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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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Biologia

Zoologia
Red. nauk. Czesław Błaszak

nowość

T. 3, część 1 Wtórouste: szkarłupnie-płazy
Wyd. 1, s. ok. 640, oprawa miękka, 2015
Cena 169 zł

zapowiedź

T. 3, część 2 Gady – ssaki 
Wyd. 1, s. ok. 760, oprawa miękka
Cena 169 zł
T. 1 Bezkręgowce, część 1 Nibytkankowce-pseudojamowce
Wyd. 2 zm., s. 442, oprawa miękka 
Cena 99 zł
T. 1 Bezkręgowce, część 2 Wtórnojamowce (bez stawonogów)
Wyd. 2 zm., s. 412, oprawa miękka
Cena 99 zł
T. 2 Stawonogi, część 1 Szczękoczułkopodobne i skorupiaki
Wyd. 1, s. 408, oprawa miękka
Cena 99 zł
T. 2 Stawonogi, część 2 Tchawkodyszne
Wyd. 1, s. 552, oprawa miękka
Cena 119 zł 
Nowoczesny podręcznik zoologii systematycznej napisany przez najlepszych specjalistów 
w tej dziedzinie. Zawiera pełne dane o morfologii, anatomii, rozmnażaniu i rozwoju oraz 
rozmieszczeniu poszczególnych taksonów na kuli ziemskiej. Treść podana jest w porządku 
systematycznym, opartym na filogenezie, także z  uwzględnieniem najnowszych badań 
molekularnych. Wyjątkowość tego opracowania, w  stosunku do dotychczasowych pod-
ręczników, polega na przedstawieniu trzech systemów filogenetycznych oraz ich szcze-
gółowym porównaniu. Zakres opracowania, jego konstrukcja i uwzględnienie najnowszych 
wiadomości dają w  efekcie naukowe kompendium wiedzy zoologicznej na najlepszym 
światowym poziomie. 
W tomie 3 części 1 omówiono kolejne typy bezkręgowców, czyli szkarłupnie; półstrunowce, 
a także strunowce, a wśród nich: osłonice, bezczaszkowce, czaszkowce – ryby i płazy. 
W przygotowaniu część 2 tomu 3, w której będą opisane pozostałe gromady podtypu krę-
gowce, czyli gady, ptaki i ssaki.
Adresatami tego cyklu są studenci biologii, biotechnologii, ekologii, ochrony środowiska, 
weterynarii, zootechniki, leśnictwa, rybactwa; doktoranci, wykładowcy, pracownicy insty-
tutów naukowych, a także osoby interesujące się zwierzętami i pragnące poszerzyć o nich 
swoje wiadomości.

http://ksiegarnia.pwn.pl/Zoologia-Tom-3-Czesc-1-Szkarlupnie-plazy,129303718,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Zoologia-Bezkregowce-Tom-1-czesc-1,68427094,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Zoologia-bezkregowce-Tom-1-czesc-2,68427227,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Zoologia-Tom-2-czesc-1,68456258,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Zoologia-Tom-2-czesc-2-Stawonogi,68705271,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Zoologia-Tom-3-Czesc-1-Szkarlupnie-plazy,129303718,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Zoologia-Bezkregowce-Tom-1-czesc-1,68427094,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Zoologia-bezkregowce-Tom-1-czesc-2,68427227,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Zoologia-Tom-2-czesc-1,68456258,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Zoologia-Tom-2-czesc-2-Stawonogi,68705271,p.html
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nowość

Żywienie zwierząt i paszoznawstwo
Red. nauk. Dorota Jamroz
Tom 1 Fizjologiczne i biochemiczne podstawy żywienia 
zwierząt
Wyd. 2 zm., s. 452, oprawa miękka, 2015
Cena 69,90 zł
Tom 2 Podstawy szczegółowego żywienia zwierząt
Wyd. 2 zm., s. 560, oprawa miękka, 2015
Cena 69,90 zł
Tom 3 Paszoznawstwo
Wyd. 2 zm., s. 440, oprawa miękka, 2015
Cena 59,90 zł
Nowe, zaktualizowane wydania jedynego tak obszernego, kompleksowego i  nowocze-
snego polskiego podręcznika z zakresu żywienia zwierząt. Autorami są wybitni specjali-
ści w  swoich dziedzinach ze wszystkich ośrodków akademickich i  naukowych, zarówno 
z uczelni rolniczych, jak i instytutów naukowych.
Zasady żywienia są oparte na najnowszych, sprawdzonych zdobyczach wiedzy, z uwzględ-
nieniem potrzeb pokarmowych, zapotrzebowania energetycznego według obowiązujących 
norm; dostosowane do najnowszych zmian przepisów UE dotyczących pasz i uwarunko-
wań prawnych, higieny pasz i nadzoru weterynaryjnego.
Tom 1 zawiera najważniejsze zagadnienia dotyczące fizjologii i przemian biochemicznych 
związanych z żywieniem różnych gatunków zwierząt gospodarskich, domowych i amator-
skich. Uwzględnia współczesny stan wiedzy. Jest nowy rozdział – Nutrigenomika, czyli geno-
mika żywieniowa – nauka przyszłości.
Tom 2 to podstawy żywienia zwierząt gospodarskich, ptaków hodowlanych, królików, 
nutrii, mięsożernych zwierząt użytkowych, ryb, psów, kotów, zwierząt amatorskich, gry-
zoni domowych; owadów użytkowych, ślimaków jadalnych oraz szczurów laboratoryjnych.
Tom 3 poświęcony paszom – wartości pokarmowe różnych materiałów paszowych, spo-
soby ich pozyskiwania, metody konserwacji i przetwarzania, związki chemiczne i preparaty 
biotechnologiczne, pasze pochodzące z roślin genetycznie modyfikowanych. 
Podręcznik adresowany do studentów: biologii i hodowli zwierząt, biotechnologii, medy-
cyny weterynaryjnej, wydziałów rolniczych, zootechnicznych. Pomocny również dla pra-
cowników ośrodków doradztwa rolniczego, producentów pasz i  dodatków paszowych, 
hodowców zwierząt gospodarskich i towarzyszących. 

http://ksiegarnia.pwn.pl/Zywienie-zwierzat-i-paszoznawstwo,114593055,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Zywienie-zwierzat-i-paszoznawstwo,114593055,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Zywienie-zwierzat-i-paszoznawstwo,114593055,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Zywienie-zwierzat-i-paszoznawstwo-Tom-2,114593253,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Zywienie-zwierzat-i-paszoznawstwo-Tom-3-Paszoznawstwo,68463809,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Zywienie-zwierzat-i-paszoznawstwo-Tom-2,114593253,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Zywienie-zwierzat-i-paszoznawstwo-Tom-3-Paszoznawstwo,68463809,p.html
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zapowiedź

Akwarium we wnętrzu
Paweł Zarzyński
Wyd. 1, s. ok. 250, oprawa twarda
Cena 69 zł

Książka o akwarystyce w ujęciu jakiego jeszcze nie było! 
W nowatorskiej formie wywiadów ze znanymi postaciami świata aquascapingu (sztuka 
tworzenia podwodnych aranżacji) przedstawione zostaną rozmaite rozwiązania i  mało 
znane metody zakładania poszczególnych rodzajów zbiorników. 
Książka bogato ilustrowana kolorowymi fotografiami ukazującymi krok po kroku procesy 
powstawania poszczególnych aranżacji wraz z  licznymi tajnikami zarezerwowanymi jak 
dotąd wyłącznie dla doświadczonych pasjonatów aquascapingu. Dodatkowo znajduje się 
w niej wiele ilustracji ukazujących gotowe aranżacje dostosowane stylistyką do różnego 
typu pomieszczeń (domy i  mieszkania prywatne, apartamenty, pomieszczenia biurowe, 
pomieszczenia użyteczności publicznej itp.).
Książka adresowana jest do początkujących jak i zaawansowanych akwarystów poszukują-
cych nowych inspiracji, a także architektów wnętrz.

nowość

Drzewa Polski. Najgrubsze, najstarsze, najsłynniejsze
Paweł Zarzyński, Robert Tomusiak, Krzysztof Borkowski
Wyd. 1, s. 496, oprawa twarda, 2016
Cena 89,90 zł

Zapraszamy do zapoznania się z najsłynniejszymi drzewami naszego kraju, zarówno tymi 
bardzo znanymi, jak choćby dąb „Bartek” z  Zagnańska, jak i  zapomnianymi, rosnącymi 
w  rzadko odwiedzanych i  trudno dostępnych miejscach. Publikacja przenosi Czytelnika 
w  wyjątkowe zakątki Polski od tajemniczych terenów Dolnego Śląska po majestatyczne 
knieje Puszczy Białowieskiej i od karpackich szczytów po nadbałtyckie plaże. Wyjątkowe 
drzewa rosną bowiem niemal wszędzie i można natknąć się na nie zarówno w leśnej głu-
szy, jak i  w centrach wielkich miast. Książkę tę polecamy wszystkim pasjonatom drzew 
i piękna polskiej przyrody. Stanowi ona połączenie jedynego w swym rodzaju albumu ilu-
strującego piękno tych unikalnych tworów przyrody, poradnika na temat ich pomiarów, 
kompendium ciekawostek przyrodniczych i  historycznych oraz przewodnika turystycz-
nego ułatwiającego dotarcie do każdego z nich. Album zawiera opisy ponad 300 drzew 
pomnikowych, dokładne wskazówki dojazdu, ponad 600 fotografii, liczne ciekawostki. 

http://ksiegarnia.pwn.pl/Drzewa-Polski,188579988,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Drzewa-Polski,188579988,p.html


8

nowość

Szkodniki roślin warzywnych
Jerzy Szwejda
Wyd. 1, s. 248, oprawa miękka, 2015
Cena 59,90 zł

Jest to jedyna na rynku polskim publikacja dotycząca szkodników występujących w agro-
cenozach warzywnych. Obejmuje całą zarejestrowaną fitofagiczną entomofaunę, która 
zasiedlała uprawy roślin warzywnych w Polsce. Opisane są gatunki występujące na obsza-
rze naszego kraju od roku 1919, z uwzględnieniem zmian granic państwa. Książka zawiera 
informacje dotyczące fragmentów biologii i  ekologii 334 gatunków owadów w  zakresie 
niezbędnym do oceny zagrożeń roślin ze strony poszczególnych fitofagów. Podana jest 
aktualna systematyka łacińska i polskie nazewnictwo. Jest rozdział poświęcony zabiegom 
fitosanitarnym mającym na celu przeciwdziałanie niekontrolowanemu wzrostowi liczeb-
ności fitofagicznej entomofauny. Podano wszystkie gatunki i odmiany botaniczne warzyw 
(roślin żywicielskich) w liczbie 76, które są aktualnie uprawiane w naszym kraju. Publikacja 
bogato ilustrowana.
Książka znajdzie szerokie zastosowanie i będzie wykorzystywana przez wszystkich zajmu-
jących się ochroną warzyw przed szkodnikami. Adresowana do studentów i  nauczycieli 
akademickich uniwersytetów przyrodniczych i uczelni rolniczych; pracowników służb kwa-
rantannowo-sanitarnych i zajmujących się doradztwem rolniczym. 

Odporność chwastów na herbicydy
Kazimierz Adamczewski 
Wyd. 1, s. 272, oprawa miękka, 2014
Cena 59 zł

Książka obejmuje całość zagadnień związanych z  odpornością chwastów na herbicydy. 
Zawiera podstawową wiedzę, wyjaśnia przyczyny powstawania odporności i podaje spo-
soby ograniczenia jej rozwoju; opisuje mechanizmy działania herbicydów, które mają 
wpływ na rozwój odporności chwastów. 
Jest to publikacja dla studentów: rolnictwa, ogrodnictwa i biologii; nauczycieli akademic-
kich; pracowników naukowych instytutów badawczych; może być pomocna nauczycielom 
i uczniom średnich szkół rolniczych i ogrodniczych, a także doradcom w zakresie ochrony 
roślin, pracującym zarówno w państwowych jednostkach doradczych, jak i zatrudnionych 
w firmach produkujących i dystrybuujących środki ochrony roślin. Może też być przydatna 
dla osób zajmujących się uprawą roślin i produkcją rolną. 

http://ksiegarnia.pwn.pl/Szkodniki-roslin-warzywnych,114593035,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Szkodniki-roslin-warzywnych,114593035,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Odpornosc-chwastow-na-herbicydy,68441736,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Odpornosc-chwastow-na-herbicydy,68441736,p.html
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nowość

Biologia molekularna bakterii
Red. nauk. Jadwiga Baj, Zdzisław Markiewicz
Wyd. 2 zm., s. 544, oprawa miękka, 2015
Cena 129 zł

Jedyny polski podręcznik akademicki, w którym są omówione na poziomie molekularnym 
zagadnienia związane z  budową, fizjologią i  genetyką bakterii, ich oddziaływaniem na 
komórki eukariotyczne oraz budową bakteriofagów i  ich działaniem na bakterie. Jest to 
nowoczesny podręcznik mikrobiologii.
Obecne, drugie wydanie jest uaktualnione, z  uwzględnieniem wyników najnowszych 
badań. Przedstawiono w nim wiele nowych informacji dotyczących m.in.: struktury geno-
mów bakteryjnych; regulacji ekspresji genów przez sRNA; klasyfikacji bakteriofagów (opu-
blikowanej w  2013 r.), mikrobiomu człowieka i  jego wpływu na zdrowie; oddziaływania 
patogenów z komórkami eukariotycznymi.
Publikacja jest adresowana do studentów biologii i  biotechnologii na uniwersytetach, 
w tym przyrodniczych i medycznych, politechnikach, a także do słuchaczy studiów pody-
plomowych, doktorantów i pracowników naukowych.

bestseller

Biochemia
Krótki kurs
John L. Tymoczko, Jeremy M. Berg, Lubert Stryer
(Biochemistry. A Short Course)
Tłum. pod red. Zofii Szweykowskiej-Kulińskiej i Artura Jarmołowskiego
Wyd. 1, s. XXXIV+778+98, oprawa twarda, 2013
Cena 169 zł
Znakomity podręcznik opracowany przez zespół autorów popularnej, kilkakrotnie wyda-
wanej w Polsce Biochemii Stryera. Główny nacisk położono w niej na aspekty fizjologiczne 
omawianych procesów biochemicznych w zdrowiu i w chorobie. Autorzy podkreślają ści-
sły związek zjawisk biochemicznych z  ważnymi procesami życiowymi. Omówiono także 
techniki doświadczalne – w biochemii białek i  rekombinacji DNA. Do każdego rozdziału 
dołączono zadania i pytania (odpowiedzi znajdują się na końcu książki). Tekst zasadniczy 
uzupełniono dodatkowymi elementami. 

http://ksiegarnia.pwn.pl/Biologia-molekularna-bakterii,84897758,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Biochemia-Krotki-kurs,68463812,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Biochemia-Krotki-kurs,68463812,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Biologia-molekularna-bakterii,84897758,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Biochemia-Krotki-kurs,68463812,p.html
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Immunologia 
Podstawowe zagadnienia i aktualności
Witold Lasek
Wyd. 3 zm., s. 262, oprawa miękka, 2014
Cena 44,90 zł

Podstawowym celem podręcznika jest weryfikacja i uzupełnienie wcześniej przyswojonej 
wiedzy immunologicznej. Ułatwiają to komentarze, liczne wielobarwne ryciny, adresy inter-
netowe oraz wybrane najnowsze piśmiennictwo. Zagadnienia ułożone w formie zestawu 
pytań, zawierających jedną lub dwie prawidłowe odpowiedzi. Obecne nowe wydanie 
książki zostało wzbogacone o dodatkowe pytania, ryciny i  tabele. Uaktualniono również 
adresy internetowe i  cytowania artykułów naukowych. Nowością jest wprowadzenie na 
początku kilku rozdziałów podsumowań najnowszych trendów i aktualności z danych dzie-
dzin immunologii.
Publikacja jest przeznaczona dla lekarzy medycyny i  weterynarii, biologów, studentów 
uczelni medycznych i uniwersytetów oraz wszystkich tych, którzy chcą sprawdzić i uzupeł-
nić swą wiedzę z zakresu immunologii.

Genetyka i genomika 
zwierząt
Krystyna M. Charon, 
Marek Świtoński
Cena 49,90 zł

Biologia molekularna 
w medycynie
Elementy genetyki klinicznej
Red. nauk. Jerzy Bal
Cena 89 zł

Immunologia
Red. nauk. Jakub Gołąb, 
Marek Jakóbisiak,
Witold Lasek, 
Tomasz Stokłosa
Cena 99 zł

Podstawy wirusologii 
molekularnej
Andrzej Piekarowicz
Cena 64,90 zł

Genomy
Terry A. Brown
Cena 129 zł

Botanika
Tom 1 Morfologia
Alicja Szweykowska
Jerzy Szweykowski
Cena 39,90 zł

Botanika
Tom 2 Systematyka
Alicja Szweykowska
Jerzy Szweykowski
Cena 49,90 zł

http://ksiegarnia.pwn.pl/Immunologia-Podstawowe-zagadnienia-i-aktualnosci,322961536,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Immunologia-Podstawowe-zagadnienia-i-aktualnosci,322961536,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Immunologia-Podstawowe-zagadnienia-i-aktualnosci,322961536,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Genetyka-i-genomika-zwierzat,68728676,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Genetyka-i-genomika-zwierzat,68728676,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Biologia-molekularna-w-medycynie,68733858,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Biologia-molekularna-w-medycynie,68733858,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Immunologia,68703589,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Podstawy-wirusologii-molekularnej,68690467,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Podstawy-wirusologii-molekularnej,68690467,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Genomy-z-plyta-CD,68431116,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Botanika-Tom-1-Morfologia,68466537,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Botanika-Tom-1-Morfologia,68466537,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Botanika-Tom-2-Systematyka,68712334,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Botanika-Tom-2-Systematyka,68712334,p.html
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Podstawy gospodarki odpadami
Czesława Rosik-Dulewska
Wyd. 6 uakt., s. 390, oprawa miękka, 2015 
Cena 59,90 zł 

Kolejne wydanie znanego i  cenionego opracowania, w  którym omówiono: nowoczesne 
zasady gospodarki odpadami komunalnymi, organicznymi oraz wybranymi grupami 
odpadów przemysłowych, zasady unieszkodliwiania i odzysku odpadów oraz surowców 
wtórnych z  odpadów, najważniejsze technologie stosowane w  tych procesach, a  także 
warunki bezpiecznego składowania i  monitorowania odpadów zgodnie z  najnowszymi 
wymaganiami prawa. 
Uwzględniono nowości technologiczne oraz organizacyjno-prawne (stan prawny zaktuali-
zowany na dzień 28.05.2014 r.) 
Publikacja dla studentów i wykładowców kierunków związanych z szeroko pojętą ochroną 
i inżynierią środowiska, a także gospodarką surowcową i przestrzenną. Znakomita pomoc 
dla pracowników jednostek administracyjnych, terenowych służb ochrony środowiska 
oraz firm zajmujących się odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów.

Gleboznawstwo
Red. nauk. Andrzej Mocek
Wyd. 1, s. XIV+572+mapa, oprawa twarda, 2015
Cena 89,90 zł

Bardzo oczekiwane, nowoczesne kompendium wiedzy o glebie według najnowszych kryte-
riów stosowanych w Polsce i na świecie. Napisane przez grono najwybitniejszych polskich 
specjalistów z różnych ośrodków naukowych w Polsce. W książce zaprezentowane zostały 
wiadomości dotyczące genezy, morfologii, właściwości fizycznych, chemicznych, biologicz-
nych i biochemicznych oraz klasyfikacji przyrodniczej i użytkowej gleb, podstaw kartogra-
fii, zagrożenia, degradacji i  rekultywacji gleb. Przedstawione zostały także nowe zasady 
klasyfikacji przyrodniczej gleb. Publikacja bogato ilustrowana. Podręcznik adresowany do 
studentów kierunków rolniczych, przyrodniczych, ochrony środowiska, geografii, geodezji 
i architektury krajobrazu oraz dla pracowników naukowych wyższych uczelni instytutów 
badawczych.

http://ksiegarnia.pwn.pl/Podstawy-gospodarki-odpadami,84875889,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Podstawy-gospodarki-odpadami,84875889,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Gleboznawstwo,68551632,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Gleboznawstwo,68551632,p.html
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Wysokoefektywne metody oczyszczania wody
Anna M. Anielak 
Wyd. 1, s. 292, oprawa miękka, 2015
Cena 49,90 zł

Stale rosnące wymagania jakościowe stawiane wodzie przeznaczonej do picia i  na cele 
przemysłowe wymusza stosowanie coraz bardziej rozbudowanych układów technologicz-
nych i poszukiwanie nowych, bardziej skutecznych metod oczyszczania. 
W książce przedstawiono charakterystykę wody i  reagentów stosowanych do jej uzdat-
niania, metody wysokoefektywnego usuwania zanieczyszczeń, nowoczesne układy tech-
nologiczne i  urządzenia dotychczas nieprezentowane w  polskiej literaturze technicznej, 
opisy techniczne i  technologiczne oraz charakterystykę metod stosowanych w układach 
oczyszczania wody zarówno niekonwencjonalnych, jak i klasycznych. 
Przeznaczona jest dla osób zainteresowanych problematyką oczyszczania wody: studen-
tów uczelni technicznych, a  także uniwersytetów, pracowników pracowni projektowych 
i wyższych uczelni. 

Sedymentacja cząstek ciała stałego
Podstawy teorii z przykładami zastosowań
Ryszard Błażejewski
Wyd. 1, s. XII + 164, oprawa miękka, 2015
Cena 44,90 zł

Książka wypełnia lukę w polskim piśmiennictwie na temat sedymentacji – jednego z pod-
stawowych procesów jednostkowych w  inżynierii chemicznej i  procesowej. Jest w  niej 
przedstawiona elementarna wiedza na temat zjawiska sedymentacji cząstek ciała stałego 
w płynach (głównie w cieczach newtonowskich) oraz niektóre istotne zastosowania oma-
wianych zjawisk fizycznych. Matematyczny opis sedymentacji bywa bardzo skompliko-
wany i wymaga specjalistycznego przygotowania. W książce jest wykorzystany stosunkowo 
skromny aparat matematyczny, dostępny większości studentów studiów matematyczno-
-fizycznych i technicznych. 
Książka jest przeznaczona dla inżynierów ochrony środowiska, inżynierów chemicznych 
i procesowych, studentów i wykładowców inżynierii wodnej, inżynierii środowiska, inży-
nierii chemicznej i procesowej, biofizyków, geologów, fizykochemików, geologów, fizyko-
chemików.

http://ksiegarnia.pwn.pl/Wysokoefektywne-metody-oczyszczania-wody,84907725,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Wysokoefektywne-metody-oczyszczania-wody,84907725,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Sedymentacja-czastek-ciala-stalego,84907260,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Sedymentacja-czastek-ciala-stalego,84907260,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Sedymentacja-czastek-ciala-stalego,84907260,p.html


13

Nauki o ziemi

Geodezja współczesna 
Kazimierz Czarnecki 
Wyd. 2 (1 w PWN), s. XIV+498, 
oprawa twarda, 2014
Cena 79,90 zł

Fotogrametria 
Zdzisław Kurczyński
Wyd. 1, s. 696,  
oprawa twarda, 2014
Cena 69,90 zł

nowość

Procesy metropolizacji. Teoria i praktyka
Elżbieta Zuzańska-Zyśko
Wyd. 1, s. 400, oprawa miękka, 2016
Cena 69,90 zł

Książka ukazuje rozległą wiedzę na temat wyglądu, funkcji i  powiązań metropolii oraz 
obszarów metropolitalnych w  Polsce i  na świecie. Procesy metropolizacji definiuje 
w  trzech aspektach: przestrzennym, funkcjonalnym i  sieciowym, opisuje rozwój dużych 
miast i wskazuje rolę procesów globalizacji w ich kształtowaniu.
Prezentuje także obszerną literaturę na temat metropolii i metropolizacji. Ponadto przed-
stawia studium przypadku metropolizacji w regionie śląskim.

nowość

Kartografia
Zasady i zastosowania geowizualizacji
Beata Medyńska-Gulij
Wyd. 2 zm., s. 260, oprawa miękka, 2015
Cena 49,90 zł 

W nowym wydaniu zostały wprowadzone zmiany i uzupełnienia wynikające z najnowszych 
doniesień naukowych. Znacznie poszerzono treści związane z  kartografią mobilną oraz 
multimedialną i  internetową wraz z  przykładami bieżących zastosowań. Na szczególną 
uwagę zasługuje włączenie rozdziału o  zarządzaniu i  opracowaniu systemu baz i  map 
topograficznych i geodezyjnych, które są realizowane od stycznia 2014 r. według Głównego 
Urzędu Geodezji i Kartografii. Zaktualizowane są również wszystkie informacje o bazach 
tematycznych. Oprócz prezentacji najnowszych wyników badań z zakresu geowizualizacji, 
wprowadzone są także podstawowe pojęcia z geomatyki, ze szczególnym naciskiem na 
standardowe europejskie opracowania metadanych dla baz kartograficznych. 

http://ksiegarnia.pwn.pl/Geodezja-wspolczesna,84892606,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Fotogrametria,68444804,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Procesy-metropolizacji,298483821,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Procesy-metropolizacji,298483821,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Kartografia,114622503,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Kartografia,114622503,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Kartografia,114622503,p.html
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nowość

Geologia kontynentów
Włodzimierz Mizerski 
Wyd. 2 zm., s. 332, oprawa miękka, 2015
Cena 59 zł

Przystępny podręcznik omawiający budowę geologiczną globu ziemskiego. W  obecnym 
wydaniu uwzględnione zostały najnowsze dane dotyczące budowy i historii geologicznej 
kontynentów i ich części. Unowocześniono terminologię. Zmiany dotyczą też nazewnictwa 
niektórych jednostek, nowych danych o budowie i ewolucji geologicznej kontynentów i ich 
części. Więcej uwagi poświęcono kształtowaniu się kontynentów w prekambrze oraz przy-
czynom ukształtowania się ich obecnej struktury. Ważne zmiany dotyczą budowy geolo-
gicznej Islandii, Ameryki Północnej i Antarktydy. Wiele nowych informacji dotyczy budowy 
geologicznej jednostek geologicznych Europy i Azji. Szczególną uwagę zwrócono na konty-
nentalne strefy ryftowe oraz aktywne wybrzeża kontynentów. W nowym wydaniu znalazło 
się więcej informacji na temat surowców mineralnych kontynentów. 
Książka przeznaczona jest głównie dla studentów wydziałów geologicznych, geograficz-
nych, górniczych i ochrony środowiska. Może też po nią sięgać każdy interesujący się geo-
logiczną historią różnych fragmentów powierzchni Ziemi. 

nowość

Geologia dynamiczna
Włodzimierz Mizerski 
Wyd. 3 zm., s. 388, oprawa miękka, 2014 
Cena 54,90 zł 

W obecnym trzecim wydaniu podręcznika wprowadzono zmiany i uzupełnienia w każdym 
z jej rozdziałów. Dodano m.in. informacje o Indeksie Eksplozywności Wulkanicznej, popio-
łowych erupcjach Islandii w 2010 r., wiadomości o ciekawych zjawiskach krasowych i krasie 
kopalnym na obszarze Polski oraz kopalnych osadach eolitycznych w Polsce, o tsunamitach 
oraz pionowych ruchach skorupy ziemskiej na Górnym Śląsku, o kraterach meteorytowych 
i upadkach meteorów w Polsce, a także informacje o systemie osłony przeciwosuwiskowej 
w naszym kraju. Uaktualniona została tabela stratygraficzna przygotowana na podstawie 
Międzynarodowej Tabeli Stratygraficznej z 2012 roku.

http://ksiegarnia.pwn.pl/Geologia-kontynentow,114591146,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Geologia-dynamiczna,68444985,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Geologia-kontynentow,114591146,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Geologia-dynamiczna,68444985,p.html
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Geologia Polski
Włodzimierz Mizerski 
Wyd. 5 zm., s. 288, oprawa miękka, 2014 
Cena 49,90 zł

W nowym wydaniu zaktualizowano nazewnictwo jednostek tektonicznych oraz wydzie-
lenie stratygraficznych, w nawiązaniu do nowoczesnej terminologii używanej na świecie. 
Uaktualniono także informacje dotyczące budowy geologicznej wszystkich głównych jed-
nostek tektonicznych Polski. Większe zmiany dotyczą podłoża platformy paleozoicznej 
zachodniej i środkowej Europy, zwłaszcza Górnego Śląska i Małopolski, utworów perm-
skich Niżu Polskiego oraz Tatr. Czytelnika zaciekawią zapewne obszerne informacje doty-
czące występowania gazu ziemnego w złożach niekonwencjonalnych (gazu łupkowego), 
a także odkrytych niedawno złóż węglowodorów w innych regionach Polski.

Meteorologia 
i klimatologia
Red. nauk. 
Krzysztof Kożuchowski
Cena 49,90 zł

Geografia regionalna 
świata
Wielkie regiony
Red. nauk. Jerzy Makowski
Cena 49,90 zł

Geografia fizyczna 
świata
Jerzy Makowski
Cena 49,90 zł

Meteorologia morska 
z oceanografią
Trzeciak Stefan
Cena 49,90 zł

http://ksiegarnia.pwn.pl/Geologia-Polski,68482065,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Geologia-Polski,68482065,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Meteorologia-i-klimatologia,68710167,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Meteorologia-i-klimatologia,68710167,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Geografia-regionalna-swiata,68738512,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Geografia-regionalna-swiata,68738512,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Geografia-regionalna-swiata,68738512,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Geografia-fizyczna-swiata,68468572,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Geografia-fizyczna-swiata,68468572,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Meteorologia-morska-z-oceanografia,68736311,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Meteorologia-morska-z-oceanografia,68736311,p.html
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nowość

Identification of Biologically and Environmentally 
Important Organic Compounds 
Gas Chromatography-Mass Spectral Atlas of Trimethylsilyl Derivatives
Valery A. Isidorov
Wyd. 1, s. 430, oprawa twarda, 2015
Cena 499 zł
Obszerny anglojęzyczny katalog indeksów retencji RI i widm mas ponad 1100 substancji, 
z których dotychczas wiele nie zostało scharakteryzowanych (m.in. flawonoidy). Dla ponad 
60% przedstawionych związków w literaturze nie ma podanych wartości indeksów, a dla 
ponad 70% związków nie było opublikowanych widm mas. 
Jest adresowany do szerokiego kręgu badaczy w zakresie chemii produktów naturalnych 
(w tym produktów pszczelich), chemii żywności, chemii środowiska i innych, wykorzystują-
cych metodę chromatografii gazowej ze spektrometrią mas.
Książka zawiera parametry analityczne: indeksy retencji RI i widma mas oraz towarzyszące 
im informacje: numer CAS, wzory chemiczne, masę molowa, nazwę i jej synonimy, a także 
źródła pochodzenia analitu. 

Nowoczesna kosmetologia
Detoksykacja, dieta, ruch
Marcin Molski
Wyd. 1, s. XVI+400+8, oprawa miękka, 2014
Cena 49,90 zł

Nowoczesna kosmetologia
Kosmetyki, zabiegi, suplementy
Marcin Molski
Wyd. 1, s. XVI+308+10, oprawa miękka, 2014
Cena 49,90 zł
Nowoczesna kosmetologia zakłada totalne przeorganizowanie naszego stylu życia w taki 
sposób, by nie raktować zabiegu kosmetycznego lub diety, jako środków służących osią-
gnięciu doraźnych efektów, które następnie zostaną zmarnotrawione nieracjonalnym 
trybem życia. W książce zawarto holistyczne, nowoczesne podejście do kosmetyki i kosme-
tologii obejmujące: kosmetyki, suplementy, dietę, ruch, detoksykację. 
W przypadku kosmetyków, opisano pięć elementów definiujących potencjalną skutecz-
ność: nietoksyczność, synergizm, holizm, biostymulację oraz skuteczny nośnik. 
W książce można znaleźć przykłady składników aktualnie znajdujących się na rynku 
kosmetyków, które posiadają udowodnioną w rzetelnych i niezależnych badaniach, aktyw-
ność kosmetyczną.

http://ksiegarnia.pwn.pl/Identification-of-Biologically-and-Environmentally-Significant-Organic-Compounds-Mass-Spectra-and-Retention-Indices-Library-of-Trimethylsilyl-Derivatives,113967113,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Identification-of-Biologically-and-Environmentally-Significant-Organic-Compounds-Mass-Spectra-and-Retention-Indices-Library-of-Trimethylsilyl-Derivatives,113967113,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Identification-of-Biologically-and-Environmentally-Significant-Organic-Compounds-Mass-Spectra-and-Retention-Indices-Library-of-Trimethylsilyl-Derivatives,113967113,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Nowoczesna-kosmetologia-Tom-1,68482315,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Nowoczesna-kosmetologia-Tom-1,68482315,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Nowoczesna-kosmetologia-Tom-2,68482320,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Nowoczesna-kosmetologia-Tom-2,68482320,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Identification-of-Biologically-and-Environmentally-Significant-Organic-Compounds-Mass-Spectra-and-Retention-Indices-Library-of-Trimethylsilyl-Derivatives,113967113,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Nowoczesna-kosmetologia-Tom-2,68482320,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Nowoczesna-kosmetologia-Tom-1,68482315,p.html
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Chemia

nowość

Statystyka i chemometria w chemii analitycznej
James Miller, Jane Miller
(Statistics and Chemometrics for Analytical Chemistry)
Tłum. Jan Mazerski
Wyd. 1, s. 360, oprawa miękka, 2016
Cena 79 zł
Nowy podręcznik dla studentów i  doktorantów chemii, technologii chemicznej oraz 
wszystkich kierunków obejmujących kursy chemii analitycznej (analityka żywności, anali-
tyka medyczna). W jasny i klarowny sposób przedstawia zagadnienia z dziedziny statystyki 
niezbędne w pracy laboratoryjnej.
O światowym sukcesie książki zadecydowały wyważone proporcje pomiędzy zagadnie-
niami teoretycznymi i praktycznymi obróbki danych, spójne połączenie klasycznych metod 
statystycznych i nowoczesnych, zaawansowanych metod chemometrycznych oraz możli-
wość prowadzenia obliczeń za pomocą powszechnie dostępnego oprogramowania (Excel 
i MiniTab). Zarówno autorzy, jak i tłumacz, są uznanymi autorytetami w dziedzinie anali-
tyki chemicznej i numerycznej analizy danych doświadczalnych, posiadają również bogate 
doświadczenie dydaktyczne.

nowość

Analiza statystyczna w laboratorium
Wojciech Hyk, Zbigniew Stojek
Wyd. 1, s. 270, oprawa miękka, 2015
Cena 69 zł

Pozycja skierowana głównie do osób, które zawodowo wykonują badania i  pomiary. 
Zawiera szereg przykładów ściśle związanych z  praktyką laboratoriów analitycznych, 
nowe studia przypadków oraz zagadnienia związane z procesem kontroli jakości wyników 
pomiarów, takie jak walidacja metody pomiarowej. 
Książka obejmuje zagadnienia, które dotyczą wszystkich pomiarów wykonywanych 
w  laboratoriach naukowych: rodzaje błędów eksperymentalnych i  ich charakterystyka, 
propagacja błędów losowych, szacowanie niepewności uzyskanego wyniku, metody regre-
sji liniowej czy podstawowe techniki chemometryczne. Będzie pomocna osobom mniej 
doświadczonym w prowadzeniu statystycznej analizy wyników pomiarowych.
Bardziej zaawansowany czytelnik odnajdzie w  niej między innymi: sposoby sterowania 
jakością badań w rutynowej pracy laboratoryjnej czy zaawansowane techniki chemome-
tryczne dla bardzo dużych zbiorów danych.

http://ksiegarnia.pwn.pl/Statystyka-i-chemometria-w-chemii-analitycznej,188579957,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Analiza-statystyczna-w-laboratorium,174850073,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Statystyka-i-chemometria-w-chemii-analitycznej,188579957,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Analiza-statystyczna-w-laboratorium,174850073,p.html
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nowość

Chemia fizyczna
Peter W. Atkins, Julio de Paula
Tłum. pod red. Jana Najbara
Wyd. 2, s. 1000, oprawa twarda, 2016
Cena 229 zł

Chemia fizyczna to nowoczesny, stale uaktualniany podręcznik, od lat cieszący się niezwy-
kłą popularnością. Drugie polskie wydanie (dziesiąte wydanie anglojęzyczne) dopracowano 
tak, aby jeszcze bardziej odpowiadało potrzebom zarówno studentów, jak i  wykładow-
ców. Zawartość składa się z trzech części (TERMODYNAMIKA, STRUKTURA, PRZEMIANA), 
każdy rozdział został podzielony na krótkie dedykowane podrozdziały, umożliwiając jesz-
cze łatwiejszy dostęp do wybranych zagadnień. Kolorowe oznaczenia poszczególnych 
elementów, barwne wykresy i  ilustracje ułatwiają naukę. Niezwykle ważnym elementem 
podręcznika jest Online Resource Centre, www.oxfordtextbooks.co.uk/orc/pchem10e, 
umożliwiający skorzystanie z  materiałów (zarówno zarejestrowanym wykładowcom, jak 
i studentom) w postaci adresów internetowych, tabel teorii grup, Living graphs, zagadnień 
modelowania molekularnego oraz sekcji Impact, ukazujących nowe, współczesne zastoso-
wanie chemi fizycznej.

zapowiedź

Sierpień 2016

Materiały polimerowe. Struktura, właściwości, 
zastosowania
Gottfried W. Ehrenstein, Żaneta Brocka
Wyd. 1, s. ok. 350, oprawa twarda
Cena 79 zł
Publikacja w  sposób wyczerpujący podaje informacje o  zasadach budowy strukturalnej 
polimerów, odkształceniach oraz przemianach w materiałach polimerowych. Zawiera cha-
rakterystykę struktury molekularnej polimerów i  ich syntezy, opis struktury materiałów 
polimerowych z wyraźnym podziałem na homogeniczne i heterogeniczne oraz opis hete-
rogenicznych materiałów kompozytowych na osnowach polimerowych. Publikacja obej-
muje również zagadnienia właściwości termomechanicznych i mechanicznych polimerów 
oraz procesów starzenia i metod ich stabilizacji.
Książka adresowana jest do pracowników naukowych instytutów badawczych i  uczelni 
technicznych, studentów wydziałów chemii i wydziałów mechanicznych, jako materiał do 
doskonalenia się w  dziedzinie chemii polimerów i  ich przetwórstwa. Przydatna będzie 
także pracownikom przemysłu chemii i przetwórstwa polimerów.

http://ksiegarnia.pwn.pl/Chemia-fizyczna,188547460,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Chemia-fizyczna,188547460,p.html
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Chemia

zapowiedź

Sierpień 2016

Współczesna wiedza o polimerach
Jan F. Rabek
Tom 1 Budowa strukturalna polimerów i metody badawcze
Wyd. 2 zm. i rozsz., s. ok 230, oprawa miękka 
Cena 69 zł
Tom 2 Polimery naturalne i syntetyczne, otrzymywanie 
i zastosowanie
Wyd. 2 zm. i rozsz., s. ok. 330, oprawa miękka
Cena 69 zł
Nowe, dwutomowe, rozszerzone i poprawione wydanie, uzupełnione o najnowsze osią-
gnięcia (na podstawie literatury z ostatnich lat 2006-2014). Oba tomy są opracowane na 
poziomie wymagań dydaktycznych dla słuchaczy kursów chemii i zastosowań polimerów: 
materiałoznawstwa, elektroniki, ochrony środowiska, farmacji i medycyny oraz jako mate-
riał pomocniczy dla doktorantów, wykładowców, pracowników naukowych i pracowników 
przemysłu.
Tom pierwszy zawiera przekrój podstawowych zagadnień od historycznego wstępu 
i  podstawowych definicji oraz oddziaływań międzycząsteczkowych, omówienie budowy 
i metod badawczych, właściwości cieplnych, mechanicznych, elektrycznych i optycznych, 
aż do degradacji.
Tom drugi przedstawia biopolimery, mechanizmy polimeryzacji, szczególne typy polime-
rów, polimery w medycynie oraz metody przetwórstwa.

zapowiedź

Sierpień 2016

Świat nanocząstek
Red. nauk. Krzysztof Kurzydłowski, Małgorzata Lewandowska, 
Witold Łojkowski
Wyd. 1, s. ok. 400, oprawa miękka, 
Cena 79,90 zł
Publikacja opisuje specyficzne właściwości nanocząstek wynikających z  ich rozmiarów, 
metody ich charakteryzowania, wytwarzania oraz obszary zastosowania. Zwrócono także 
uwagę Czytelników na potencjalną toksyczność nanocząstek. 
Książka napisana z myślą o studentach kierunków ścisłych i  technicznych – fizyki, chemii, 
inżynierii materiałowej. Przydatna będzie również dla pracowników przedsiębiorstw działa-
jących w innowacyjnych sektorach gospodarki wykorzystujących zaawansowane materiały. 
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nowość

Zakwas
Technologia w piekarni
Red. nauk. Markus Brandt, Michael Gänzle
Tłum. Agnieszka Błaszczak
Konsultacja merytoryczna Tomasz Błaszczak
Wyd. 1, s. 408, oprawa twarda, 2015
Cena 99 zł
Długo oczekiwana, kompletna prezentacja aktualnej wiedzy o prowadzeniu chlebowego 
zakwasu, jego mikrobiologii, technologii, przeznaczona głównie dla właścicieli i pracowni-
ków piekarń oraz cukierni, technologów i badaczy.
Praktycznie i jednocześnie naukowo autorzy omawiają wszystkie elementy, które są nie-
zbędne do opanowania wrażliwego układu, jakim jest zaczyn. W książce przedstawiono 
m.in. różne procesy i urządzenia produkcyjne, analizę jakości wypieków otrzymanych przy 
różnych parametrach, wyniki odkryć, cenne wskazówki praktyczne oraz porady jak sobie 
radzić w razie wystąpienia problemów. Z uwagi na szybki rozwój nauki ostatnich lat książka 
uwzględnia także kwestie właściwości odżywczych czy nowoczesnych metod analitycznych 
opartych na biologii molekularnej.

zapowiedź

Lipiec 2016

Drobne wypieki
Technologia w cukierni
Wilfireid Seibel
Wyd. 1, s. ok. 286, oprawa twarda,
Cena 99 zł

Kompendium wiedzy cukierniczej – od składników receptur, poprzez przepisy prawa, pro-
cesy pakowania do oceny jakości gotowych wyrobów.
Drobne wypieki to produkty, które obok wyrobów piekarniczych stanowią podstawowy 
segment branży piekarniczo-cukierniczej. Książka stanowi wszechstronne opracowanie 
przedstawiające współczesne techniki produkcji wyrobów cukierniczych oraz ich podział 
ze względu na sposób wytwarzania. W  książce znajdują się informacje dotyczące m.in. 
podziału wyrobów cukierniczych, składników receptur i  ich właściwości funkcjonalnych, 
zależności między ilością surowca, a uzyskaną jakością produktu, procesu produkcji wyro-
bów cukierniczych, pakowania i przechowywania, analizy sensorycznej, określania warto-
ści odżywczych, analityki wyrobów cukierniczych.

http://ksiegarnia.pwn.pl/Zakwas-Technologia-w-piekarni,114592543,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Zakwas-Technologia-w-piekarni,114592543,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Zakwas-Technologia-w-piekarni,114592543,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Drobne-wypieki,324370519,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Drobne-wypieki,324370519,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Drobne-wypieki,324370519,p.html
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Przemysł spożywczy

Odroczony rozrost
Technologia w piekarni
Red. nauk Hans Huber
Tłum. Agnieszka Błaszczak
Konsultacja merytoryczna Tomasz Błaszczak
Wyd. 1, s. 172, oprawa twarda, 2014
Cena 79,90 zł
Skondensowana wiedza na temat teorii i praktycznych zastosowań kontroli fermentacji 
ciasta. Zawiera omówienie m.in. zasad produkcji wypieków z chłodzonego i mrożonego 
ciasta, wstępnego wyrastania, technik i technologii chłodniczych stosowanych w piekar-
stwie. W książce znaleźć można podstawy teoretyczne, przykłady instalacji, omówienie 
obsługi urządzeń, cenne wskazówki, poparte wynikami eksperymentów, porady na co 
zwrócić uwagę przy planowaniu rozbudowy zakładu i praktyczne wskazówki od czego 
zacząć uruchamiając własny sklep firmowy. 
Niezbędnik piekarza, dedykowany właścicielom piekarni i cukierni, technologom i adep-
tom sztuki piekarskiej.

Chłodnictwo
Technologia w piekarni
Red. nauk. Klaus Lösche
Tłum. Agnieszka Błaszczak
Konsultacja merytoryczna Tomasz Błaszczak
Wyd. 1, s. 440, oprawa twarda, 2015
Cena 99 zł

Książka porusza szereg istotnych zagadnień technologicznych związanych z procesami 
chłodzenia i mrożenia różnych typów produktów spożywczych (stałych, płynnych, pako-
wanych, itp.). Ponadto znajdują się w niej informacje oraz wskazówki praktyczne na temat 
wykorzystania chłodnictwa w przemyśle spożywczym, takie jak wydajność chłodzenia, 
działanie chłodni a straty cieplne, rodzaje urządzeń chłodniczych, odroczone i przerwane 
garowanie oraz technologia półzapieku, mrożenie szokowe, próżniowe, kriogeniczne, adia-
batyczne, dopasowywanie receptur do potrzeb chłodnictwa, produkcja drobnego pieczywa 
żytniego z zastosowaniem chłodnictwa, analiza rentowności sklepowych stacji wypieku, 
zapotrzebowanie mocy chłodniczej i porównywanie kosztów urządzeń chłodniczych.

http://ksiegarnia.pwn.pl/Odroczony-rozrost,68484329,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Odroczony-rozrost,68484329,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Chlodnictwo,84908461,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Chlodnictwo,84908461,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Odroczony-rozrost,68484329,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Chlodnictwo,84908461,p.html
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nowość

Sterowanie procesami technologicznymi w produkcji 
żywności
Marek Ludwicki, Michał Ludwicki
Wyd. 1, s. 418, oprawa miękka, 2015
Cena 69,90 zł

Jedyna na rynku publikacja z dziedziny pomiarów i automatyki, która jest dostosowana 
do praktyki pracy technologów pracujących przy produkcji żywności.
W pierwszej części książki autorzy szeroko omówili zagadnienia związane z  pomiarami 
parametrów procesów technologicznych w  produkcji żywności – rodzaje i  właściwości 
czujników pomiarowych, przetworników i  urządzeń wyjściowych układu pomiarowego. 
W drugiej części opisane zostały statyczne i dynamiczne właściwości obiektów regulacji 
automatycznej, właściwości regulatorów i urządzeń wykonawczych, rodzaje analogowych, 
dyskretnych i mikroprocesorowych układów regulacyjnych oraz sposoby regulacji podsta-
wowych parametrów procesów technologicznych.

zapowiedź

Lipiec 2016

Enzymy w technologii spożywczej
Whitehurst Robert J., Van Oort Maarten
Wyd. 1, s. ok. 380, oprawa miękka
Cena 89,90 zł
Intensywnie rozwijający się przemysł spożywczy poszukuje nowych technologii, które roz-
wiążą dotychczasowe problemy – zmniejszą koszt produkcji oraz zwiększą samą produkcję 
przy jednoczesnej gwarancji wysokiej jakości produktu. Wykorzystanie enzymów w prze-
myśle spożywczym to realna szansa do zrealizowania tych celów. W publikacji znajdziemy 
informacje na temat zastosowania enzymów w wielu gałęziach przemysłu spożywczego 
m.in. mleczarstwie, piekarnictwie, piwowarstwie, przetwórstwie (ryb, owoców i  warzyw 
oraz mięsa).

http://ksiegarnia.pwn.pl/Sterowanie-procesami-technologicznymi-w-produkcji-zywnosci,84929679,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Sterowanie-procesami-technologicznymi-w-produkcji-zywnosci,84929679,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Sterowanie-procesami-technologicznymi-w-produkcji-zywnosci,84929679,p.html


23

Fizyka

nowość

Podstawy fizyki
David Halliday, Robert Resnick, 
Jearl Walker
(Fundamentals of Physics Extended, 
10th edition)
Tom 1
Tłum. Mirosław Łukaszewski
Wyd. 2, s. 464, oprawa miękka, 2015
Cena 59 zł
Tom 2 
Tłum. Rafał Brożek, Włodzimierz Komar, 
Mirosław Łukaszewski
Wyd. 2, s. 414, oprawa miękka, 2015 
Cena 59 zł
Tom 3
Tłum. Zygmunt Ajduk, Adam Babiński, 
Marek Jaworski, Krzysztof Turzyński
Wyd. 2, s. 512, oprawa miękka, 2015
Cena 59 zł

Tom 4
Tłum. Rafał Brożek, Jerzy Prochow
Wyd. 2, s. 280, oprawa miękka, 2015
Cena 59 zł
Tom 5
Tłum. Adam Babiński, Rafał Brożek, 
Krzysztof Piasecki, Krzysztof Turzyński
Wyd. 2, s. 324, oprawa miękka, 2015
Cena 59 zł

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 współczesną, jak i w tych dotyczących fizyki 
klasycznej. Prezentowany materiał jest bogato ilustrowany i poparty wieloma przykładami, 
a aparat matematyczny ograniczony do niezbędnego minimum. Na końcu każdego roz-
działu znajduje się podsumowanie omówionego materiału, któremu towarzyszą pytania 
i  zadania sprawdzające jego zrozumienie. Uzupełnieniem książki są: wykazy niektórych 
danych astronomicznych, współczynników zamiany jednostek, wzorów matematycznych, 
właściwości pierwiastków, wybranych stałych fizycznych, wybranych właściwości fizycz-
nych, a także układ okresowy pierwiastków oraz skorowidz pojęć.
W kolejnych tomach przedstawiono zagadnienia dotyczące:
Tom 1 – mechaniki klasycznej (m.in. ruchu w jednym, dwóch i trzech wymiarach, siły, ener-
gii, pracy, zderzenia oraz ruch obrotowego);
Tom 2 – mechaniki klasycznej (m.in. równowagi i sprężystości, grawitacji, mechaniki pły-
nów) drgań, ruchu falowego, termodynamiki; 
Tom 3 – elektryczności i magnetyzmu;
Tom 4 – fal elektromagnetycznych i optyki (m.in. interferencji, dyfrakcji) oraz teorii względ-
ności;
Tom 5 – mechaniki kwantowej, fizyki jądrowej i fizyki ciała stałego;
Książka przeznaczona dla studentów nauk przyrodniczych na uniwersytetach, studentów 
fizyki studiów licencjackich, nauczycieli fizyki oraz uczniów liceów klas matematyczno-
-fizycznych.

http://ksiegarnia.pwn.pl/Podstawy-fizyki-Tom-1,84907634,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Podstawy-fizyki-Tom-2,84907662,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Podstawy-fizyki-Tom-3,84884725,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Podstawy-fizyki-Tom-4,84914035,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Podstawy-fizyki-Tom-5,84914998,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Podstawy-fizyki-Tom-5,84914998,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Podstawy-fizyki-Tom-4,84914035,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Podstawy-fizyki-Tom-3,84884725,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Podstawy-fizyki-Tom-2,84907662,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Podstawy-fizyki-Tom-1,84907634,p.html
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Feynmana wykłady z fizyki – wydanie 
milenijne
Feynmana wykłady z  fizyki, słynny podręcznik 
pierwotnie przeznaczony dla studentów Caltech 
(Kalifornijskiego Uniwersytetu Technologicz-
nego), następnie przekształcony przez współpra-
cowników autora, Roberta B. Leightona i Matthew 
Sandsa, w  najbardziej niezwykły podręcznik fizyki, 
jaki został kiedykolwiek napisany. Jego oryginalność 
polega nie tylko na nietradycyjnym doborze materiału i niekonwencjonalnym porządku 
jego wyłożenia. Począwszy od praw Newtona, przez szczególną teorię względności, optykę, 
mechanikę statystyczną i  termodynamikę, wykłady te są pomnikiem jasności wykładu 
oraz głębokiej intuicji i gruntownej znajomości zagadnienia. Autor ukazuje fizykę niejako 
in statu nascendi, wciąga Czytelnika w odkrywanie prawidłowości rządzących przyrodą. Na 
kartach książki Feynmana fizyka przestaje być zbiorem praw o bloczkach, dźwigniach i pry-
zmatach, a staje się tym, czym jest w rzeczywistości – fascynującą opowieścią o pięknie 
praw przyrody.
Obecne wydanie oferuje lepszą typografię, rysunki, skorowidze oraz poprawki autoryzo-
wane przez Kalifornijski Uniwersytet Technologiczny.
Ta książka to podstawowy przewodnik po fizyce dla studentów fizyki i dziedzin pokrew-
nych, nauczycieli i pracowników naukowych, dla wszystkich interesujących się fizyką.

Feynmana wykłady z fizyki
Richard P. Feynman, Robert B. Leighton, Mathhew Sands,
(Thw Feynman lectures on physics. The new ilenium edition)
Tom 1, cz. 1 Mechanika. Szczególna teoria względności
Cena 59,90 zł
Tom 1, cz. 2 Optyka. Termodynamika. Fale
Cena 59,90 zł
Tom 2, cz. 1 Elektryczność i magnetyzm. Elektrodynamika
Cena 59,90 zł
Tom 2, cz. 2 Elektrodynamika. Fizyka ośrodków ciągłych
Cena 59,90 zł
Tom 3 Mechanika kwantowa
Cena 59, 90 zł

http://ksiegarnia.pwn.pl/Feynmana-wyklady-z-fizyki-Tom-1-czesc-1-Mechanika-Szczegolna-teoria-wzglednosci,68445986,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Feynmana-wyklady-z-fizyki-Tom-1-czesc-2-Optyka-Termodynamika-Fale,68445988,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Feynmana-wyklady-z-fizyki-Tom-2-czesc-1-Elektrycznosc-i-magnetyzm-Elektrodynamika,68445992,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Feynmana-wyklady-z-fizyki-Tom-2-czesc-2-Elektrodynamika-Fizyka-osrodkow-ciaglych,68445996,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Feynmana-wyklady-z-fizyki-Tom-3-Mechanika-kwantowa,68446200,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Feynmana-wyklady-z-fizyki-Tom-3-Mechanika-kwantowa,68446200,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Feynmana-wyklady-z-fizyki-Tom-2-czesc-2-Elektrodynamika-Fizyka-osrodkow-ciaglych,68445996,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Feynmana-wyklady-z-fizyki-Tom-2-czesc-1-Elektrycznosc-i-magnetyzm-Elektrodynamika,68445992,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Feynmana-wyklady-z-fizyki-Tom-1-czesc-2-Optyka-Termodynamika-Fale,68445988,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Feynmana-wyklady-z-fizyki-Tom-1-czesc-1-Mechanika-Szczegolna-teoria-wzglednosci,68445986,p.html
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nowość

Fizyka wokół nas
Paul G. Hewitt
Wyd. 2, s. 982, oprawa twarda, 2015
Cena 169 zł

Niezwykła opowieść, w której Autor tłumaczy istotę zjawisk fizycznych, mówiąc czytelni-
kowi, dlaczego jest tak, a nie tylko informując, że tak jest. Dzięki przykładom z codziennego 
życia oraz bardzo dużej liczbie ilustracji, fotografii i wspaniałym rysunkom Autora, łatwiej 
jest zrozumieć prawa rządzące przyrodą. Po przeczytaniu rozdziałów opisujących zagad-
nienia, które dotąd wydawały się niezrozumiałe, wielu zadaje sobie pytanie „Jak mogłem 
tego nie rozumieć?. Książka stanowi rewolucję w stylu nauczania fizyki. Chociaż autor nie 
stroni w niej od matematyki i wzorów, to są one tylko pomocą. Nie przesłaniają istoty wyja-
śnień. Na każdej niemal stronie znajdują się przykłady i opisy doświadczeń, które dosko-
nale pokazują związki fizyki z innymi naukami przyrodniczymi i techniką. A są napisane tak, 
że wręcz chce się wykonać doświadczenie samodzielnie. 
Nowe wydanie uwzględnia najnowsze osiągnięcia fizyki (szczególnie w atomistyce, ener-
getyce czy kosmologii), ma odświeżoną szatę graficzną, poszerzoną część ćwiczeniową 
oraz wprowadzenie do zadań testowych. Książka szczególnie godna polecania wszystkim 
Czytelnikom, którym fizyka wydaje się trudna i nudna. Nieoceniona pomoc dla uczniów, 
studentów i nauczycieli.

Podstawy fizyki atomu
Zofia Leś
Wyd. 1, s. 604, 
oprawa twarda, 2014
Cena 99 zł

Wstęp do fizyki materii 
skondensowanej
Józef Spałek
Wyd. 1, s. 462, 
oprawa twarda, 2015
Cena 59,90 zł

Feynman radzi
Feynmana wykłady z fizyki 
(Feynman Tips on Physics)
Richard P. Feynman, Michael 
A. Gottlieb, Ralph Leighton
Cena 49,90 zł

Zbiór zadań
Feynmana wykłady z fizyki 
(Exercises for the Feynman 
Lectures on Physics)
Richard P. Feynman, Robert 
B. Leighton, Matthew Sands, 
Rochus Vogt
Cena 59,90 zł

Rozwiązania zadań 
Feynmana wykłady z fizyki
Red. nauk. A. P. Lewaniuk
Cena 59,90 zł

http://ksiegarnia.pwn.pl/Fizyka-wokol-nas,114622633,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Fizyka-wokol-nas,114622633,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Podstawy-fizyki-atomu,68585692,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Wstep-do-fizyki-materii-skondensowanej,68583528,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Wstep-do-fizyki-materii-skondensowanej,68583528,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Feynman-radzi,68451352,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Feynman-radzi,68451352,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Feynman-radzi,68451352,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Zbior-zadan-Feynmana-wyklady-z-fizyki,68484550,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Zbior-zadan-Feynmana-wyklady-z-fizyki,68484550,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Zbior-zadan-Feynmana-wyklady-z-fizyki,68484550,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Zbior-zadan-Feynmana-wyklady-z-fizyki,68484550,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Rozwiazania-zadan-Feynmana-wyklady-z-fizyki,68451923,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Rozwiazania-zadan-Feynmana-wyklady-z-fizyki,68451923,p.html
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Rodzinna matematyka. Łamigłówki, które rozwijają 
i bawią
Kamila Łyczek
Wyd. 1, s. 200, oprawa zintegrowana, 2015
Cena 59,90 zł
Książka napisana jest dla rodziców dzieci w  wieku 6-10 lat, którzy chcą wartościowo 
spędzać czas z  dziećmi. Umożliwia im ona wspólne rozwiązywanie łamigłówek, uczą-
cych dzieci koncepcji matematycznych inaczej niż w szkole – poprzez przykłady i zada-
nia wskazujące regularności, pozwalające ekstrapolować swoją wiedzę. Rodzic w książce 
otrzyma również instrukcję na temat jego roli w rozwiązywaniu zadań, aby uczyć dziecko, 
jednocześnie nie wyręczając.
Zadania skonstruowane są tak, żeby nauczyć dzieci samodzielnego myślenia, przyswoić 
znacznie szerszy program niż w szkole, przygotować do rozwiązywania problemów nie-
standardowych, nieomawianych w szkole, co daje im możliwość wzięcia udziału w konkur-
sach matematycznych i olimpiadach.
Książka zawiera 124 zadania, każde z podpowiedzią dla rodzica oraz informacją o stopniu 
trudności i  orientacyjnym czasie rozwiązania. Do książki dołączony jest zestaw pomocy 
edukacyjnych (24 edukrążki i 12 magnesowych patyczków).

nowość

Matematyka
Od postaw do matematyki wyższej
Aleksander Błaszczyk, Tomasz Turek
Seria MASZ…ZDASZ
Wyd. 1, s. 516, oprawa miękka, 2015
Cena 49,90 zł

Książka pomyślana jako ogniwo pośrednie miedzy matematyką szkoły średniej a matema-
tyką wykładaną na uczelniach wyższych. Napisana prosto i przejrzyście. Autorom chodzi 
o  to, by Czytelnik nie był zmuszony do uzupełniania brakującej mu wiedzy przy użyciu 
innych książek. Pierwszy rozdział stanowi więc repetytorium matematyki szkoły średniej 
i zawiera najważniejsze wzory oraz twierdzenia w zakresie elementarnej algebry, geometrii 
i trygonometrii. Kolejne rozdziały zawierają najważniejsze pojęcia i związane z nimi twier-
dzenia algebry i analizy matematycznej. Materiał wzbogacony o wiele ciekawostek i fak-
tów niedostępnych w innych podręcznikach z tego zakresu. Autorzy nie pomijają słynnych, 
historycznych zagadnień jak kwadratura koła czy konstruowalność wielokątów foremnych. 
Książka jest przeznaczona dla studentów matematyki i informatyki oraz innych kierunków 
nauk ścisłych.

http://ksiegarnia.pwn.pl/Rodzinna-matematyka,84898427,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Rodzinna-matematyka,84898427,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Rodzinna-matematyka,84898427,p.html
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Smart City. Informacja przestrzenna w zarządzaniu 
inteligentnym miastem
Dariusz Gotlib, Robert Olszewski
Wyd. 1 (dodr.), s. 268, oprawa miękka, 2016
Cena 59,90 zł

W książce w  kompleksowy sposób przedstawiono bardzo istotną rolę informacji prze-
strzennej i systemów geoinformacyjnych jako elementów niezbędnych do budowy infor-
macyjnych fundamentów smart city. Autorzy analizują istniejące zasoby geoinformacyjne 
w  Polsce i  wskazują, jak zintegrować i  wykorzystać dane pochodzące z  wielu rejestrów 
i baz danych o charakterze urzędowym oraz dane „otwarte”. Publikacja przedstawia stan-
dardy i  normy międzynarodowe w  zakresie smart city i  przykłady wdrożeń tej koncep-
cji. Zawiera także wiele konkretnych propozycji implementacyjnych dla miast w  Polsce. 
Opracowanie jest kierowane do wszystkich osób i  instytucji zainteresowanych proble-
matyką nowoczesnego zarządzania miastami z wykorzystaniem najnowszych technologii 
geoinformacyjnych. Przede wszystkim do władz samorządowych na poziomie lokalnym, 
spółek zarządzających majątkiem miejskim oraz firm – szczególnie z sektora ICT i branży 
geodezyjno-kartograficznej. Przydatne będzie także przedstawicielom organizacji pożytku 
publicznego działających na rzecz rozwoju społeczności lokalnych oraz studentom.

Hydraulika siłowa
Zbiór zadań z rozwiązaniami
Piotr Sobczyk
Cena 39,90 zł

Projektowanie 
elementów maszyn 
z wykorzystaniem 
programu Autodesk 
Inventor
Obliczenia przekładni
Paweł Płuciennik
Cena 49 zł

Technika chłodnicza
Poradnik
Dariusz Butrymowicz, 
Piotr Baj
Cena 99 zł

Sieci i instalacje 
gazowe
Poradnik projektowania, 
budowy i instalacji
Konrad Bąkowski
Cena 99 zł

Maszyny kroczące
Podstawy, projektowanie, 
sterowanie i wzorce 
biologiczne
Teresa Zielińska
Cena 39,90 zł

http://ksiegarnia.pwn.pl/Smart-City.-Informacja-przestrzenna-w-zarzadzaniu-inteligentnym-miastem.,298352995,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Smart-City.-Informacja-przestrzenna-w-zarzadzaniu-inteligentnym-miastem.,298352995,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Smart-City.-Informacja-przestrzenna-w-zarzadzaniu-inteligentnym-miastem.,298352995,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Hydraulika-silowa-Zbior-zadan-z-rozwiazaniami,84898797,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Hydraulika-silowa-Zbior-zadan-z-rozwiazaniami,84898797,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Projektowanie-elementow-maszyn-z-wykorzystaniem-programu-Autodesk-Inventor,68427332,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Projektowanie-elementow-maszyn-z-wykorzystaniem-programu-Autodesk-Inventor,68427332,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Projektowanie-elementow-maszyn-z-wykorzystaniem-programu-Autodesk-Inventor,68427332,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Projektowanie-elementow-maszyn-z-wykorzystaniem-programu-Autodesk-Inventor,68427332,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Projektowanie-elementow-maszyn-z-wykorzystaniem-programu-Autodesk-Inventor,68427332,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Projektowanie-elementow-maszyn-z-wykorzystaniem-programu-Autodesk-Inventor,68427332,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Technika-chlodnicza,68482309,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Technika-chlodnicza,68482309,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Sieci-i-instalacje-gazowe,68463788,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Sieci-i-instalacje-gazowe,68463788,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Sieci-i-instalacje-gazowe,68463788,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Sieci-i-instalacje-gazowe,68463788,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Maszyny-kroczace,68477717,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Maszyny-kroczace,68477717,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Maszyny-kroczace,68477717,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Maszyny-kroczace,68477717,p.html
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Laboratorium w szufladzie
Fizyka
Bogdan Janus, Jacek Błoniarz-Łuczak
Wyd. 1, s. ok. 300, oprawa zintegrowana, 
2016
Cena 49,90 zł

nowość

Laboratorium w szufladzie
Optyka
Zasław Adamaszek
Wyd. 1, s. ok. 300, oprawa zintegrowana, 
2016
Cena 49,90 zł

nowość

Laboratorium w szufladzie
Chemia
Angelika Gumkowska
Wyd. 1 (dodr.) s. 165, oprawa 
zintegrowana, 2015
Cena 39,90 zł

nowość

Laboratorium w szufladzie
Elektrotechnika, elektronika, miernictwo
Zasław Adamaszek
Wyd. 1, s. 200, oprawa zintegrowana, 
2015
Cena 39,90 zł

nowość

Laboratorium w szufladzie 
Modelarstwo i robotyka
Dagmara Kiraga, Zasław Adamaszek
Wyd. 1, s. 200, oprawa zintegrowana, 
2015
Cena 39,90 zł

zapowiedź

Wrzesień 2016

Laboratorium w szufladzie
Matematyka
Łukasz Badowski, Zasław Adamaszek
Wyd. 1, s. ok. 200, oprawa zintegrowana
Cena 39 zł

zapowiedź

Wrzesień 2016

Laboratorium w szufladzie 
Biologia
Stanisław Łoboziak
Wyd. 1, s. ok. 200, oprawa zintegrowana
Cena 39 zł

http://ksiegarnia.pwn.pl/Laboratorium-w-szufladzie-Fizyka,449544826,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Laboratorium-w-szufladzie-Fizyka,449544826,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Laboratorium-w-szufladzie-Optyka,450692052,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Laboratorium-w-szufladzie-Optyka,450692052,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Laboratorium-w-szufladzie,84911107,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Laboratorium-w-szufladzie,84911107,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Laboratorium-w-szufladzie,84911108,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Laboratorium-w-szufladzie,84911108,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Laboratorium-w-szufladzie,84882548,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Laboratorium-w-szufladzie,84882548,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Laboratorium-w-szufladzie,84882548,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Laboratorium-w-szufladzie,84911108,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Laboratorium-w-szufladzie,84911107,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Laboratorium-w-szufladzie-Optyka,450692052,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Laboratorium-w-szufladzie-Fizyka,449544826,p.html
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Seria „Laboratorium w szufladzie”
To cykl książek przeznaczonych dla Czytelników ciekawych świata, pasjonatów, profe-
sjonalistów, hobbystów… a przede wszystkim praktyków i  eksperymentatorów. Każda 
książka zawiera, oprócz solidnej porcji wiadomości, opisy doświadczeń, konstrukcji, 
propozycje samodzielnych badań. To praktyka w  najczystszej postaci. Autorzy cyklu 
podsuwają pomysły praktycznych rozwiązań, wykonalnych w  domowych, szkolnych 
lub uczelnianych warunkach, środkami osiągalnymi dla każdego pasjonata intelektual-
nej przygody. Tekst zachęca do podjęcia aktywności manualnej, wskazuje praktyczne 
implementacje. Celowo też pozostawia niektóre pytania bez odpowiedzi, bo prawdziwa, 
przynosząca wiele satysfakcji nauka zaczyna się tam, gdzie Czytelnik podejmuje trud 
samodzielnego uzupełniania wiadomości. To idealne kompendium dla amatora, instruk-
tora, nauczyciela. Dla czytelnika w  młodym wieku poszukującego pomysłów, wyzwań 
i dorosłego pedagoga poszukującego inspiracji.
Każda książek z cyklu jest bogato ilustrowana materiałami graficznymi i zdjęciami. Każdy 
poruszony temat zawiera wyczerpujący, praktyczny opis zjawiska, doświadczenia, przy-
rządu czy aktywności. Autorzy nie stronią od wejścia na poziom wyższy, niż tylko popu-
larne ujęcie tematu. To zamierzona prowokacja intelektualna. Pogłębione ujęcie pozwala 
poczuć smak eksperymentu, doświadczyć radości poznawania i odkrywania różnorodno-
ści świata oraz stojącej wobec niego – twórczej wyobraźni. 
Cyklowi towarzyszy strona internetowa laboratorium.pwn.pl, na której można m.in. 
podzielić się swoimi pomysłami, doświadczeniami, a także obejrzeć filmy, animacje i wziąć 
udział w konkursach.

Encyklopedia przyrodnicza dla każdego + DVD 
Praca zbiorowa
Wyd. 1, s. 752 + DVD, oprawa twarda, 2014
Cena 99 zł 

To jedna z  nielicznych encyklopedii, którą można czytać, tak jak inne książki, ponieważ 
układ tematyczny zastąpił tradycyjnie skrótowy język haseł encyklopedycznych. Umożliwia 
przyjazne spotkanie z nauką. Adresowana do uczniów, zarówno gimnazjum jak i  liceum 
– powinna rozbudzić ciekawość i  chęć zgłębiania wiedzy przyrodniczej, ale również do 
rodziców narażonych na dziesiątki zaskakujących pytań swoich dzieci. Stanowi także zna-
komite źródło wiadomości i ciekawostek dla osób organizujących konkursy i gry o tematyce 
naukowej. Dołączona do książki płyta DVD zawiera multimedialną wersję encyklopedii, 
wzbogaconą o animacje, interakcje, filmy, aktywne schematy, osie czasu, wykłady multi-
medialne (Wielki Wybuch, Początki życia, Skale Wszechświata itp.)

http://ksiegarnia.pwn.pl/Encyklopedia-przyrodnicza-z-plyta-DVD,68585704,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Encyklopedia-przyrodnicza-z-plyta-DVD,68585704,p.html
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Innowacje w opakowaniach żywności i napojów
Rynki, materiały, technologie
Red. nauk. Neil Farmer
Wyd. 1, s. 404, oprawa miękka, 2016 
Cena 79 zł

W publikacji zostały omówione główne tendencje oraz innowacje obserwowane na między-
narodowym rynku opakowań produktów konsumpcyjnych przeznaczonych do szybkiego 
obrotu. Zaprezentowano w niej innowacyjne rozwiązania dotyczące m.in. rynku opako-
wań giętkich, aktywnych systemów opakowań, produkcji materiałów z biotworzyw. Wska-
zano także trendy w przemyśle metalowych i tekturowych opakowań żywności i napojów. 
Czytelnicy dowiedzą się jak w praktyce sprawdzają się systemy uwalniania pary wodnej, 
torebki stojące, opakowania z atmosferą modyfikowaną, farby termochromatyczne, czy 
też folie holograficzne. Jest szczególnie polecana pracownikom odpowiedzialnym za 
produkcję i rozwój w takich dziedzinach jak przetwórstwo tworzyw sztucznych, papieru, 
metali, materiałów opartych o odnawialne źródła. Publikacja ta to także doskonałe źródło 
wiedzy dla studentów i  pracowników naukowych kierunków technicznych i  ekonomicz-
nych, którzy specjalizują się w szeroko pojętym opakowalnictwie żywności.

Technika opakowań
Podstawy, materiały, procesy wytwarzania
Red. nauk. Anne Emblem, Henry Emblem
Wyd. 1, s. 750, oprawa twarda, 2014
Cena 99 zł

Książka stanowi kompendium wiedzy na temat opakowalnictwa – zarówno stan aktualny 
jak i perspektywy rozwoju przemysłu opakowań (problemy natury technologicznej i mate-
riałowej). Opakowalnictwo to różnorodny i bardzo złożony temat, dlatego na końcu każ-
dego rozdziału zamieszczono odnośniki do dodatkowych źródeł informacji. Trudne i nowe 
terminy są podane również w języku angielskim. Aby ułatwić dalsze zagłębianie tematyki 
opakowalnictwa, na końcu książki został zamieszczony słownik najważniejszych terminów. 
Książka jest uważana za swoistą „opakowaniową biblię” i ukazała się z inicjatywy i przy 
współudziale Polskiej izby Opakowań.
Niezbędne źródło wiedzy zarówno dla osób z doświadczeniem, jak i stawiających pierwsze 
kroki w branży.

http://ksiegarnia.pwn.pl/Innowacje-w-opakowaniach-zywnosci-i-napojow,256933959,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Innowacje-w-opakowaniach-zywnosci-i-napojow,256933959,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Technika-opakowan,68482313,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Technika-opakowan,68482313,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Innowacje-w-opakowaniach-zywnosci-i-napojow,256933959,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Technika-opakowan,68482313,p.html
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Konstrukcje żelbetowe wg Eurokodu 2 i norm związanych 
Tom 5
Włodzimierz Starosolski
Wyd. 1, s. 860 , oprawa miękka/twarda, 2016
Cena 79 zł/ 89 zł

Nowy – 5. tom stanowi rozwinięcie znanej w  środowisku budowlanym książki, obecnej 
na rynku wydawniczym od 30 lat. Tom poświęcono głównie elementom prętowym. Autor 
w  sposób przystępny i  szeroki podał zasady kształtowania, obliczania i  konstruowania 
ustrojów i elementów konstrukcji szkieletowych, a następnie wiązarów dachowych i ele-
mentów pokrycia. W dalszej części tomu przedstawiono sposoby i metody kształtowa-
nia, obliczania i konstruowania łuków prętowych i powłokowych oraz belek, estakad 
i  torów podsuwnicowych. Zagadnienia odniesiono zarówno do konstrukcji monoli-
tycznych jak i prefabrykowanych wskazując na elementy wspomagania komputerowego 
w procesie projektowania. W publikacji w sposób pełny ujęto zalecenia zawarte w Euroko-
dzie 2 i normach związanych. Normy „europejskie” (PN-EN, PN-ISO, PN-EN-ISO) potrakto-
wano jako podstawowe, nie rezygnując z przedstawienia w pełni zaleceń dotychczasowych 
Norm Polskich (PN). Tekst zilustrowano wieloma rysunkami i zdjęciami ułatwiającymi przy-
swojenie fizycznego kształtu omawianych elementów i ich szczegółów – pokazującymi je 
w rzeczywistości. Jest to znakomity podręcznik dla studentów zarówno studiów inżynier-
skich, jak i magisterskich, a także niezastąpione źródło informacji i praktycznych wskazó-
wek dla szerokiego grona inżynierów.

nowe wydanie

Konstrukcje żelbetowe wg Eurokodu 2 i norm związanych 
Tom 2
Włodzimierz Starosolski
Wyd. 15, s. 650, oprawa miękka, 2016

To już kolejna, 15. edycja tomu 2, książki dotyczącej konstrukcji żelbetowych. W drugim 
tomie podręcznika Autor szeroko omówił zasady obliczania i konstruowania stropów krzy-
żowo zbrojonych, stropów płaskich płytowo-słupowych oraz stropów gęstożebrowych, 
a także balkonów i logii oraz schodów. W sposób pełny ujęto zalecenia zawarte w Euro-
kodzie 2 i normach związanych. W stosunku do poprzednich wydań dokonano drobnych 
poprawek we wzorach, na rysunkach i w tekście. Znacznemu rozszerzeniu uległ natomiast 
rozdział dotyczący schodów, w którym Autor zaprezentował znaczną liczbę nowych roz-
wiązań konstrukcyjnych. 

http://ksiegarnia.pwn.pl/Konstrukcje-zelbetowe-wedlug-Eurokodu-2-i-norm-zwiazanych-Tom-5,331284490,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Konstrukcje-zelbetowe-wedlug-Eurokodu-2-i-norm-zwiazanych-Tom-5,331284490,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Konstrukcje-zelbetowe-wedlug-Eurokodu-2-i-norm-zwiazanych-Tom-2,68452998,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Konstrukcje-zelbetowe-wedlug-Eurokodu-2-i-norm-zwiazanych-Tom-2,68452998,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Konstrukcje-zelbetowe-wedlug-Eurokodu-2-i-norm-zwiazanych-Tom-5,331284490,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Konstrukcje-zelbetowe-wedlug-Eurokodu-2-i-norm-zwiazanych-Tom-2,68452998,p.html


32

nowe wydanie

Konstrukcje żelbetowe wg Eurokodu 2 i norm związanych 
Tom 3
Włodzimierz Starosolski
Wyd. 6, s. 700, oprawa miękka, 2016

W szóstym wydaniu trzeciego tomu podręcznika Autor omówił szeroko zasady obliczania 
i konstruowania słupów i ścian, również ścian oporowych, zasady aproksymacji konstruk-
cji żelbetowych modelami prętowymi (kratownicowymi), obliczanie i  konstrukcję miejsc 
szczególnych (naroży, węzłów, wsporników, otworów, przegubów) oraz projektowanie 
fundamentów. Osobny rozdział został poświęcony projektowaniu posadzek przemysło-
wych. Omówiono zarówno rozwiązania monolityczne jak i prefabrykowane. W stosunku do 
poprzednich wydań dokonano drobnych poprawek we wzorach, na rysunkach i w tekście. 

Konstrukcje murowe według Eurokodu 6 
i norm związanych 
Łukasz Drobiec, Radosław Jasiński, Adam Piekarczyk 
Tom 1
Wyd. 1, s. XXIV+692+ płyta CD, oprawa twarda, 2014

Cena 89 zł 
Tom 2
Wyd. 1, s. 910+ płyta CD, oprawa twarda, 2014
Cena 89,90 zł

zapowiedź

Wrzesień 2016
Tom 3
Wyd. 1, s. ok. 700, oprawa twarda
Cena 89 zł
Publikacja zawiera informacje m.in. na temat zbrojonych części konstrukcji murowych 
poddanych zginaniu i  osiowemu ściskaniu. Wskazuje także podstawy teoretyczne oraz 
przykłady obliczeniowe dotyczące zbrojonych części konstrukcji murowych poddanych 
ścinaniu. Autorzy opisują ponadto podstawy teoretyczne, ustalenia normowe oraz przy-
kłady obliczeniowe odnoszące się do warunków SGU.
Tom 4
W przygotowaniu, jesień 2017

http://ksiegarnia.pwn.pl/Konstrukcje-zelbetowe-wedlug-Eurokodu-2-i-norm-zwiazanych-Tom-3,68466267,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Konstrukcje-zelbetowe-wedlug-Eurokodu-2-i-norm-zwiazanych-Tom-3,68466267,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Konstrukcje-zelbetowe-wedlug-Eurokodu-2-i-norm-zwiazanych-Tom-3,68466267,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Konstrukcje-zelbetowe-wedlug-Eurokodu-2-i-norm-zwiazanych-Tom-3,68466267,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Konstrukcje-murowe-wedlug-Eurokodu-6-i-norm-zwiazanych-Tom-1-CD,68734174,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Konstrukcje-murowe-wedlug-Eurokodu-6-i-norm-zwiazanych-Tom-2-CD,68484307,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Konstrukcje-murowe-wedlug-Eurokodu-6-i-norm-zwiazanych-Tom-2-CD,68484307,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Konstrukcje-murowe-wedlug-Eurokodu-6-i-norm-zwiazanych-Tom-1-CD,68734174,p.html
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nowość

Przykłady obliczania konstrukcji żelbetowych 
Zeszyt 2 Elementy ściskane
Michał Knauff, Bartosz Grzeszykowski, Agnieszka Golubińska
Wyd. 1, s. 127, oprawa miękka, 2016
Cena 39 zł

Zeszyt 2 zawiera przykłady, tablice i  program do obliczania ściskanych elementów żel-
betowych. Podane są wykresy interakcji symetrycznie zbrojonych i  zwięzłe wskazówki 
dotyczące uwzględniania efektów drugiego rzędu oraz objaśnienia dotyczące korzystania 
z  wykresów i programu. Publikacja zawiera liczne wykresy interakcji dotyczące przekro-
jów kołowych i symetrycznie zbrojonych przekrojów prostokątnych. W zeszycie znajduje 
się indywidualny kod dostępu do arkuszy Excel umożliwiających obliczanie słupów 
o przekrojach prostokątnych, symetrycznie i niesymetrycznie zbrojonych, a także słupów 
o przekroju kołowym, pierścieniowym, teowym i skrzynkowym. Opisano algorytmy-przy-
kłady umożliwiające obliczanie zbrojenia w  elementach ściskanych przez naśladowanie 
toku obliczeń w tych przykładach. 

nowość

Przykłady obliczania konstrukcji żelbetowych 
Zeszyt 1 Budynek ze stropami płytowo-żebrowymi
Michał Knauff, Agnieszka Golubińska, Piotr Knyziak
Wyd. 1, s. 92 + płyta CD, oprawa miękka, 2015
Cena 29,90 zł

Zeszyt 1 zawiera kompletny przykład dotyczący całej budowli – czterokondygnacyjnego, 
niepodpiwniczonego budynku o przeznaczeniu biurowym. Są tu opisane „proste” i przej-
rzyste reguły oraz algorytmy postępowania, bez zbyt wnikliwego uzasadniania dlaczego 
– tylko raczej jak. Poruszone zagadnienia dotyczą m.in. współpracy poszczególnych części 
konstrukcji i oceny oddziaływań między nimi. Na płycie CD dołączonej do książki są rysunki 
wykonawcze projektu w formacie pdf i wykaz stali.

http://ksiegarnia.pwn.pl/Przyklady-obliczania-konstrukcji-zelbetowych,114622635,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Przyklady-obliczania-konstrukcji-zelbetowych,114622635,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Przyklady-obliczania-konstrukcji-zelbetowych,114622635,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Przyklady-obliczania-konstrukcji-zelbetowych-Zeszyt-1-z-plyta-CD-ROM,84907573,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Przyklady-obliczania-konstrukcji-zelbetowych-Zeszyt-1-z-plyta-CD-ROM,84907573,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Przyklady-obliczania-konstrukcji-zelbetowych-Zeszyt-1-z-plyta-CD-ROM,84907573,p.html
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nowość

Fizyka cieplna budowli w praktyce
Obliczenia cieplno-wilgotnościowe
Andrzej Dylla
Wyd. 1, s. 420, oprawa zintegrowana, 2015
Cena 69,90 zł
Racjonalizowanie zużycia energii stało się jednym z najważniejszych problemów gospo-
darczych. Ma to istotne znaczenie w kreowaniu współcześnie postulowanych budynków 
energooszczędnych i pasywnych. Książka dotyczy zastosowań praktycznych działu fizyki 
budowli, obejmującego zagadnienia ciepła i  wilgoci w  budynkach oraz przegrodach 
budowlanych. Są w  niej przedstawione m.in. procedury obliczeń cieplno-wilgotnościo-
wych, obliczanie strat ciepła z budynku do środowiska i wymiana ciepła przez grunt, wła-
ściwości cieplno-wilgotnościowe materiałów budowlanych, roczne bilansowanie zużycia 
energii do ogrzewania i wentylacji.
W książce podano też sposoby i przykłady przygotowania świadectw charakterystyki ener-
getycznej budynków, wymaganych dla wszystkich realizacji budowlanych w Polsce. 
Książka napisana z myślą o studentach budownictwa, architektury i inżynierii środowiska 
oraz inżynierach zajmujących się projektowaniem i wykonawstwem budowlanym. 

nowość

Wielka płyta. Analiza skuteczności podwyższania 
efektywności energetycznej
Termomodernizacja, termografia, wytyczne naprawcze
Anna Ostańska
Wyd. 1, s. 230, oprawa miękka, 2016
Cena 59,90 zł

Pierwsza na rynku publikacja, która w tak nowatorski sposób porusza aktualny w Pol-
sce problem podwyższania efektywności energetycznej prefabrykowanych budynków 
wielorodzinnych. 
Książka opisuje konkretne działania proenergetyczne, oparte na oryginalnej dwustop-
niowej koncepcji. Rozwiązanie to wykorzystuje analizę wyników połączonych – lotniczych 
oraz naziemnych – badań termograficznych. Na podstawie tak przyjętej diagnostyki 
techniczno-energetycznej Autorka opracowała praktyczne narzędzie w formie szablonu 
proenergetycznego. Co ważne proponowane działania są możliwe do zrealizowania 
w warunkach polskich.
Opisana w  książce procedura może być skutecznie wykorzystywana przez samorządy, 
spółdzielnie mieszkaniowe oraz podmioty działające w sferze gospodarki energetycznej. 

http://ksiegarnia.pwn.pl/Fizyka-cieplna-budowli-w-praktyce-Obliczenia-cieplno-wilgotnosciowe,84881073,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Fizyka-cieplna-budowli-w-praktyce-Obliczenia-cieplno-wilgotnosciowe,84881073,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Wielka-Plyta.-Analiza-skutecznosci-podwyzszania-efektywnosci-energetycznej,391906183,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Wielka-Plyta.-Analiza-skutecznosci-podwyzszania-efektywnosci-energetycznej,391906183,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Fizyka-cieplna-budowli-w-praktyce-Obliczenia-cieplno-wilgotnosciowe,84881073,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Wielka-Plyta.-Analiza-skutecznosci-podwyzszania-efektywnosci-energetycznej,391906183,p.html
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nowość

Wzmacnianie konstrukcji żelbetowych metodami 
tradycyjnymi
Tadeusz Urban
Wyd. 1, s. 208, oprawa miękka, 2015
Cena 44,90 zł

W książce omówiono przepisy norm (zarówno normy współczesne jak i starsze, gdyż czę-
sto wzmacnianie dotyczy konstrukcji zaprojektowanych dawniej), które stosuje się przy 
wzmacnianiu, a następnie kolejno przedstawiono wzmacnianie prawie wszystkich podsta-
wowych elementów konstrukcji, które mogą tego wymagać. 
Autor kładzie bardzo duży nacisk na zastosowania praktyczne, metody obliczania i projek-
towania wzmocnień, a także metody ich wykonania.
Książka przeznaczona jest dla inżynierów zajmujących się rzeczoznawstwem, eksper-
tyzami i  projektowaniem konstrukcji żelbetowych. Skorzystają z  niej również studenci 
i wykładowcy budownictwa.

zapowiedź

Październik 2016

Fizyka budowli
Podstawa zagadnień oszczędzania energii, komfortu użytkowania 
i zrównoważonego rozwoju 
Agnieszka Kaliszuk-Wietecka, Piotr Leon Narolch
Wyd. 1, s. ok. 300, oprawa miękka
Cena 59 zł
Książka obejmuje zagadnienia związane z ruchem ciepła i masy przez przegrody budow-
lane, przedstawia nowoczesne materiały budowlane i sposoby konstruowania przegród 
zgodnie z  zasadami zrównoważonego rozwoju oraz naprawiania elementów źle zapro-
jektowanych. Czytelnik będzie mógł zapoznać się z normami i przepisami prawa budow-
lanego odnoszącymi się do wyżej wymienionych zagadnień oraz poznać te związane 
z komfortem użytkowania obiektów w zależności od ich funkcji. W drugiej części pokazano 
sposoby zaimplementowania poznanej wiedzy do obiektu jako całości, przedstawiała spo-
soby liczenia zapotrzebowania na energię użytkową, końcową i pierwotną oraz klasyfiko-
wania budynków jako energooszczędne, niskoenergetyczne, pasywne, zeroenergetyczne 
czy dodatnioenergetyczne. Pozwoli też użytkownikom na zapoznanie się z nowoczesnymi 
trendami w  budownictwie oraz narzędziami wspomagającymi projektowanie zgodne 
z zasadami zrównoważonego rozwoju.

http://ksiegarnia.pwn.pl/Wzmacnianie-konstrukcji-zelbetowych-metodami-tradycyjnymi,84914482,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Wzmacnianie-konstrukcji-zelbetowych-metodami-tradycyjnymi,84914482,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Wzmacnianie-konstrukcji-zelbetowych-metodami-tradycyjnymi,84914482,p.html
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nowość

Beton i jego technologie 
Zygmunt Jamroży
Wyd. 4, s. 524, oprawa miękka, 2015
Cena 69,90 zł

Wznowienie znakomitego opracowania uwzględniające normę PN-EN 206-1. W  książce 
omówiono podstawowe zagadnienia związane z  betonem – materiałem budowlanym, 
podlegającym ciągłemu udoskonalaniu i  modyfikacji składu oraz technologii. Książka 
o charakterze praktycznym, uwzględniająca najważniejsze osiągnięcia z zakresu technolo-
gii betonu i obowiązujące przepisy normowe. Autor wykorzystał w książce informacje uzy-
skane podczas wyjazdów do Belgii, Finlandii, Szwecji, Norwegii, b. Czechosłowacji, Afryki 
Zachodniej i USA.
Książka przeznaczona dla studentów i  wykładowców wydziałów budowlanych wyższych 
uczelni technicznych oraz dla inżynierów praktyków.

nowość

Dokumentacja projektowa konstrukcji stalowych 
W budowlanych przedsięwzięciach inwestycyjnych
Elżbieta Urbańska-Galewska, Dariusz Kowalski
Wyd. 1, s. 304, oprawa miękka, 2015
Cena 49,90 zł

W książce szczegółowo omówione zostały elementy dokumentacji projektowej (pro-
gram funkcjonalno-użytkowy, projekty budowlany i wykonawczy, specyfikacja techniczna 
wykonania i odbioru), dokumentacji wykonawczej (projekty warsztatowy i montażu) oraz 
wymagania co do dokumentacji, których niedocenianie często prowadzi do komplikacji na 
etapie wykonania i montażu konstrukcji, powodując pojawienie się problemów i znaczne 
zwiększenie kosztów realizowanej inwestycji.
Książka napisana z myślą o inwestorach, projektantach i wykonawcach konstrukcji stalo-
wych. Skorzystają z niej również studencie i wykładowcy kierunku budownictwo.

http://ksiegarnia.pwn.pl/Beton-i-jego-technologie,84881069,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Dokumentacja-projektowa-konstrukcji-stalowych,84881071,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Dokumentacja-projektowa-konstrukcji-stalowych,84881071,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Beton-i-jego-technologie,84881069,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Dokumentacja-projektowa-konstrukcji-stalowych,84881071,p.html
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nowość

Mosty ruchome
Thakaa Al-Khafaji, Henryk Zobel
Wyd. 1, s. 320, oprawa miękka, 2015
Cena 59,90 zł

Bardzo bogato ilustrowana pozycja przedstawiająca wybrane rozwiązania polskie i świa-
towe najrozmaitszych mostów ruchomych. Autorzy przedstawili na czym polega specyfika 
mostów ruchomych, określili zakresy odpowiedzialności konstruktorów – mostowców, 
a także mechaników i elektryków. Opisali klasyfikację mostów ruchomych i porównali je, 
wskazując wady i zalety. Od strony projektanta tych konstrukcji – opisali proces kształto-
wania mostów i podali podstawy analizy obliczeniowej ich konstrukcji. Wskazali też specy-
ficzne zagadnienia projektowania, budowy i eksploatacji mostów ruchomych.
Książka zainteresuje nie tylko konstruktorów i projektantów mostów, ale także studentów 
i wykładowców budownictwa, inżynierii lądowej i architektury.

nowość

Projektowanie konstrukcji stalowych 
Cz. 1 Dźwigary kratownicowe, słupy, ramownice
Jan Żmuda
Wyd. 1, s. 350, oprawa miękka, 2016
Cena 59 zł

W książce podano syntetyczne ujęcie obszernych i rozczłonkowanych postanowień norm 
Eurokod zwłaszcza Eurokod 3 i  ich aplikowanie do projektowania i wymiarowania pod-
stawowych elementów konstrukcyjnych i ustrojów bardziej złożonych (dźwigary kratowni-
cowe, słupy, ramownice).
Publikacja adresowana jest do studentów wydziałów budownictwa (lądowego, wodnego, 
mostów, kolejowych) i projektantów budowlanych.

http://ksiegarnia.pwn.pl/Mosty-ruchome,84898263,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Projektowanie-konstrukcji-stalowych,391906626,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Projektowanie-konstrukcji-stalowych,391906626,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Mosty-ruchome,84898263,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Projektowanie-konstrukcji-stalowych,391906626,p.html
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zapowiedź

Październik 2016

Projektowanie konstrukcji stalowych 
Cz. 2 Belki, płatwie, węzły i połączenia, ramy, łożyska
Jan Żmuda
Wyd. 1, s. ok. 390, oprawa miękka, 2016
Cena 59 zł
W książce podano syntetyczne ujęcie obszernych i rozczłonkowanych postanowień norm 
Eurokod zwłaszcza Eurokod 3 i ich aplikowanie do projektowania i wymiarowania elemen-
tów konstrukcyjnych, takich jak: belki, płatwie, węzły i połączenia, ramy, łożyska. Z książki 
skorzystają studenci wydziałów budownictwa (lądowego, wodnego, mostów, kolejowych) 
i projektanci budowlani. 

zapowiedź

Sierpień 2016

Metoda przemieszczeń i podstawy MES
Obliczenia w środowisku MatLab
Tadeusz Chmielewski, Henryk Nowak, Lilianna Sadecka
Wyd. 1, s. ok. 200, oprawa miękka
Cena 59 zł
Publikacja w przystępny sposób omawia podstawy metody przemieszczeń oraz MES tak, 
aby po zapoznaniu się z ich zasadami, Czytelnik mógł samodzielnie rozwiązać dane zada-
nie obliczeniowe.
Poszczególne rozdziały zilustrowano prostymi przykładami liczbowymi, które mają za 
zadanie ułatwienie zrozumienia toku postępowania obydwu omawianych metod: metody 
przemieszczeń i  metody elementów skończonych. W  książce zaprezentowano również 
obliczenia przykładów przy wykorzystaniu tzw. bezpośredniego formułowania metody 
elementów skończonych w środowisku programu Matlab. Przykłady te oddają również 
prostotę posługiwania się programem Matlab i  jego wiele korzystnych cech, co zachęca 
studenta do szerokiego korzystania z tego środowiska obliczeniowego, zarówno w zakre-
sie obliczeń metodą elementów skończonych, jak i wszędzie tam, gdzie występuje koniecz-
ność analizy macierzowej. 
Książka jest przeznaczona głównie dla studentów wyższych uczelni technicznych wydzia-
łów budownictwa, a  także wydziałów inżynierii środowiska. Może też być przydatna dla 
inżynierów – pracowników biur projektowych, korzystających z programów analizy kon-
strukcji metodą elementów skończonych.
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Październik 2016

Stalowe, pełnościenne słupy powłokowe
Sławomir Labocha, Jarosław Paluszyński
Wyd. 1, s. ok. 300, oprawa miękka
Cena 59 zł

W książce będą omówione zasady kształtowania i obliczania konstrukcji stalowych pełno-
ściennych słupów powłokowych. Konstrukcje te różnią się zasadniczo od typowych słu-
pów pełnościennych oraz kratowych niepomijalnym wpływem stateczności miejscowej. 
W Polsce słupy powłokowe są już powszechnie stosowane ale szerszemu kręgowi inżynie-
rów są mało znane, głównie w obszarze nowych, innowacyjnych rozwiązań stosowanych 
w praktyce. Celem opracowania książki jest bliższe przedstawienie przedmiotowych kon-
strukcji powszechnie obecnych już na polskim rynku (w  wielu dziedzinach zastosowań) 
oraz wytłumaczenie zasad obliczeń na przykładach liczbowych. Książka jest przeznaczona 
głównie dla projektantów konstrukcji lecz może być również przydatna dla wykładowców 
i studentów wydziałów budowlanych wyższych uczelni technicznych.

zapowiedź

Listopad 2016

Praktyczne zastosowanie termowizji i spektrometrii 
w podczerwieni
Red. nauk. Bogusław Więcek
Wyd. 1, s. ok. 400, oprawa miękka
Cena 89 zł
Publikacja omawia podstawy techniki termowizyjnej w  podczerwieni z  uwzględnieniem 
jej podstaw fizycznych oraz budowę, działanie i obsługę współczesnych kamer termowi-
zyjnych. Przedstawia prawa fizyczne, na których opiera się działanie kamer termowizyj-
nych, zagadnienia dotyczące emisyjności, w tym jej decydujący wpływ na pomiar. Ponadto 
w  książce znajduje się szczegółowy opis prawidłowego sposobu użycia kamery w  cza-
sie wykonania pomiaru oraz metodyka poprawnego wykonywania praktycznych badań 
z uwzględnieniem rodzaju kamery, właściwości badanego obiektu i warunków otoczenia. 
Przedstawione zostały wskazówki doboru typu kamery do konkretnego zastosowania 
z  uwzględnieniem optyki, pasma podczerwieni, rozdzielczości przestrzennej i  szybkości 
rejestracji obrazów. W pracy opisano szczegółowo sposób użycia i obsługi sprzętu termo-
wizyjnego. Przedstawiono typowe błędy popełniane przez operatorów kamer termowizyj-
nych podczas prowadzenia badań i  interpretacji wyników. Oprócz termowizji klasycznej 
omówiono także podstawy i zastosowania termowizji widmowej, która obecnie jest nową 
i dynamicznie rozwijającą się dziedziną techniki termowizyjnej. 
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Listopad 2016

Stalowe konstrukcje wsporcze napowietrznych linii 
elektroenergetycznych
Zbigniew Mendera, Leszek Szojda, Grzegorz Wandzik
Wyd. 2 zm., s. ok. 350, oprawa miękka
Cena 59 zł
Książka stanowi zwarte kompendium wiedzy na temat projektowania stalowych kon-
strukcji wsporczych elektroenergetycznych linii napowietrznych. Pozwala czytelnikowi 
zorientować się w obowiązujących zasadach projektowania tego typu konstrukcji. W tre-
ści 2 wydania podręcznika zwrócono uwagę na wprowadzone zmiany i nowe normy oraz 
wynikające z  nich konsekwencje. Wydanie znowelizowanych norm wprowadza szereg 
zmian z których najistotniejsze dotyczą zasad przyjmowania oddziaływań na konstrukcje 
wsporcze oraz zasad zapewnienia bezpieczeństwa konstrukcji. W nowym wydaniu uszcze-
gółowiono również ustalenia odnoszące się do zasad wymiarowania elementów stalowych 
oraz projektowania fundamentów. Uaktualnieniu uległy rozdziały 2, 4 i  5 oraz przykład 
obliczeniowy.
Książka skierowana jest do studentów wydziałów budownictwa oraz wydziałów elek-
trycznych i  elektroenergetycznych, a  także dla inżynierów projektantów linii elektro-
energetycznych.

zapowiedź

Listopad 2016

Drgania w budownictwie
Podstawy obliczeń dynamicznych konstrukcji
Krzysztof Gromysz
Wyd. 1, s. ok. 250, oprawa miękka
Cena 59 zł
Książka dotyczy podstawowych zagadnień związanych z obliczeniami dynamicznymi kon-
strukcji budowalnych oraz z prowadzeniem i interpretacją wyników pomiarów drgań tych 
konstrukcji. Celem publikacji jest przedstawienie w  sposób przystępy, spotykanych naj-
częściej w praktyce inżynierskiej, zagadnień dotyczących drgań konstrukcji budowlanych.
Opracowanie adresowane jest do szerokiego kręgu odbiorców, którzy znajdą w niej wyja-
śnienie podstawowych zagadnień dotyczących drgań konstrukcji budowlanych. Z książki 
skorzystają inżynierowie budownictwa oraz studenci uczelni technicznych zdobywający 
wiedzę w ramach przedmiotów: dynamika budowli, diagnostyka konstrukcji budowlanych, 
pomiary drgań i odkształceń konstrukcji budowanych.
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Lipiec 2016

Naprawa tynków
Aspekty budowlane i konserwatorskie
Piotr Opałka
Wyd. 1, s. ok. 260, oprawa miękka
Cena 59 zł

W książce przedstawiono pełny przegląd tradycyjnie i współcześnie stosowanych metod 
i technologii oraz systemów naprawy tynków, przy uwzględnieniu kompatybilności mate-
riałowej. Oprócz podejścia inżynierskiego zaprezentowano również specyfikę i problema-
tykę naprawy tynków w  obiektach historycznych, które nie posiadają prawnej ochrony 
konserwatorskiej.
Książka adresowana jest przede wszystkim do projektantów oraz studentów budownic-
twa, architektury, urbanistyki. Może być również przydatna służbom konserwatorskim, 
wykonawcom, kierownikom budowy, inspektorom nadzoru, administratorom wspólnot 
mieszkaniowych.

zapowiedź

Sierpień 2016

Dachy
Zasady kształtowania i utrzymywania
Dariusz Bajno
Wyd. 1, s. ok. 260, oprawa miękka
Cena 49 zł

Naukowe i praktyczne ujęcie tematu utrzymania i naprawy dachów oraz stropodachów. 
Doskonałe uzupełnienie wiedzy zarówno dla praktyków (osób zajmujących się wykonaw-
stwem jak i  projektowaniem) oraz pracowników naukowych. Publikacja stanowi dobry 
materiał dydaktyczny także dla studentów na kierunkach ściśle budowlanych oraz kierun-
kach pokrewnych.
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Październik 2016

Naprawa i ochrona konstrukcji z betonu
Komentarz do PN-EN 1504
Lech Czarnecki, Paweł Łukowski, Andrzej Garbacz
Wyd. 1, s. ok. 300, oprawa miękka
Cena 59 zł
Książka przedstawia w sposób całościowy i zgodny z wymaganiami normowymi przeprowa-
dzanie różnych rodzajów napraw konstrukcji betonowych: projektowanie naprawy, dobór 
zasad (celów), metod i sposobów przeprowadzenia napraw oraz materiałów naprawczych 
i ochronnych, wytyczne prowadzenia robót i badania odbiorcze. Publikacja przedstawia 
podejmowane działania w tym zakresie i wyjaśnia ich przyczyny oraz ich skutki, a  także 
skutki zaniechań. Przytacza obszerne fragmenty normy wraz z  bezpośrednim do nich 
wyjaśnieniem i komentarzem – z odwołaniem się do naukowych i technicznych podstaw. 
Jest przeznaczona dla wszystkich uczestników procesu naprawy konstrukcji: projektantów 
i rzeczoznawców, wykonawców robót budowlanych, producentów i dostawców materia-
łów budowlanych, zwłaszcza specjalistów chemii budowlanej, inwestorów i  zarządców 
obiektów budowlanych, specjalistów nadzoru budowlanego, oraz do studentów wyższych 
lat wydziałów budownictwa uczelni technicznych.

zapowiedź

Wrzesień 2016

Rozbiórki budynków i budowli
Anna Rawska-Skotniczny, Artur Margazyn
Wyd. 1, s. ok. 360, oprawa miękka
Cena 69 zł

Książka zbiera i systematyzuje aktualną wiedzę na temat prowadzenia prac budowlanych 
przy rozbiórkach obiektów, w  tym także przygotowania dokumentacji procesu (projekt 
rozbiórki). Kładzie silny nacisk na zachowanie warunków bezpieczeństwa przy prowadze-
niu robót rozbiórkowych. Adresowana jest głównie do osób wykonujących samodzielne 
funkcje techniczne w  budownictwie: projektantów, kierowników budowy, inspektorów 
nadzoru, a  także pracowników organów nadzoru budowlanego, inspekcji pracy. Będzie 
przydatna także dla studentów budownictwo oraz uczniów techników budowlanych.
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Październik 2016

Uszkodzenia i naprawy przegród budowlanych 
Paweł Krause, Tomasz Steidl
Wyd. 1, s. ok. 350, oprawa miękka
Cena 59 zł

Książka prezentuje zarówno podejście praktyczne i  teoretyczne. Podejście praktyczne 
odnosi się do diagnostyki in-situ uszkodzeń zewnętrznych przegród budowlanych i syste-
mów dociepleniowych, wraz z zastosowaniem technologii naprawczych. Ponadto książka 
zawiera analizę najczęstszych przyczyn występujących uszkodzeń od strony teoretycznej 
i praktycznej. Opatrzona jest przykładami z zakresu inżynierskich obliczeń cieplno-wilgot-
nościowych dla istniejących przegród budowlanych z użyciem programów dla jedno i dwu-
wymiarowego przepływu ciepła i wilgoci oraz obliczeniami liniowych mostków cieplnych 
na potrzeby działań naprawczych. Zawiera także analizę wyników obliczeń 2D i ich aplika-
cje w praktyce. 
Książka jest przeznaczona dla: architektów, inżynierów i techników zajmujących się: pro-
jektowaniem, realizacją i  użytkowaniem obiektów budowlanych w  zakresie cieplno-wil-
gotnościwym, rzeczoznawcom wykonującym ekspertyzy i  opinie techniczne w  zakresie 
ochrony cieplnej budynków. Książka będzie pomocna studentom wydziałów budownic-
twa, architektury i  inżynierii środowiska wyższych uczelni technicznych oraz audytorom 
i certyfikatorom energetycznym, oraz osobom zajmujących się zarządzaniem i administro-
waniem nieruchomościami.

konferencja

Konferencja Konstrukcje Budowlane 
Warszawa, 21 listopada 2016
Zobacz więcej: www.instytutpwn.pl
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nowe wydanie

Transport
Nowe wyzwania
Krystyna Wojewódzka-Król, Elżbieta Załoga
Wyd. 6, s. 696, oprawa miękka, 2016
Cena 89 zł

Nowe, szóste wydanie książki to zaktualizowane i dostosowane do nowych wyzwań kom-
pendium wiedzy o  transporcie. Publikacja uwzględnia postępujące procesy globalizacji 
i regionalizacji oraz ich wpływ na transport polski i europejski. Walor książki stanowi jej 
uniwersalność i kompleksowość. Swoim zakresem tematycznym obejmuje m.in. proble-
matykę gospodarowania w gałęziach i rodzajach transportu, nowej polityki transportowej 
Unii Europejskiej czy innowacji w transporcie. Analizy najnowszych doświadczeń krajowej 
i unijnej polityki transportowej pozwalają wskazać kierunki rozwoju transportu w Polsce. 
Podręcznik polecany jest zarówno studentom transportu, logistyki, ekonomii, jak i prakty-
kom – pracownikom przedsiębiorstw transportowych, spedytorom i operatorom logistycz-
nym, ekonomistom i inżynierom oraz pracownikom administracji.

nowość

Lotnictwo cywilne
Słownik angielsko-polski i polsko-angielski 
Bartłomiej Czerkowski
Wyd. 1, s. 324, oprawa miękka, 2016
Cena 79,90 zł

Słownik zawiera zestawienie ponad 3000 najważniejszych terminów z różnych obszarów 
lotnictwa cywilnego (porty i linie lotnicze, obsługa naziemna, prawo lotnicze, pilotaż oraz 
mechanika lotnicza), które są stosowane w regulacjach prawnych takich jak załączniki do 
konwencji chicagowskiej, podręczniki ICAO oraz rozporządzenia Unii Europejskiej. Korzy-
stano również z  biblioteki Skybrary Eurocontrol, lotniczych podręczników operacyjnych 
i  instrukcji oraz licznych zagranicznych publikacji, jak i  słowników angielsko-angielskich. 
Użytkownik słownika znajdzie w nim ułożone alfabetycznie lotnicze terminy ogólne, ter-
miny specjalistyczne, akronimy oraz wyrażenia slangowe. Publikację polecamy pracow-
nikom portów lotniczych, jednostkom transportu lotniczego, zarządzającym lotnictwem 
cywilnym, studentom studiującym kierunki związane z  transportem – lotnictwem oraz 
wszystkim pasjonatom lotnictwa.

http://ksiegarnia.pwn.pl/Transport,298353088,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Transport,298353088,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Lotnictwo-cywilne,298484149,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Lotnictwo-cywilne,298484149,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Transport,298353088,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Lotnictwo-cywilne,298484149,p.html
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Zarządzanie logistyką magazynową
Gwynne Richards
Wyd. 1, s. 440, oprawa miękka, 2016
Cena 129 zł

Książka stanowi kompleksowy przewodnik po dobrych praktykach w  operacjach maga-
zynowych. Omawia kluczowe aspekty gospodarki magazynowej – od zaawansowanych 
technologii po aktualne problemy środowiskowe. Czytelnik dowie się, jak poprawić sku-
teczność i produktywność przy jednoczesnej redukcji kosztów, jak skrócić czas realizacji 
zamówień czy efektywnie zarządzać pracownikami. Zagadnienia teoretyczne poparte są 
licznymi, bogato ilustrowanymi studiami przypadków. Książka została napisana tak, aby 
stanowić praktyczny punkt odniesienia dla osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie 
magazynu na co dzień – menadżerów logistyki, architektów i projektantów, pośredników 
szukających podstawowych informacji oraz tych, którzy dopiero stawiają pierwsze kroki 
w logistyce i gospodarce magazynowej.

nowość

Transport drogowy w łańcuchach dostaw
Wyznaczanie kosztów
Ilona Jacyna-Gołda, Mariusz Wasiak
Wyd. 1, s. 170, oprawa miękka, 2016
Cena 44,90 zł

Książka w przejrzysty sposób określa zasady wyznaczania kosztów transportu drogowego 
w łańcuchach dostaw, uwzględniając najnowsze trendy w tym zakresie – koszty środowi-
skowe, czas pracy kierowców, zużycie materiałów eksploatacyjnych. Szczegółowa analiza 
składowych kosztów zawiera m.in. podział na koszty stałe i  zmienne. Atutem publikacji 
są liczne przykłady zastosowania omawianych technik. Książka przeznaczona jest przede 
wszystkim dla studentów transportu, inżynierii produkcji i  logistyki. Mogą z niej również 
skorzystać praktycy – menadżerowie firm przewozowych i spedycyjnych.

http://ksiegarnia.pwn.pl/Zarzadzanie-logistyka-magazynowa,298352705,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Transport-drogowy-w-lancuchach-dostaw.,326762548,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Transport-drogowy-w-lancuchach-dostaw.,326762548,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Zarzadzanie-logistyka-magazynowa,298352705,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Transport-drogowy-w-lancuchach-dostaw.,326762548,p.html
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Zarządzanie łańcuchem dostaw żywności
Samir Dani
Wyd. 1, s. 256, oprawa miękka, 2016
Cena 69 zł

Kompendium wiedzy z  zakresu logistyki w  przemyśle spożywczym. Prezentuje liczne 
rozwiązania logistyczne i metody zarządzania łańcuchami dostaw w sektorze żywnościo-
wym oraz aktualne trendy obecne w branży. W publikacji zawarto informacje dotyczące: 
logistyki dostaw artykułów spożywczych, przetwórstwa żywności, zarządzania ryzykiem 
w  łańcuchu dostaw produktów żywnościowych, innowacji i  trendów technologicznych, 
aspektów bezpieczeństwa żywności, wyzwań w  międzynarodowych łańcuchach dostaw 
żywności. Publikacja będzie przydatna menedżerom i pracownikom sektora żywnościo-
wego, zarządzającym łańcuchami dostaw oraz menedżerom logistyki współpracującym 
z firmami spożywczymi, ale także studentom logistyki oraz kierunków związanych z pro-
dukcją żywności.

nowość

Logistyka
Casebook
Studia przypadków prezentujące wybrane problemy z firm 
rozwiązane na podstawie rzeczywistych danych
Radosław Śliwka, Wojciech Rokicki, Tomasz Lus
Wyd. 1., s. 152, oprawa zintegrowana, 2015
Cena 99 zł
Jedyne na rynku opracowanie, w którym na konkretnych przykładach z polskiego rynku 
przedstawione są usprawnienia procesów logistycznych pozwalające na zmniejszenie 
kosztów lub zwiększenie efektywności.
Książka napisana przez praktyków, którzy na co dzień doradzają firmom w efektywnym 
prowadzeniu projektów logistycznych. W publikacji szczegółowo opisano szereg studiów 
przypadków z przeprowadzonych wdrożeń i usprawnień, co pozwala Czytelnikom skorzy-
stać ze sprawdzonych w  praktyce rozwiązań. Poradnik ma wielowymiarowy charakter. 
Przedstawia projekty wdrożone w przedsiębiorstwach o różnej wielkości: od małych firm 
do dużych korporacji oraz szeroki przekrój zagadnień, obejmujący całą logistykę: maga-
zyny, produkcję, zarządzanie zapasami, transport itd.

http://ksiegarnia.pwn.pl/Zarzadzanie-lancuchem-dostaw-zywnosci,391906615,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Logistyka,188547263,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Logistyka,188547263,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Logistyka,188547263,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Logistyka,188547263,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Zarzadzanie-lancuchem-dostaw-zywnosci,391906615,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Logistyka,188547263,p.html
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Listopad 2016

Utrzymanie ruchu
Casebook
Arkadiusz Burnos
Wyd. 1, s. ok. 250, oprawa zintegrowana, 2016
Cena 129 zł
Jedyne na rynku opracowanie w którym na konkretnych przykładach z polskiego rynku 
przedstawione są nowoczesne metody i narzędzia utrzymania ruchu i zarządzania mająt-
kiem technicznym.
Autor współpracował jako konsultant z ponad setką przedsiębiorstw (wśród których są 
największe i najbardziej znane firmy polskie i zagraniczne) podzieli się z Czytelnikami przy-
kładami dobrych praktyk pozwalających utrzymać ciągłość produkcji i zmniejszyć nakłady 
finansowe związane z utrzymaniem.
Książka pomocna będzie managerom operacyjnym, managerom utrzymania ruchu 
oraz managerom technicznym, którzy poszukują informacji na temat nowoczesnego 
utrzymania ruchu.

zapowiedź

Listopad 2016

Zarządzanie flotą
Casebook 
Tomasz Chojnacki
Wyd. 1, s. 200, oprawa zintegrowana, 2016
Cena 99 zł
Publikacja dostarcza fleet managerom wiedzę w najbardziej przystępny sposób - poprzez 
studia przypadków. Praktyczne porady połączone z przykładami systematyzują posiadaną 
przez czytelnika wiedzę oraz poszerzają ją o nowe aspekty. Autorami poszczególnych roz-
działów są praktycy, znani eksperci z branży.
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zapowiedź

Wrzesień 2016

RFiD od koncepcji do wdrożenia
Polska perspektywa
Bartłomiej Gładysz, Marcin Grabia, Krzysztof Santarek
Wyd. 1, s. ok. 320, oprawa miękka
Cena 69 zł
RFID jest innowacyjną technologią automatycznej identyfikacji, coraz częściej stosowaną 
przez przedsiębiorstwa w procesach logistycznych. Książka stanowi kompendium wiedzy 
o technologii identyfikacji radiowej ukazując zarówno jej aspekty techniczne jak i organi-
zacyjne. Odbiorcami książki są studenci oraz słuchacze studiów stacjonarnych i  niesta-
cjonarnych obejmujących swym zakresem tematycznym zagadnienia związane z szeroko 
rozumianą logistyką, magazynowaniem oraz transportem, jak również osoby, które wła-
śnie w tych obszarach odnajdują swoje zainteresowania lub też realizują się w nich w sen-
sie zawodowym.

Eurologistyka
Elżbieta Gołembska, Justyna Majchrzak-Lepczyk, Zbigniew Bentyn
Wyd. 1, s.234, oprawa miękka, 2015
Cena 59 zł

Jak wynika z najnowszych badań (przedstawionych w książce) eurologistyka jest najlepiej 
zorganizowanym systemem pośród wszystkich kontynentów. Aktualnie UE kładzie szcze-
gólny nacisk na konieczność uwzględnienia w polityce zrównoważonego rozwoju, rozwią-
zań logistycznych. Książka składa się z 6 rozdziałów, które prowadzą czytelnika za rękę od 
istoty eurologistyki i jej znaczenia dla rozwoju Europy, poprzez jej części składowe, w tym 
infrastrukturę transportu, korytarze paneuropejskie, magazyny wirtualne, europejski 
model logistycznej obsługi klienta do nowego modelu zarządzania eurologistyką.

http://ksiegarnia.pwn.pl/Eurologistyka,84899754,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Eurologistyka,84899754,p.html
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zapowiedź

Październik 2016

Projektowanie systemów logistycznych
Marianna Jacyna, Konrad Lewczuk
Wyd. 1, s. ok. 240, oprawa miękka
Cena 59 zł

Książka dotyczy metodyki projektowania systemów logistycznych, w  ujęciu mikro jak 
i makro. Swoim zakresem publikacja obejmuje zagadnienia teoretyczne i metodologiczne 
ale również przykłady praktycznych zastosowań procedur projektowania wybranych ele-
mentów systemów logistycznych. Książka zawiera zasady i przykłady projektowania m.in. 
obiektów magazynowych, centrów dystrybucyjnych dla materiałów pakowanych, termi-
nali przeładunkowych dla przesyłek drobnicowych oraz dobór rozwiązań informacyjnych 
na potrzeby systemów logistycznych. Opisuje controlling logistyczny i jego zastosowanie 
w  projektowaniu i  ocenie systemów logistycznych oraz metody oceny wielokryterialnej 
rozwiązań projektowych.
Z książki skorzystają nie tylko dla studenci studiów inżynierskich pierwszego i drugiego 
stopnia kierunku transport, inżynieria produkcji, logistyka, ale również praktycy z branży 
TSL i biur projektowych.

zapowiedź

Grudzień 2016

Technologie mobilne 
W logistyce i zarządzaniu łańcuchem dostaw
Red. nauk. Barbara Ocicka
Wyd. 1, s. ok. 250, oprawa miękka
Cena 69 zł 
Oryginalne i  unikatowe opracowanie traktujące o  rozwoju innowacji technologicznych, 
istotnych dla doskonalenia zarządzania procesami biznesowymi w  łańcuchach dostaw 
współczesnych przedsiębiorstw. Publikacja zwraca uwagę na trendy technologiczne 
mające przełomowe znaczenie dla logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw. Jej walorem 
jest połączenie profesjonalnej charakterystyki nowoczesnych technologii i  ich zastoso-
wań w praktyce oraz wykazanie ich wpływu na przewagę konkurencyjną przedsiębiorstw. 
Książka zapozna Czytelnika z technologiami XXI wieku poprzez oryginalne studia przypad-
ków i najlepsze praktyki. Przedstawi rozwiązania technologiczne rozwijane przez przed-
siębiorstwa prowadzące działalność w Polsce w zestawieniu ze stosowanymi na świecie.
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nowość

Sterowanie napędów elektrycznych
Analiza, modelowanie, projektowanie
Lech Grzesiak, Bartłomiej Ufnalski, Arkadiusz Kaszewski
Wyd. 1, s. 284, oprawa miękka, 2016
Cena 89,90 zł

W książce przedstawione są najczęściej wykorzystywane w zastosowaniach przemysłowych 
układy napędowe prądu stałego oraz prądu przemiennego z silnikami indukcyjnymi i silni-
kami synchronicznymi o magnesach trwałych. Podano sposób wyznaczania parametrów 
maszyn prądu przemiennego na podstawie danych katalogowych. Szczegółowo przed-
stawiony został tok postępowania przy projektowaniu układów sterowania momentem, 
prędkością i położeniem. Opisane są wybrane metody optymalizacji regulatorów zarówno 
algorytmiczne jak i wykorzystujące metody sztucznej inteligencji (np. PSO). Z książki sko-
rzystają w szczególności inżynierowie oraz studenci elektrotechniki, automatyki i robotyki 
oraz mechatroniki.

nowość

Jakość zasilania w sieciach z generacją rozproszoną
Irena Wasiak, Ryszard Pawełek
Wyd. 1, s. 238, oprawa miękka, 2015
Cena 59,90 zł

Książka przedstawia i porządkuje całość zagadnień związanych z energetyką rozproszoną. 
Przybliża problemy występujące w sieciach z generacją rozproszoną oraz stanowi prak-
tyczną pomoc w ich rozwiązaniu. Skupia się przede wszystkim na problemach integracji 
rozproszonych źródeł energii z systemem elektroenergetycznym i wpływem tych jedno-
stek wytwórczych na jakość zasilania. Zawiera oryginalny materiał ilustracyjny, będący 
efektem badań autorów, pochodzący z obliczeń symulacyjnych oraz badań na obiektach 
rzeczywistych.

http://ksiegarnia.pwn.pl/Sterowanie-napedow-elektrycznych,282198150,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Sterowanie-napedow-elektrycznych,282198150,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Jakosc-zasilania-w-sieciach-z-generacja-rozproszona,84912259,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Sterowanie-napedow-elektrycznych,282198150,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Jakosc-zasilania-w-sieciach-z-generacja-rozproszona,84912259,p.html
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zapowiedź

Październik 2016

Przyrządy i instalacje fotowoltaiczne
Maciej Sibiński, Katarzyna Znajdek
Wyd. 1, s. ok. 250, oprawa miękka
Cena 59 zł

Kompendium wiedzy z  zakresu budowy i  działania różnych typów ogniw słonecznych 
oraz podstawowych zasad projektowania i  konstrukcji instalacji fotowoltaicznych. Na 
tle podstaw fizycznych działania przyrządów fotowoltaicznych, a także budowy i techno-
logii wytwarzania ogniw wyjaśnione są podstawowe parametry opto-elektroniczne tych 
urządzeń oraz metody i  procedury ich pomiarów. Wskazane są zagadnienia dotyczące 
poszczególnych aplikacji ogniw słonecznych i  omówione podstawowe elementy wcho-
dzące w  skład instalacji fotowoltaicznych sieciowych i  wolnostojących. Przedstawiono 
cele i  metody projektowania instalacji fotowoltaicznych, a  także podstawowe elementy 
wchodzące w skład projektu takich instalacji. Książka zawiera również liczne przykłady pro-
jektów i konstrukcji instalacji fotowoltaicznych na bazie rzeczywistych istniejących rozwią-
zań oraz zadania praktyczne do realizacji z wykorzystaniem prezentowanych zagadnień 
i  zależności, wraz z  kluczem ich prawidłowego rozwiązania. Publikacja adresowana jest 
studentom kierunków: fotowoltaika, odnawialne źródła energii, optoelektronika, elektro-
nika i  telekomunikacja, energetyka, projektanci instalacji fotowoltaicznych, instalatorom 
i przedsiębiorcom z branży fotowoltaicznej, a także przedstawicielom jednostek samorzą-
dowych realizujących inwestycje fotowoltaiczne.

Zarządzanie energią 
w przedsiębiorstwie
Kit Oung
Tłum. Jan Kłoczko
Cena 69,90 zł

Elektrodynamika 
techniczna
Janusz Turowski
Cena 89,90 zł

Nadchodzi era słońca
Maciej Nowicki
Cena 29,90 zł

Energetyka 
a społeczeństwo
Aspekty socjologiczne
Zbigniew Łucki, 
Władysław Misiak
Cena 69,90 zł

Węgiel i alternatywne 
źródła energii
Prognozy na przyszłość
Jerzy Taubman
Cena 44,90 zł

Odzysk  
i zagospodarowanie  
niskotemperaturowe-
go ciepła odpadowego 
ze spalin wylotowych
Red. nauk. Kazimierz Wójs
Cena 89,90 zł

http://ksiegarnia.pwn.pl/Zarzadzanie-energia-w-przedsiebiorstwie,84907257,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Zarzadzanie-energia-w-przedsiebiorstwie,84907257,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Elektrodynamika-techniczna,68474385,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Elektrodynamika-techniczna,68474385,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Nadchodzi-era-Slonca,68452599,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Energetyka-a-spoleczenstwo,68705341,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Energetyka-a-spoleczenstwo,68705341,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Energetyka-a-spoleczenstwo,68705341,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Wegiel-i-alternatywne-zrodla-energii,68456686,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Wegiel-i-alternatywne-zrodla-energii,68456686,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Wegiel-i-alternatywne-zrodla-energii,68456686,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Odzysk-i-zagospodarowanie-niskotemperaturowego-ciepla-odpadowego-ze-spalin-wylotowych,84907565,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Odzysk-i-zagospodarowanie-niskotemperaturowego-ciepla-odpadowego-ze-spalin-wylotowych,84907565,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Odzysk-i-zagospodarowanie-niskotemperaturowego-ciepla-odpadowego-ze-spalin-wylotowych,84907565,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Odzysk-i-zagospodarowanie-niskotemperaturowego-ciepla-odpadowego-ze-spalin-wylotowych,84907565,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Odzysk-i-zagospodarowanie-niskotemperaturowego-ciepla-odpadowego-ze-spalin-wylotowych,84907565,p.html
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nowość

Automatyzacja przemysłu spożywczego
Casebook
Studia przypadków prezentujące wybrane problemy z firm, rozwiązane 
na podstawie rzeczywistych danych
Red. Ewa Matyszewska
Wyd. 1, s. 136, oprawa zintegrowana, 2015
Cena 99 zł
Jedyne na rynku opracowanie, w którym na konkretnych przykładach z polskiego i zagra-
nicznego rynku przedstawione są usprawnienia w przemyśle spożywczym, pozwalające na 
zmniejszenie kosztów, a także zwiększenie efektywności produkcji. Książka napisana przez 
praktyków, którzy na co dzień doradzają oraz wdrażają w przedsiębiorstwach rozwiąza-
nia usprawniające produkcję. W publikacji szczegółowo opisano liczne studia przypadków 
z przeprowadzonych wdrożeń, co pozwoli czytelnikom na skorzystanie ze sprawdzonych 
w praktyce rozwiązań. Poradnik ma wielowymiarowy charakter. Pokazuje usprawnienia 
w branży spożywczej na różnych etapach produkcji – od przygotowania produktów, przez 
ich przetwarzanie, po paletyzację. Swoimi doświadczeniami w  zakresie automatyzacji 
i  robotyzacji podzieliły się takie firmy, jak np.: Kärcher, ASTOR, Mitsubishi, SCHUNK czy 
Stäubli. Z książki dowiemy się także, jakie efekty w różnych przedsiębiorstwach przynosi 
stosowanie urządzeń takich firm jak: OMRON, FANUC, KUKA.
Uzupełnieniem publikacji są wywiady z przedstawicielami firm, które zdecydowały się na 
wprowadzenie swoich zakładów w XXI wiek. 

zapowiedź

Wrzesień 2016

Big Data w przemyśle
Jak wykorzystać analizę danych do optymalizacji kosztów procesów?
Hyun Jung Lee, Il Sohn
Wyd. 1, s. ok. 220, oprawa miękka
Cena 89 zł
Książka prezentuje metodologię analizy BIG DATA, używając licznych przykładów z branży 
przemysłowej. Koncentruje się na sposobie w jakim firmy, używając tej metodologii, mogą 
wybrać tylko najważniejsze dla siebie informacje, które pozwolą zbudować lub utrzymać 
przewagę konkurencyjną.
Zawiera liczne „case studies” z przemysłu stalowego, spożywczego i innych. To praktyczny 
przewodnik, który umożliwi Czytelnikowi zrozumienie w  przystępny sposób analizy BIG 
DATA. Nacisk położono na metodologię analizy sieci – zbierania danych, przetwarzania 
i ich interpretacji. Szczegółowo przedstawiono wykorzystanie w praktyce programów: UCI-
NET, NetMiner, R, NodeXL, and Gephi.

http://ksiegarnia.pwn.pl/Automatyzacja-przemyslu-spozywczego,188547440,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Automatyzacja-przemyslu-spozywczego,188547440,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Automatyzacja-przemyslu-spozywczego,188547440,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Automatyzacja-przemyslu-spozywczego,188547440,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Automatyzacja-przemyslu-spozywczego,188547440,p.html
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Wydawnictwo WNT

Poradnik tokarza
Karol Dudik, Eugeniusz Górski 
Wyd. 12 – 1 dodr. PWN, s. 658, oprawa miękka
Cena 79 zł 

Poradnik zawiera wiedzę niezbędną tokarzowi do wykonywania pracy na tokarkach 
oraz półautomatach i  automatach tokarskich, a  więc: podstawy tokarstwa (tolerancje, 
pasowania, strukturę geometryczną powierzchni, charakterystykę procesu toczenia), 
wiadomości o  budowie tokarek i  ich eksploatacji, nożach tokarskich, ich wykonywa-
niu, zamocowaniu i  ostrzeniu, doborze parametrów skrawania, wyposażeniu tokarek 
(uchwytach obróbkowych, narzędziowych i przyrządach tokarskich) oraz pomiarach przy 
toczeniu. Opisano w nim również podstawowe prace wykonywane na tokarkach, takie 
jak toczenie zewnętrznych powierzchni cylindrycznych, stożków i wałków mimośrodo-
wych, toczenie kształtowe, obróbkę otworów i gwintów, przecinanie, zataczanie, radeł-
kowanie oraz zwijanie sprężyn, a także szlifowanie, dogładzanie i docieranie. Poradnik 
jest przeznaczony dla tokarzy oraz nauczycieli i uczniów zawodowych i  średnich szkół 
technicznych o kierunku mechanicznym.

Poradnik frezera
Eugeniusz Górski
Wyd. 8 – 1 dodr. PWN, s. 602, oprawa miękka, 2015
Cena 69 zł

W poradniku podano podstawy frezerstwa z uwzględnieniem tolerancji, pasowań, struk-
tury geometrycznej powierzchni, terminologii i oznaczeń w obróbce skrawaniem oraz cha-
rakterystyki procesu frezowania. Opisano rodzaje frezów oraz różne odmiany frezarek. 
Poza tym przedstawiono wiadomości o wyposażeniu frezarek: uchwytach do mocowania 
frezów, głowicach przystawnych i skrzynkach mechanicznego posuwu głowicy wrzeciono-
wej. Omówiono także prace na frezarkach ogólnego przeznaczenia i frezarko-kopiarkach 
(m.in. frezowanie obwodowe i czołowe płaszczyzn, frezowanie czopów, łbów śrub, row-
ków, krzywek, powierzchni kształtowych, kół zębatych, ślimaków, ślimacznic, wałków wie-
lowpustowych) oraz na frezarkach specjalnych. 
Poradnik jest przeznaczony dla frezerów zatrudnionych w zakładach mechanicznych zaj-
mujących się obróbką i skrawaniem oraz uczniów szkół zawodowych i średnich technicz-
nych o profilu mechanicznym.

http://ksiegarnia.pwn.pl/Poradnik-tokarza,385024176,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Poradnik-frezera,434831469,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Poradnik-tokarza,385024176,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Poradnik-frezera,434831469,p.html
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Poradnik narzędziowca
Eugeniusz Górski
Wyd. 5, s. 676, oprawa twarda, 2015
Cena 77 zł

W poradniku przedstawiono wiadomości niezbędne do prawidłowego zaplanowania 
i przeprowadzenia procesu wytwarzania narzędzi skrawających, a także do ich optymal-
nej eksploatacji. Omówiono materiały i technologie wykorzystywane do wyrobu narzędzi, 
jak również niektóre etapy produkcji. Wiele miejsca poświęcono budowie, charakterystyce 
i  klasyfikacji narzędzi do cięcia, frezowania, ścierania, wykonywania otworów, gwintów 
i uzębień. 
Podręcznik jest przeznaczony dla mechaników zajmujących się obróbką skrawaniem oraz 
uczniów szkół zawodowych i średnich technicznych o kierunku mechanicznym. 

Inżynieria 
bezpieczeństwa 
technicznego
Włodzimierz Pihowicz
Cena 40 zł

Inżynieria produkcji
Tadeusz Karpiński
Cena 34 zł

Inżyniera zabezpieczeń
Ross Anderson
Tłum Piotr Carlson
Cena ok. 90 zł

Poradnik inżyniera
Spawalnictwo
Jan Pilarczyk
Tom 1, cena 149 zł
Tom 2, cena 149 zł

Narzędzia skrawające
Piotr Cichosz
Cena 69 zł

Spawalnictwo
Kazimierz Ferenc
Cena ok. 50 zł

Instalacje elektryczne
Henryk Markiewicz
Cena 60 zł

Roboty przemysłowe
Jerzy Honczarenko
Cena 55 zł

http://ksiegarnia.pwn.pl/Poradnik-narzedziowca,129335829,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Poradnik-narzedziowca,129335829,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Inzynieria-bezpieczenstwa-technicznego,68956322,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Inzynieria-bezpieczenstwa-technicznego,68956322,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Inzynieria-bezpieczenstwa-technicznego,68956322,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Inzynieria-produkcji,234192952,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Inzynieria-zabezpieczen,68706484,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Poradnik-inzyniera-Spawalnictwo-Tom-2,68585395,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Poradnik-inzyniera-Spawalnictwo-Tom-2,68585395,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Spawalnictwo,114623255,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Instalacje-elektryczne,279380112,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Roboty-przemyslowe,68578739,p.html
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Wydawnictwo WNT

Poradnik montera elektryka
Poradnik jest przeznaczony przede wszystkim dla 
monterów i  techników elektryków, zajmujących się 
montażem, eksploatacją oraz konserwacją urządzeń 
i  instalacji elektroenergetycznych. Może być również 
doskonałą pomocą w  praktycznej nauce zawodu dla 
studentów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych o pro-
filu elektrycznym oraz energetycznym.
Autorzy, wybitni specjaliści praktycy w  swoich dziedzi-
nach, wprowadzili w  nowoopracowanych materiałach 
niezbędne zmiany i  uzupełnienia, uwzględniając ciągły 
rozwój elektroenergetyki i  elektrotechniki oraz aktualne 
normy i akty prawne.
Tom 1
Praca zbiorowa
Wyd. 5, s. 468, oprawa twarda, 2015
Cena 85 zł
W tomie pierwszym omówiono wiadomości ogólne z zakresu metrologii, rysunku technicz-
nego, sporządzania dokumentacji technicznej, matematyki, mechaniki oraz elektroniki. 
Czytelnik znajdzie także informacje na temat maszyn elektrycznych, transformatorów, 
napędu elektrycznego i  przekształtników oraz rozdzielnic elektroenergetycznych i  kom-
pensacji mocy biernej.

zapowiedź

Lipiec 2016
Tom 2
Praca zbiorowa
Wyd. 5, s. ok. 550, oprawa miękka
Cena 89 zł
W tomie drugim poradnika omówiono zagadnienia związane z elektroenergetyczną auto-
matyką zabezpieczeniową (pomiary, sterowanie, sygnalizację), elektrotermią, techniką 
świetlną, oświetleniem zewnętrznym, akumulatorem jako źródło energii.

zapowiedź

Październik 2016
Tom 3
Praca zbiorowa
Wyd. 1, s. ok. 650, oprawa miękka
Cena 120 zł
W  trzecim tomie będzie można znaleźć wyczerpujące informacje dotyczące zagadnień 
instalacji elektrycznych dla monterów, elektroenergetycznych linii dystrybucyjnych, insta-
lacji elektrycznych w  środowisku zagrożonym wybuchem oraz instalacji elektrycznych 
w obiektach zagrożonych pożarem.

http://ksiegarnia.pwn.pl/Poradnik-montera-elektryka-Tom-1,84924033,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Poradnik-montera-elektryka-Tom-1,84924033,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Poradnik-montera-elektryka-Tom-2,503152725,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Poradnik-montera-elektryka-Tom-2,503152725,p.html
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Poradnik inżyniera energoeletronika
W poradniku zostały przedstawione główne zasady, na podsta-
wie których analizuje się, projektuje, buduje i eksploatuje urzą-
dzenia enetroelektroniczne. W  przystępny sposób omówiono 
najważniejsze zagadnienia dotyczące obwodów energetycznych 
i  sterujących, zastępując skomplikowane analizy matematyczne 
opisywanymi wyjaśnieniami o  charakterze syntetyzującym. 
Poradnik przeznaczony jest dla szerokiego grona specjalistów 
–  energetyków, elektroników i  energoelektroników, a  także stu-
dentów uczelni technicznych, kształcących się w zakresie projektowania i konstruowania 
urządzeń energoelektronicznych. Będzie także pomocna w pracy działów energetycznych 
większości firm produkcyjnych.
Tom 1
Mieczysław Nowak, Roman Barlik
Wyd. 2 – 1 dodr. PWN, s. 400, oprawa miękka, 2014
Cena 79 zł
Tom 2
Mieczysław Nowak, Roman Barlik, Jacek Rąbkowski
Wyd. 2, str. 523, oprawa twarda, 2015
Cena 95 zł

Chłodnictwo i klimatyzacja
Dariusz J. Butrymowicz, Kazimierz M. Gutkowski
Wyd. 2 – 1 dodr. PWN, s. ok. 334, oprawa miękka, 2015
Cena 49 zł

Chłodnictwo i klimatyzacja to nowoczesny podręcznik, w którym kompleksowo omówiono 
podstawy termodynamiczne chłodnictwa, czynniki chłodnicze i  chłodziwa, substytucję 
czynników chłodniczych oraz układy techniczne stosowane w urządzeniach służących do 
obniżania temperatury. W książce znajdują się także konkretne rozwiązania wykorzysty-
wane w budowie maszyn, aparatury i instalacji chłodniczych oraz klimatyzacyjnych, a także 
chłodni. Cennym uzupełnieniem wykładu są tablice i wykresy własności czynników chłod-
niczych i wilgotnego powietrza. 
Książka polecana studentom kierunku chłodnictwo i  klimatyzacja oraz specjalistom 
z branży chłodniczej i klimatyzacyjnej.

http://ksiegarnia.pwn.pl/Poradnik-inzyniera-energoelektronika-Tom-1,415203485,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Poradnik-inzyniera-energoelektronika-Tom-2,84891366,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Poradnik-inzyniera-energoelektronika-Tom-2,84891366,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Poradnik-inzyniera-energoelektronika-Tom-1,415203485,p.html
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nowe wydanie

Czerwiec 2016

Podstawy teorii obwodów
Jerzy Osiowski, Jerzy Szabatin
Wyd. 6, s. ok. 400, oprawa miękka
Cena 69 zł
Podręcznik akademicki podstaw teorii obwodów stanowi zamkniętą całość współczesnej 
teorii wykładanej na wydziałach elektroniki i pokrewnych w uczelniach krajowych i zagra-
nicznych. W  książce omówiono podstawowe pojęcia teorii obwodów. Przedstawiono 
modele zjawisk w obwodzie, elementy nieliniowe, niestacjonarne i SLS, łączenie elemen-
tów, źródła oraz sprzężenie magnetyczne. Opisano wielowrotniki i sieci oraz podano roz-
wiązania równań układów SLS. Ostatni rozdział poświęcono obwodom prądu stałego.

Podstawy teorii sterowania
Wyd. 3 – 1 dodr. PWN, s. 508, oprawa miękka, 2013
Cena 69 zł

Podręcznik przedstawia podstawy teorii sterowania układów liniowych i nieliniowych, cią-
głych i dyskretnych, standardowych i singularnych. Jest przeznaczony dla studentów kie-
runków technicznych, takich jak elektrotechnika, elektronika i mechatronika, automatyka, 
robotyka, mechanika oraz informatyka.

http://ksiegarnia.pwn.pl/Podstawy-teorii-obwodow-Tom-1,508428310,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Podstawy-teorii-sterowania,404980080,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Podstawy-teorii-obwodow-Tom-1,508428310,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Podstawy-teorii-sterowania,404980080,p.html
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Wrzesień 2016

Przekładnie ślimakowe
Henryk Sabiniak
Wyd. 1, s. ok. 450, oprawa miękka
Cena 99 zł

Książka poświęcona jest rodzajowi przekładni zębatych, jakimi są przekładnie ślimakowe 
i stanowi pierwsze od wielu lat tak obszerne ujęcie problematyki. Publikacja opisuje m.in. 
zagadnienia modelowania i obliczania rozkładu obciążenia w zazębieniach ślimakowych, 
projektowania i konstruowania przekładni ślimakowych oraz ich eksploatacji. 

zapowiedź

Listopad 2016

Przekładnie zębate
Antoni Skoć, Eugeniusz Świtoński
Wyd. 1, s. ok. 850, oprawa twarda
Cena 129 zł

Opracowanie główny nacisk kładzie na poznanie i  zrozumienie teorii zazębienia oraz 
czynników decydujących o  niezawodności i  trwałości przekładni przeznaczonych do 
przenoszenia mocy. Opracowanie obejmuje szeroki zakres tematyczny, między innymi 
dotyczy metod wyznaczania trwałości przekładni na podstawie widma obciążenia eksplo-
atacyjnego lub obciążenia równoważnego, metod wyznaczania wytrzymałości zazębienia 
w oparciu o normy PN ISO, sprawdzania zazębienia na zatarcie czy sposobu projektowania 
przekładni o wichrowatych osiach.
Publikacja będzie przydatna konstruktorom, technologom, użytkownikom przekładni, 
studentom wydziałów mechanicznych i pokrewnych oraz słuchaczom kursów specja-
listycznych. 
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Wrzesień 2016

Wybrane metody badania materiałów
Badanie metali i stopów
Wiktor Kubiński
Wyd. 1, s. ok. 220, oprawa miękka
Cena 49 zł
W książce przedstawiono najczęściej stosowane metody wykonywania badań metali i sto-
pów i metody oceny ich wyników. Przy opisie badań w książce opierano się przede wszyst-
kim na aktualnie obowiązujących normach. 
Wiadomości zawarte w  książce będą przydatne studentom kierunków technicznych 
(materiałoznawstwo, inżynieria materiałowa) ale również pracownikom zatrudnionym 
w  działach kontroli jakości i  działach handlowych, zajmujących się wykorzystywaniem 
omawianych materiałów.

Zadania z wytrzymałości materiałów
Michał Niezgodziński, Tadeusz Niezgodziński
Wyd. 4 – 1 dodr. PWN, s. 234, oprawa miękka, 2015
Cena 39 zł

Podręcznik jest dostosowany do programów nauczania wytrzymałości materiałów na 
wydziałach mechanicznych wyższych uczelni technicznych. Tematyka zadań dotyczy głów-
nie zagadnień spotykanych przy budowie i eksploatacji maszyn oraz konstrukcji. W każ-
dym rozdziale zamieszczono krótkie wprowadzenie teoretyczne, pewną liczbę zadań 
szczegółowo rozwiązanych oraz zadania do samodzielnego rozwiązania. Wiele zadań 
zaczerpnięto z tematów egzaminacyjnych oraz z prac kontrolnych na studiach dziennych, 
wieczorowych i  zaocznych. Niniejszy zbiór zadań stanowi niezbędne uzupełnienie pod-
ręczników z wytrzymałości materiałów.
Profesorowie Michał Edward i Tadeusz Niezgodzińscy są autorami wielokrotnie wznawia-
nego podręcznika Wytrzymałość materiałów, z którego korzystało kilka pokoleń studentów 
i inżynierów, oraz pracy Wzory, wykresy i tablice wytrzymałościowe.

http://ksiegarnia.pwn.pl/Zadania-z-wytrzymalosci-materialow,425198236,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Zadania-z-wytrzymalosci-materialow,425198236,p.html
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Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Brunon Lejdy
Wyd. 4 zm. – 1 dodr. PWN, s. 446, oprawa miękka
Cena 69 zł

W książce omówiono zagadnienia europejskich i  polskich norm dotyczących instalacji 
elektrycznych, budowy i  charakterystyki ich poszczególnych elementów. Przedstawiono 
zasady oznaczania przewodów elektrycznych kolorami oraz przepisami bezpieczeństwa 
w ochronie przeciwporażeniowej. Czytelnik zapozna się także ze sposobami zabezpiecze-
nia urządzeń przed skutkami zakłóceń, zasadami doboru i montażu urządzeń elektrycz-
nych oraz wymaganiami, które muszą spełniać instalacje specjalne. Na końcu publikacji 
znajdują się słowniczki z angielskimi terminami związanymi z instalacjami elektrycznymi. 
Książka przydatna będzie uczniom szkół ponadgimnazjalnych o profilu elektrycznym, stu-
dentom wydziałów elektrycznych oraz inżynierom i technikom zajmującym się projekto-
waniem, wykonaniem i eksploatacją instalacji elektrycznych.

Urządzenia elektroenergetyczne
Henryk Markiewicz
Wyd. 4 – 1 dodr. PWN, s. 498, oprawa miękka, 2012
Cena 69 zł

Autor omawia w książce między innymi obliczanie prądów zwarciowych, zjawiska powodo-
wane przepływem prądów roboczych i zwarciowych, a także zasady działania, rozwiązania 
konstrukcyjne, właściwości techniczne oraz kryteria doboru różnych urządzeń elektro-
energetycznych, głównie średniego i wysokiego napięcia. Przedstawia też układy połączeń 
stacji i sieci elektroenergetycznych, urządzenia kierowania pracą stacji oraz inne warunku-
jące przemysł energii elektrycznej od źródeł jej wytwarzania do szyn zbiorczych rozdzielnic 
niskiego napięcia.
Książka adresowana jest do studentów wydziałów elektrycznych oraz praktykom elektro-
energetykom.

http://ksiegarnia.pwn.pl/Instalacje-elektryczne-w-obiektach-budowlanych,84885216,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Urzadzenia-elektroenergetyczne,437125127,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Instalacje-elektryczne-w-obiektach-budowlanych,84885216,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Urzadzenia-elektroenergetyczne,437125127,p.html
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Czerwiec 2016

Chromatografia i techniki elektromigracyjne
Słownik pięciojęzyczny
Red nauk. Zygfryd Witkiewicz, Ewa Śliwka
Wyd. 1, s. ok. 504, oprawa miękka
Cena 89 zł
To wyjątkowa publikacja, łącząca funkcję specjalistycznego leksykonu z zadaniami słow-
nika tłumaczeniowego. Książka zawiera blisko 1000 haseł z  zakresu chromatografii 
i  technik pokrewnych oraz technik przygotowania próbek do analizy, terminy angielskie 
zdefiniowane w czterech językach: polskim, niemieckim, rosyjskim i ukraińskim. Czytelny 
układ graficzny ułatwia odnalezienie hasła w wybranym języku, a  rozbudowany system 
odsyłaczy pozwala śledzić zależności znaczeniowe między definiowanymi terminami.
Słownik przeznaczony jest dla studentów chemii, pracowników naukowych specjalizują-
cych się w chromatografii, a także osób zatrudnionych w laboratoriach analitycznych oraz 
firmach zajmujących się dystrybucją specjalistycznych urządzeń, odczynników i materia-
łów eksploatacyjnych niezbędnych do ich funkcjonowania. Będzie również przydatny tłu-
maczom tekstów naukowych.

zapowiedź

Wrzesień 2016

Geochemia środowiska
Zdzisław Migaszewski, Agnieszka Gałuszka
Wyd. 1, s. ok. 600, oprawa miękka
Cena 89 zł

Rozszerzona wersja poprzedniego wydania Podstawy geochemii środowiska jest przezna-
czona dla specjalistów, doktorantów i studentów z zakresu nauk o Ziemi, nauk o środowi-
sku przyrodniczym, nauk biologicznych, chemicznych, rolniczych i medycznych. Powstała 
na podstawie licznych publikacji i materiałów archiwalnych autorów oraz realizacji pol-
skich i amerykańskich projektów badawczych z zakresu geochemii środowiska. Autorzy 
prezentują „geologiczny” punkt widzenia, uwypuklając tym samym rolę elementów abio-
tycznych w interakcjach geochemicznych zachodzących w biosferze. 

http://ksiegarnia.pwn.pl/Chromatografia-i-techniki-elektromigracyjne,453804038,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Chromatografia-i-techniki-elektromigracyjne,453804038,p.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/Chromatografia-i-techniki-elektromigracyjne,453804038,p.html


62

A
Akwarium we wnętrzu  7
Analiza statystyczna w laboratorium  

17
Automatyzacja przemysłu 

spożywczego
Casebook

Studia przypadków prezentujące 
wybrane problemy z firm, 
rozwiązane na podstawie 
rzeczywistych danych  52

B
Beton i jego technologie  36
Big Data w przemyśle

Jak wykorzystać analizę danych do 
optymalizacji kosztów procesów?  
52

Biochemia
Krótki kurs  9

Biologia molekularna bakterii  9
Biologia molekularna w medycynie  

10
Botanika

Tom 1 Morfologia  10
Tom 2 Systematyka  10

C
Chemia fizyczna  18
Chłodnictwo i klimatyzacja  56
Chromatografia i techniki 

elektromigracyjne
Słownik pięciojęzyczny  61

D
Dachy

Zasady kształtowania 
i utrzymywania  41

Dokumentacja projektowa 
konstrukcji stalowych
W budowlanych przedsięwzięciach 

inwestycyjnych  36
Drgania w budownictwie

Podstawy obliczeń dynamicznych 
konstrukcji  40

Drobne wypieki
Technologia w cukierni  20

Drzewa Polski. Najgrubsze, 
najstarsze, najsłynniejsze  7

E
Elektrodynamika techniczna  51
Encyklopedia przyrodnicza dla 

każdego + DVD  29
Energetyka a społeczeństwo

Aspekty socjologiczne  51
Enzymy w technologii spożywczej  22
Eurologistyka  48

F
Feynmana wykłady z fizyki

Tom 1, cz. 1 Mechanika. Szczególna 
teoria względności  24

Tom 1, cz. 2 Optyka. 
Termodynamika. Fale  24

Tom 2, cz. 1 Elektryczność 
i magnetyzm. Elektrodynamika  
24

Tom 2, cz. 2 Elektrodynamika. Fizyka 
ośrodków ciągłych  24

Tom 3 Mechanika kwantowa  24

Feynman radzi
Feynmana wykłady z fizyki (Feynman 

Tips on Physics)  25
Fizyka budowli

Podstawa zagadnień oszczędzania 
energii, komfortu użytkowania 
i zrównoważonego rozwoju  35

Fizyka cieplna budowli w praktyce
Obliczenia cieplno-wilgotnościowe  

34
Fizyka wokół nas  25
Fotogrametria  13

G
Genetyka i genomika zwierząt  10
Genomy  10
Geochemia środowiska  61
Geodezja współczesna  13
Geografia fizyczna świata  15
Geografia regionalna świata

Wielkie regiony  15
Geologia dynamiczna  14
Geologia kontynentów  14
Geologia Polski  15
Gleboznawstwo  11

H
Hydraulika siłowa

Zbiór zadań z rozwiązaniami  27

I
Identification of Biologically and 

Environmentally Important 
Organic Compounds
Gas Chromatography-Mass Spectral 

Atlas of Trimethylsilyl Derivatives  
16

Immunologia  10
Podstawowe zagadnienia 

i aktualności  10
Innowacje w opakowaniach 

żywności i napojów
Rynki, materiały, technologie  30

Instalacje elektryczne  54
Instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych  60
Inżyniera zabezpieczeń  54
Inżynieria bezpieczeństwa 

technicznego  54
Inżynieria produkcji  54

J
Jakość zasilania w sieciach 

z generacją rozproszoną  50

K
Kartografia

Zasady i zastosowania 
geowizualizacji  13

Konstrukcje murowe według 
Eurokodu 6 i norm związanych
Tom 1  32
Tom 2  32
Tom 3  32
Tom 4  32

Konstrukcje żelbetowe wg Eurokodu 
2 i norm związanych Tom 2  31

Konstrukcje żelbetowe wg Eurokodu 
2 i norm związanych Tom 3  32

Konstrukcje żelbetowe wg Eurokodu 
2 i norm związanych Tom 5  31

L
Laboratorium w szufladzie

Biologia  28
Chemia  28
Elektrotechnika, elektronika, 

miernictwo  28
Fizyka  28
Matematyka  28
Modelarstwo i robotyka  28
Optyka  28

Logistyka
Casebook

Studia przypadków prezentujące 
wybrane problemy z firm 
rozwiązane na podstawie 
rzeczywistych danych  46

Lotnictwo cywilne
Słownik angielsko-polski i polsko-

angielski  44

M
Maszyny kroczące

Podstawy, projektowanie, 
sterowanie i wzorce biologiczne  
27

Matematyka
Od postaw do matematyki wyższej  

26
Materiały polimerowe. Struktura, 

właściwości, zastosowania  18
Meteorologia i klimatologia  15
Meteorologia morska z oceanografią  

15
Metoda przemieszczeń i podstawy 

MES
Obliczenia w środowisku MatLab  38

Mosty ruchome  37

N
Nadchodzi era słońca  51
Naprawa i ochrona konstrukcji 

z betonu
Komentarz do PN-EN 1504  42

Naprawa tynków
Aspekty budowlane 

i konserwatorskie  41
Narzędzia skrawające  54
Nowoczesna kosmetologia

Detoksykacja, dieta, ruch  16
Kosmetyki, zabiegi, suplementy  16

O
Odporność chwastów na herbicydy  

8
Odzysk i zagospodarowanie 

niskotemperaturowego 
ciepła odpadowego ze spalin 
wylotowych  51

P
Podstawy fizyki

Tom 1  23
Tom 2  23
Tom 3  23
Tom 4  23
Tom 5  23

Podstawy gospodarki odpadami  11
Podstawy teorii obwodów  57
Podstawy teorii sterowania  57
Podstawy wirusologii molekularnej  

10
Poradnik frezera  53



63

Indeks

Poradnik inżyniera
Spawalnictwo  54

Poradnik inżyniera energoeletronika
Tom 1  56
Tom 2  56

Poradnik montera elektryka
Tom 1  55
Tom 2  55
Tom 3  55

Poradnik narzędziowca  54
Poradnik tokarza  53
Praktyczne zastosowanie termowizji 

i spektrometrii w podczerwieni  
39

Procesy metropolizacji. Teoria 
i praktyka  13

Projektowanie elementów maszyn 
z wykorzystaniem programu 
Autodesk Inventor
Obliczenia przekładni  27

Projektowanie konstrukcji 
stalowych
Cz. 1 Dźwigary kratownicowe, słupy, 

ramownice  37
Cz. 2 Belki, płatwie, węzły 

i połączenia, ramy, łożyska  38
Projektowanie systemów 

logistycznych  49
Przekładnie ślimakowe  58
Przekładnie zębate  58
Przykłady obliczania konstrukcji 

żelbetowych
Zeszyt 2 Elementy ściskane  33

Przyrządy i instalacje fotowoltaiczne  
51

R
RFiD od koncepcji do wdrożenia

Polska perspektywa  48
Roboty przemysłowe  54
Rodzinna matematyka. Łamigłówki, 

które rozwijają i bawią  26
Rozwiązania zadań

Feynmana wykłady z fizyki  25
Rozbiórki budynków i budowli  42

S
Sedymentacja cząstek ciała stałego

Podstawy teorii z przykładami 
zastosowań  12

Sieci i instalacje gazowe
Poradnik projektowania, budowy 

i instalacji  27
Smart City. Informacja przestrzenna 

w zarządzaniu inteligentnym 
miastem  27

Spawalnictwo  54
Stalowe konstrukcje wsporcze 

napowietrznych linii 
elektroenergetycznych  40

Stalowe, pełnościenne słupy 
powłokowe  39

Statystyka i chemometria w chemii 
analitycznej  17

Sterowanie napędów elektrycznych
Analiza, modelowanie, 

projektowanie  50
Sterowanie procesami 

technologicznymi w produkcji 
żywności  22

Świat nanocząstek  19
Szkodniki roślin warzywnych  8

T
Technika chłodnicza

Poradnik  27
Technologie mobilne

W logistyce i zarządzaniu łańcuchem 
dostaw  49

Transport
Nowe wyzwania  44

Transport drogowy w łańcuchach 
dostaw
Wyznaczanie kosztów  45

U
Urządzenia elektroenergetyczne  60
Uszkodzenia i naprawy przegród 

budowlanych  43
Utrzymanie ruchu

Casebook  47

W
Węgiel i alternatywne źródła energii

Prognozy na przyszłość  51
Wielka płyta. Analiza skuteczności 

podwyższania efektywności 
energetycznej
Termomodernizacja, termowizja, 

wytyczne naprawcze  34
Współczesna wiedza o polimerach

Tom 1 Budowa strukturalna 
polimerów i metody badawcze  
19

Tom 2 Polimery naturalne 
i syntetyczne, otrzymywanie 
i zastosowanie  19

Wysokoefektywne metody 
oczyszczania wody  12

Wzmacnianie konstrukcji 
żelbetowych metodami 
tradycyjnymi  35

Z
Zadania z wytrzymałości materiałów  

59
Zakwas

Technologia w piekarni  20
Zarządzanie energią 

w przedsiębiorstwie  51
Zarządzanie flotą

Casebook  47
Zarządzanie łańcuchem dostaw 

żywności  46
Zarządzanie logistyką magazynową  

45
Zbiór zadań

Feynmana wykłady z fizyki (Exercises 
for the Feynman Lectures on 
Physics)  25

Zoologia  5
T. 1 Bezkręgowce, część 1 

Nibytkankowce-pseudojamowce  
5

T. 1 Bezkręgowce, część 2 
Wtórnojamowce (bez 
stawonogów)  5

T. 2 Stawonogi, część 1 
Szczękoczułkopodobne 
i skorupiaki  5

T. 2 Stawonogi, część 2 
Tchawkodyszne  5

T. 3, część 1 Wtórouste: szkarłupnie-
płazy  5

T. 3, część 2 Gady – ssaki  5

Żywienie zwierząt 
i paszoznawstwo

Tom 1 Fizjologiczne i biochemiczne 
podstawy żywienia zwierząt  6

Tom 2 Podstawy szczegółowego 
żywienia zwierząt  6

Tom 3 Paszoznawstwo  6




















