p.html
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zapowiedź

Październik 2016

Scrum i nie tylko
Teoria i praktyka w metodach Agile
Krystian Kaczor
Wyd. 2, 2016, s. ok. 300, opr. miękka
Cena 59 zł
Autor to jeden z  kilku Professional Scrum Trainerów w  Polsce! Publikacja jest drugim 
wydaniem 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.

nowość

SCRUM
Czyli jak robić dwa razy więcej, dwa razy szybciej
Jeff Sutherland 
Tłum. Małgorzata Dąbkowska-Kowalik, Witold Sikorski
Wyd. 1, 2016, s. 240, opr. zintegrowana
Cena 59,90 zł
Żyjemy w świecie, w którym nie wszystko funkcjonuje tak jak należy. Dla tych, którzy wie-
rzą, że każdą pracę można wykonać jeszcze lepiej, pionier Scruma – Jeff Sutherland – przy-
gotował błyskotliwą, głęboką i prowokującą do myślenia książkę o procesie zarządzania.

Parter wydania:

Patroni medialni: 

                              

http://ksiegarnia.pwn.pl/Scrum-Czyli-jak-robic-dwa-razy-wiecej-dwa-razy-szybciej,114592110,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Scrum-Czyli-jak-robic-dwa-razy-wiecej-dwa-razy-szybciej,114592110,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Scrum-Czyli-jak-robic-dwa-razy-wiecej-dwa-razy-szybciej,114592110,p.html
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nowość

Systemy informatyczne w zarządzaniu procesami 
Workflow
Bartłomiej Gawin
Wyd. 1, 2015, s. 262, opr. miękka
Cena 59,90 zł

Książka wprowadza Czytelnika w obszary cyklicznego zarządzania procesami biznesowymi, 
począwszy od ich projektowania, poprzez informatyzację, analizę, poprawę i optymaliza-
cję, aż do ponownego utworzenia nowych definicji procesów, dostosowanych do rzeczywi-
stych uwarunkowań i potrzeb biznesowych.

Partner wydania: 

      

Patroni medialni: 

                  

nowość

System ERP – dobre praktyki wdrożeń
Magdalena Chomuszko
Wyd. 1, 2016, s. 160, opr. miękka
Cena 59,90 zł

W książce przedstawiony został cały proces wdrożenia systemu ERP wraz z zagadnieniami 
powiązanymi oraz opracowanymi na bazie doświadczeń dobrymi praktykami, które będą 
prezentowały jak zrealizować kolejne etapy projektu.

Patroni medialni: 

                  

http://ksiegarnia.pwn.pl/Systemy-informatyczne-w-zarzadzaniu-procesami-Workflow,84923612,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Systemy-informatyczne-w-zarzadzaniu-procesami-Workflow,84923612,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/System-ERP-Dobre-praktyki-wdrozen,474874246,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Systemy-informatyczne-w-zarzadzaniu-procesami-Workflow,84923612,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/System-ERP-Dobre-praktyki-wdrozen,474874246,p.html
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Poradnik 
przedsiębiorcy
Sage Symfonia START, KPiR 
i ryczałt
Jerzy Auksztol,  
Marta Polit-Szychalewska, 
Magdalena Chomuszko 
Cena 49,90 zł

Kurs księgowości 
komputerowej
Sage Symfonia 2015
Magdalena Chomuszko
Cena 49,90 zł

Kurs Kadry i Płace
Sage Symfonia 2015
Magdalena Chomuszko
Cena 49,90 zł

Controlling procesów
Jak wdrożyć?
Magdalena Chomuszko
cena 44,90 zł

nowość

Poznajemy Sparka. Błyskawiczna analiza danych
Holden Karau, Andy Konwinski, Patrick Wendell, Matei Zaharia
Wyd. 1, 2016, s. 278, opr. miękka
Cena 59,90 zł

Dzięki tej pracy, napisanej przez deweloperów Sparka, naukowcy zajmujący się danymi 
i inżynierowie dowiedzą się, jak przedstawiać równoległe zadania za pomocą kilku wierszy 
kodu oraz jak pisać aplikacje od prostych zdań wsadowych do przetwarzania strumienio-
wego i systemów uczących się.

Patroni medialni: 

                        

zapowiedź

Listopad 2016

Przetwarzanie i analiza danych w języku Python
Marek Gągolewski
Wyd. 1, 2016, s. ok. 400, opr. miękka
Cena 59 zł
Książka jest wprowadzeniem do analizy danych przy użyciu środowiska Python 3. Będą 
nią zainteresowane szczególnie osoby wykorzystujące oprogramowanie typu R, SAS, SPSS, 
Stata, a chcące poznać, jak wykonać podobne czynności w Pythonie.

http://ksiegarnia.pwn.pl/Poradnik-przedsiebiorcy.-Sage-Symfonia-Start.-KPiR-i-ryczalt,84912360,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Poradnik-przedsiebiorcy.-Sage-Symfonia-Start.-KPiR-i-ryczalt,84912360,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Poradnik-przedsiebiorcy.-Sage-Symfonia-Start.-KPiR-i-ryczalt,84912360,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Poradnik-przedsiebiorcy.-Sage-Symfonia-Start.-KPiR-i-ryczalt,84912360,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Controlling-procesow,84877029,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Controlling-procesow,84877029,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Poznajemy-Sparka-Blyskawiczna-analiza-danych,256934047,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Poznajemy-Sparka-Blyskawiczna-analiza-danych,256934047,p.html
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nowość

Text Mining: metody, narzędzia i zastosowania 
Wykorzystanie SAS Text Analytics
Dominik Spinczyk, Mariusz Dzieciątko
Wyd. 1, 2016, s. 204, opr. miękka
Cena 59 zł 

Celem książki jest efektywne i  płynne wprowadzenie Czytelnika w  metody eksploracji 
danych tekstowych w  szczególności z  wykorzystaniem narzędzi pakietu Text Analytics 
firmy SAS Institute. Podano zarys podstaw teoretycznych niezbędnych do skutecznego 
stosowania dostępnych narzędzi w aplikacjach biznesowych w tym m. in.: opis reprezen-
tacji informacji zawartej w dokumencie tekstowym, metody przekształcania tej informacji, 
metody wykorzystywane do grupowania i klasyfikacji dokumentów tekstowych. Podano 
odniesienia do istniejącego aktualnego piśmiennictwa zarówno w  języku angielskim jak 
i polskim.

Partner wydania:

Patroni medialni: 

                                    

nowość

Matlab dla naukowców i inżynierów
Rudra Pratap
Wyd. 2, 2015, s. 290, opr. miękka 
Cena 59 zł

Matlab jest pakietem do szybkich obliczeń numerycznych i wizualizacji wyników. To naj-
bardziej rozpowszechnione dziś narzędzie inżynierskie. Jego zaletą jest interakcyjne śro-
dowisko pracy, obejmujące setki wbudowanych funkcji do obliczeń technicznych, grafiki 
i animacji. 

http://ksiegarnia.pwn.pl/Text-Mining-metody-narzedzia-i-zastosowania,331284686,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Text-Mining-metody-narzedzia-i-zastosowania,331284686,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Text-Mining-metody-narzedzia-i-zastosowania,331284686,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Matlab-dla-naukowcow-i-inzynierow,114590785,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Matlab-dla-naukowcow-i-inzynierow,114590785,p.html
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nowość

Informatyka kwantowa
Wybrane obwody i algorytmy
Marek Sawerwain, Joanna Wiśniewska
Wyd. 1, 2015, s. 350, opr. miękka
Cena 59,90 zł

Informatyka kwantowa (IK) to nowa, dynamicznie rozwijająca się dyscyplina informatyki. 
Choć obecnie rozwój IK nie jest tak szybki jak można by oczekiwać – głównie ze względu 
na możliwości technologiczne – to jednak powstają nowe algorytmy i protokoły wymiany 
informacji oparte o  fundamentalne prawa mechaniki kwantowej. Książka ma na celu 
przedstawić podstawowe pojęcia wprowadzające Czytelnika w niełatwe arkany IK,  a także 
przybliżyć działanie podstawowych, już dobrze poznanych, obwodów kwantowych realizu-
jących znane algorytmy i protokoły informatyki kwantowej.

Partnerzy wydania: 

      

Patron medialny: 

 

Zarządzanie informacją w cyberprzestrzeni
Jacek Unold
Wyd. 1, 2015, s. 332, opr. miękka
Cena 49,90 zł

Książka ta jest lekturą,  która  wciąga Czytelnika i skłania  do  bliższego zainteresowania  
się  tematyką cyberprzestrzeni, Internetu oraz wykorzystania narzędzi informatycznych 
w  nowoczesnym zarządzaniu organizacją czy też tworzeniu przewagi konkurencyjnej. 
Publikacja jest adresowana do kadry naukowo-dydaktycznej oraz studentów uczelni eko-
nomicznych, uniwersytetów i politechnik. Monografia może być również lekturą dla kadry 
zarządzającej organizacjami i projektami, zwłaszcza działającymi w obszarze IT.

http://ksiegarnia.pwn.pl/Informatyka-kwantowa,129303178,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Informatyka-kwantowa,129303178,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Informatyka-kwantowa,129303178,p.html
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zapowiedź

Wrzesień 2016

Wstęp do informatyki
Seria: Wykłady z informatyki 
Jacek Lembas, Rafał Kawa
Wyd. 1, 2016, s. ok. 250, opr. miękka
Cena 49 zł
Książka jest spójnym podręcznikiem przeznaczonym dla studentów pierwszego roku stu-
diów informatycznych.

Zrównoleglanie i automatyczne dostosowanie 
algorytmów numerycznych do architektur hybrydowych 
z akceleratorami GPU
Krzysztof Rojek, Łukasz Szustak, Roman Wyrzykowski
Wyd. 1, 2015, s. 204, opr. miękka
Cena 69,90 zł

Publikacja osób zainteresowanych architekturą, programowaniem i wykorzystaniem sys-
temów z masywnie wielordzeniowymi akceleratorami obliczeniowymi, takimi jak proce-
sory graficzne GPU.

nowość

CASEBOOK: Excel dla menadżera 
Jacek Cypryjański, Anna Borawska, Tomasz M. Komorowski
Wyd. 1, 2015, s. 330, opr. zintegrowana
Cena 79 zł

Jedyna książka na rynku, w której przedstawione są praktyczne sposoby rozwiązania rze-
czywistych problemów biznesowych za pomocą arkuszy kalkulacyjnych.

http://ksiegarnia.pwn.pl/Zrownoleglanie-i-automatyczne-dostosowanie-algorytmow-numerycznych-do-architektur-hybrydowych-z-akceleratorami-GPU,84921413,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Zrownoleglanie-i-automatyczne-dostosowanie-algorytmow-numerycznych-do-architektur-hybrydowych-z-akceleratorami-GPU,84921413,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Zrownoleglanie-i-automatyczne-dostosowanie-algorytmow-numerycznych-do-architektur-hybrydowych-z-akceleratorami-GPU,84921413,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Zrownoleglanie-i-automatyczne-dostosowanie-algorytmow-numerycznych-do-architektur-hybrydowych-z-akceleratorami-GPU,84921413,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Excel-dla-menedzera-Casebook,203227136,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Excel-dla-menedzera-Casebook,203227136,p.html


31

Marketing

bestseller nowe wydanie

E- marketing
Współczesne trendy, pakiet startowy
Red. Jarosław Królewski, Paweł Sala
Wyd. 2, 2016, s. 550, opr. twarda
Cena 79 zł

E-marketing przybliża Czytelnikowi doświadczenia praktyków branży interaktywnej. Nowe 
wydanie pozwala poznać współczesne trendy w marketingu internetowym, ukazać szer-
szy kontekst zmian dokonujących się w  Internecie, zrozumieć, że nowoczesny marketer 
to osoba kochająca technologie, a przede wszystkim wybrać skuteczną metodę realizacji 
kampanii marketingowych w  Internecie. Książka pozwala poznać obecnych i  przyszłych 
klientów, dla których Internet jest miejscem, w którym chcą, lubią i zamierzają funkcjono-
wać w przyszłości.
Z nowego wydania Czytelnik dowie się: – jak mierzyć siłę i potencjał marki? – jak powinna 
być zbudowana platforma e-commerce? – dlaczego Content is The King? – czym jest mar-
keting 3.0? – dokąd zmierzają social media? – dlaczego less is more? – jak dbać o klienta 
w  sieci? – jak wykorzystując omnichannel dotrzeć do klienta ze spójnym przekazem?  
– o jakich wymogach formalnoprawnych pamiętać? – w jaki sposób skorzystać z fenomenu 
Biga data i automatyzować marketing? – jak przeprowadzić skuteczną kampanię e-mail 
i mobile marketingową? – jak budować przewagę konkurencyjną wykorzystując nowocze-
sne technologie?

Partnerzy wydania: 
      

Patroni medialni: 
                                    

                        

                  

http://ksiegarnia.pwn.pl/E-marketing-Wspolczesne-trendy-Pakiet-startowy,415203356,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/E-marketing-Wspolczesne-trendy-Pakiet-startowy,415203356,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/E-marketing-Wspolczesne-trendy-Pakiet-startowy,415203356,p.html
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zapowiedź

Październik 2016

Rewolucja z Marketing Automation
Jak wykorzystać potencjał Big Data
Grzegorz Błażewicz
Wyd. 1, 2016, s. ok. 250, opr. miękka
Cena 69 zł
Książka dotyczy Marketing Automation – rewolucyjnej technologii marketingu online, 
opartej na: zbieraniu i przetwarzaniu dużej ilości danych nt. użytkowników, dostarczaniu 
spersonalizowanych wiadomości we wszystkich kanałach w czasie rzeczywistym, automa-
tyzacji procesów, usprawnianiu komunikacji między działami marketingu i sprzedaży. 
Jest to obecnie najważniejszy trend marketingowy na świecie. Publikacja stawia sobie 
za cel nie tylko objaśnienie koncepcji oraz filozofii stojących za tymi narzędziami czy ich 
prezentację, ale również przedstawienie konkretnych przykładów wdrożeń, stanowiąc tym 
samym zarówno praktyczny poradnik dla osób zajmujących się marketingiem zawodowo, 
jak i wyczerpującą analizę, przydatną dla teoretyków.

Content marketing po polsku
Jak przyciągnąć klientów
Barbara Stawarz
Wyd. 1, 2015, s. 150, opr. miękka
Cena 44,90 zł

Pierwsza na rynku publikacja z zakresu content marketingu zawierająca przykłady z pol-
skich firm i  omawiająca polskie realia. Książka przybliża i  przedstawia krok po kroku 
budowę strategii content marketingowej oraz tworzenie treści do Internetu i budowanie 
społeczności  wokół marki. Stanowi praktyczny poradnik dla marketingowców, osób zaj-
mujących się PR-em oraz komunikacją i budową marki, social media managerów, bloge-
rów, dziennikarzy oraz właścicieli małych i średnich firm.

Patroni medialni: 
                              

                        

http://ksiegarnia.pwn.pl/Content-marketing-po-polsku,84906644,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Content-marketing-po-polsku,84906644,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Content-marketing-po-polsku,84906644,p.html
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zapowiedź

Październik 2016

AdWords i Analytics 
Zostań certyfikowanym specjalistą
Krzysztof Marzec, Tomasz Trzósło
Wyd. 1, 2016, s. ok. 288, opr. miękka
Cena 59 zł 
Swoiste kompendium wiedzy na temat najskuteczniejszego systemu reklamowego, jakim 
jest Google Adwords, napisane tak, aby ugruntować wiedzę potrzebną do zaliczenia egza-
minów z Google AdWords i Google Analytics.
Oprócz wiedzy potrzebnej do zaliczenia egzaminu, użytkownik dowie się, jak skutecznie 
kontrolować firmy, z którymi współpracuje w ramach AdWords.

nowość

Neuromarketing
100 szybkich, łatwych i tanich sposobów na przekonanie klienta
Dooley Roger
Wyd. 1, 2015, s. 320, opr. miękka
Cena 54,90 zł

Światowy bestseller napisany przez Dooley`a Roger`a, Autora jednego z  najbardziej 
poczytnych blogów o  neuromarketingu. Książka stanowi praktyczny poradnik na temat 
tego, w jaki sposób w marketingu i sprzedaży można wykorzystać to, co dzieje się w mózgu 
konsumenta. Autor pokazuje, jak mózg reaguje na różne bodźce i dlaczego konsumenci 
podejmują pewne decyzje. Pokazuje, jak stworzyć więzi emocjonalne z  klientem. Co 
istotne, są to wskazówki nie tylko takie, które mogą wykorzystać duże firmy mające w ofer-
cie znane i popularne produkty czy usługi, ale również małe firmy oraz organizacje non-
-profit.

Patroni medialni:  
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zapowiedź

PMO w biznesie
Wskazówki, techniki, historie sukcesów
Mark Price Perry
Tłum. Agnieszka Kiersztejn, Katarzyna Dobrucka, Michał Rusiński
Wyd. 1, 2016, s. 368, opr. zintegrowana 
Cena 119 zł
Zarządzanie projektami to ważna i wciąż rozwijająca się w Polsce dziedzina zarządzania. 
Wraz z rosnącą liczbą firm, istnieje potrzeba tworzenia specjalnie dedykowanych jedno-
stek wewnątrz firmy, które określane są jako PMO (Project Management Office). Biuro ma 
za zadanie utrzymanie całego kapitału intelektualnego związanego z zarządzaniem projek-
tami oraz aktywne wspieranie planowania strategicznego przedsiębiorstwa. 
Publikacja została napisana przez specjalistów, zawiera 27 studiów przypadku, z którymi 
zetknęły się różne firmy w różnych częściach świata, a które zostały rozwiązane przy 
pomocy sprawnie działających biur projektów.

nowość

Digital Business i E-commerce management
Strategia, Realizacja, Praktyka 
Dave Chaffey
Wyd. 1, 2016, s. 666, opr. miękka
Cena 149 zł

Książka jest źródłem odpowiedzi na wszystkie trudne pytania dotyczące e-biznesu. Publika-
cja, będąca światowym bestsellerem, zawiera najbardziej aktualne i kompleksowe wprowa-
dzenie do teorii i praktyki e-biznesu. Dave Chaffey, autorytet w dziedzinie biznesu cyfrowego 
i e-commerce, łącząc podstawy akademickie z praktyką zawodową, odkrywa przed Czytel-
nikiem tajniki digital business, opisując różne strategie, marketing cyfrowy czy zarządzanie 
łańcuchem dostaw. Książka przeznaczona jest dla każdego, kto interesuje się lub zajmuje 
biznesem cyfrowym – od studentów po menedżerów. Dzięki tej publikacji zrozumiesz 
zasady działania cyfrowych technologii i dowiesz się, jak je zastosować w swojej organizacji.

Partnerzy: 
            

Patroni medialni:
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nowość

Niezwykłe początki znanych firm
Sergiusz Prokurat
Wyd. 1, 2015, s. 216, opr. miękka
Cena 39,90 zł

Historia powstania znanych firm z  branży FMCG, takich jak: Coca-Cola, Wrigley, Gilette, 
Kodak, Cadbury, L’oreak, Johnson&Johnson czy Heine. Sergiusz Prokurat w  lekki i aneg-
dotyczny sposób opowiada o dziejowym kontekście wprowadzania innowacji, pomysłach 
biznesowych założycieli oraz przekształcaniu pasji w zysk. 

Patroni medialni: 

            

zapowiedź

Wrzesień 2016

Badania marketingowe
Metody, techniki i obszary aplikacji na współczesnym rynku
Krystyna Mazurek-Łopacińska
Wyd. 2, 2016, s. 504, opr. miękka
Cena 79 zł
Książka jest nowelizacją podręcznika Badania marketingowe. Teoria i praktyka (2005). Zak-
tualizowane zostały wszystkie jego części. Publikacja wypełnia lukę rynkową dotyczącą 
metod i technik badań marketingowych dostosowanych do charakteru problemów decy-
zyjnych różnego typu przedsiębiorstw.

http://ksiegarnia.pwn.pl/Niezwykle-poczatki-znanych-firm,84911051,p.html
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nowość

Badania jako podstawa projektowania User Experience 
Iga Mościchowska, Barbara Rogoś-Turek
Wyd. 1, 2015, s. 500, opr. zintegrowana
Cena 89 zł

Pierwsza w języku polskim publikacja na rynku stanowiąca kompendium wiedzy z zakresu 
badań nad oczekiwaniami użytkowników w ramach procesu tworzenia produktów interak-
tywnych (stron internetowych, serwisów, aplikacji webowych, mobilnych i desktopowych, 
kiosków internetowych i  innych) charakteryzujących się pozytywnym User Experience. 
W  książce krok po kroku omówiony został sposób przeprowadzania badań oraz różne 
metody badawcze – podstawowe i nietypowe techniki. Przykładowe narzędzia i checklisty 
czynią publikację wyjątkowo przydatną dla praktyków: osób tworzących oprogramowa-
nie i serwisy internetowe, projektantów interakcji, badaczy marketingowych, specjalistów 
użyteczności/webusabillity, pracowników agencji interaktywnych i badawczych, software 
house, firm medialnych.

Patroni medialni: 

                              

zapowiedź

Service design po polsku
Jak przyciągnąć, zadowolić i zatrzymać klientów 
Marcin Chłodnicki 
Wyd. 1, 2016, s. 240, opr. zintegrowana 
Cena 59 zł

Książka przedstawia sposoby na uczynienie usług bardziej użytecznymi, skutecznymi 
i przyjaznymi dla użytkownika. Będzie podpowiadała, jak zaprojektować produkty i usługi 
zorientowane na użytkownika, a co za tym idzie jak przyciągnąć i zatrzymać klientów. 
Praktyczny przewodnik dla osób, które na co dzień projektują i wdrażają nowe produkty 
i usługi, dzięki któremu poznają nie tylko założenia tego podejścia, ale także dowiedzą się 
jak krok po kroku przeprowadzić taki proces w swojej organizacji.

http://ksiegarnia.pwn.pl/Badania-jako-Podstawa-Projektowania-User-Experience,84898753,p.html
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nowość

Igrzyska talentów w Dolinie Krzemowej
Rozmowy z mistrzami start-upów
Marta Zucker
Wyd. 1, 2015, s. 190, opr. miękka 
Cena 49 zł

Pomysł na napisanie książki zrodził się z potrzeby opowiedzenia o odważnych młodych 
ludziach, którzy postanowili zrewolucjonizować świat. Rozmówcy marzą śmiało, myślą 
daleko i wyobraźnią wyprzedzają współczesność. 
Przez ostatnie cztery lata na polskiej scenie startupowej dużo się wydarzyło. W Polsce coraz 
więcej osób chce działać globalnie i budować globalne firmy. Wraz z kolejnymi polskimi 
sukcesami, network ludzi w Polsce, którzy są nastawieni na zdobycie Doliny Krzemowej 
będzie się rozrastać. Tych sukcesów będzie coraz więcej. Budowanie mostów pomiędzy 
Polską, a Doliną Krzemową jest realne i rzeczywiście następuje.

Patroni medialni: 

                              

zapowiedź

Kobiety globalne w świecie start-upów
Rozmowy w Dolinie Krzemowej
Marta Zucker
Wyd. 1, 2016, s. 200, opr. miękka 
Cena 49 zł

Kontynuacja książki Igrzyska talentów w Dolinie Krzemowej. Rozmowy z mistrzami start-upów. 
Jedyna taka publikacja w formie wywiadów z kobietami – założycielkami start-upów, które 
opowiedzą nie tylko o swoim globalnym sukcesie, ale również o tym jak to jest być kobietą 
w Dolinie Krzemowej. Młode Polki odpowiadają na pytania o przebiegu swojej kariery, 
o tym jak zaczynały, z jakimi trudnościami się borykały, jak pokonywały przeszkody. Roz-
mówczynie, to kobiety globalne, które nie boją się nowych wyzwań. Kobiety, które warto 
naśladować.

Patroni medialni: 
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nowość

Internet rzeczy
Jak inteligentne telewizory, samochody, domy i miasta zmieniają świat
Michael Miller 
Wyd. 1, 2016, s. 336, opr. miękka
Cena 59 zł

Szybciej niż nam się wydaje połączone zostaną inteligentne domy, sprzęty, samochody, 
biura, fabryki, miasta... świat. Pierwsza na rynku książka w której Autor nie tylko wyjaśnia, 
w jaki sposób Internet rzeczy może wpływać na nasze życie i biznes, ale również podpo-
wiada jak do tych zmian się przygotować.
Internet rzeczy (Internet of Things, IoT) dotyczy wszystkich przedmiotów, które mogą 
pośrednio albo bezpośrednio gromadzić, przetwarzać lub wymieniać dane za pośrednic-
twem sieci komputerowej. Do tego typu przedmiotów zaliczają się nie tylko smartfony czy 
laptopy, ale także urządzenia gospodarstwa domowego i samochody.

nowość

Gear up
Wybierz najlepszy model biznesowy i nakreśl własną ścieżkę 
do sukcesu
Lena Ramfelt, Jonas Kjellberg, Tom Kosnik 
Wyd. 1, 2015, s. 192, opr. miękka 
Cena 79 zł
Masz pomysł na biznes lub chcesz udoskonalić już realizowane przedsięwzięcie?
Gear Up pozwoli Ci stwierdzić, w którym spośród Twoich projektów drzemie największy 
potencjał. Możesz również wykorzystać tę książkę do oceny, czy obecną inicjatywę biz-
nesową należy dalej rozwijać, czy też całkowicie z niej zrezygnować na rzecz czegoś, co 
przekroczy Twoje najśmielsze oczekiwania. 
Ćwiczenia zawarte w książce pomogą Ci uporządkować chaotyczne myśli. Dzięki nim prze-
analizujesz najważniejsze aspekty rozkręcania firmy i sprawdzisz, czy poszczególne ele-
menty do siebie pasują. W miarę realizacji programu przekonasz się, że z chaosu wyłania 
się zarys pewnej struktury, pewna ścieżka prowadząca do sukcesu.

http://ksiegarnia.pwn.pl/Internet-rzeczy,361431246,p.html
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nowość

Rekiny biznesu w mediach 
Sztuka tworzenia profilu publicznego
Aleksandra Ślifirska
Wyd. 1, 2016 s. 212, opr. miękka ze skrzydełkami
Cena 59 zł
Lider, przywódca, rekin biznesu – jak sprawić, by otoczenie biznesowe tak Cię postrze-
gało? To sztuka kształtowania wizerunku publicznego, o której w swojej najnowszej książce 
z siedmioma Rekinami Biznesu rozmawia Aleksandra Ślifirska, trenerka komunikacji biz-
nesowej i medialnej. Efektem są niezwykłe lekcje tworzenia osobistej marki.

Patroni medialni: 

                          
             

 zobacz film!

Medialne lwy dla rekinów biznesu
Sztuka świadomego wykorzystania mediów
Aleksandra Ślifirska
Wyd. 1, 2014, s. 200, opr. twarda
Cena 49,90 zł

W książce najpopularniejsi polscy dziennikarze zdradzają, jak wykorzystać media, aby 
osiągnąć sukces w biznesie. Niespotykana publikacja na rynku, która pokazuje warsztat 
z punktu widzenia dziennikarzy. Każdy rozdział oprócz wywiadu zawiera podsumowanie 
z  konkretnymi oraz praktycznymi poradami i  wskazówkami trenera medialnego, które 
pozwolą Czytelnikowi zaistnieć w mediach, zbudować pozytywny wizerunek wśród klien-
tów i kontrahentów, rozwinąć biznes i osiągnąć sukces.

Patroni medialni: 

                          

 zobacz film!
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