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Razem uczymy się
przez całe życie



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

Jesteśmy nowoczesną, otwartą na wyzwania organizacją. Naszą  
wizją jest, aby każdy mógł uczyć się w najlepszy dla siebie sposób.  
W tym celu wnikliwie obserwujemy zmiany zachodzące w świecie  
nauki, edukacji i biznesu, a uzyskaną w ten sposób wiedzę wykorzy-
stujemy w naszych przedsięwzięciach. Chcemy stale rozwijać nowe 
obszary działalności, tworzyć różnorodne, innowacyjne rozwiązania 
edukacyjne 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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Emilia Leśniewska / Menedżer ds. Wydawniczych 
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Edyta Kawala / informatyka 
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Szukasz niebanalnego prezentu dla swoich partnerów biznesowych?  
A może interesuje Cię reklama w książkach, czasopismach, projektach 
multimedialnych, spersonalizowany nakład, sponsoring konferencji, tytuł 
Partnera Publikacji?

Skontaktuj się z nami: reklama@pwn.pl

Książka dla firm



O Wydawnictwie Naukowym PWN

Wydawnictwo Naukowe PWN realizuje misję rzetelnego i wiarygodne-

go dostawcy treści naukowych i innowacyjnych rozwiązań edukacyj-
nych, z których nasi Klienci będą korzystać przez całe życie. Każdego 
roku nakładem PWN ukazuje się ponad 200 tytułów, w tym publika-
cje książkowe, e-booki, aplikacje mobilne oraz produkty multimedial-
ne. PWN konsekwentnie umacnia oraz rozszerza swoją działalność 
dostawcy usług wydawniczych, szkoleniowych i konferencyjnych. 
Konsekwentnie stawia na rozwój technologii i różnorodność swoich 
produktów. Przykładami są pierwsza w Polsce wirtualna czytelnia 
książek dla klientów instytucjonalnych – IBUK Libra oraz intensywne 
kursy programistyczne prowadzone przez Reaktor PWN.
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informatyka
zapowiedzi

DAWNO TEMU BYŁ SOBIE ALGORYTM

Książka na przykładach życia codziennego i za pomocą historii znanych z bajek i filmów 
prezentuje serię pojęć związaną z algorytmami. Jaś i Małgosia na przykład, wykonują al-
gorytm, aby wrócić z lasu do domu, film Dzień Świstaka ilustruje problem nierozwiązywal-
ności, a Sherlock Holmes manipuluje strukturami danych podczas rozwiązywania zagadek 
kryminalnych. 
Po drodze autor omawia także różne sposoby porządkowania danych, problemy „trudne 
do rozwiązania”, struktury kontrolne, pętle, różne formy rekurencji i zasady wyszukiwania 
błędów w algorytmach.

Pracuj z blockchain i poznaj jego potencjalne zastosowanie poza kryptowalutami. Książka 
ta zawiera wyjątkową mieszankę tematów, których nie ma w innych  publikacjach. Przed-
stawia szereg rozwiązań na przezwyciężanie prawdziwych przeszkód, które pojawiają się 
wraz z rosnącym rynkiem start-upów opartych na blockchain.
Zaczniesz od przeglądu historycznych początków blockchain i poznasz podstawową kryp-
tografię potrzebną do działania blockchain dla Bitcoin oraz postępy techniczne, dokonane 
w otoczeniu ekosystemu (np. Ethereum, Solidity, projekt Hyperledger).

Martin Erwig

Wyd. I / 2018 / s. 360

Cena 69 zł 

ZASTOSOWANIA TEChNOLOGII BLOCKChAIN

Vikram Dhillon, David Metcalf, Max Hooper

Wyd. I / 2018 / s. 240

Cena 69 zł 
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PROGRAMOWANIE WIELOPLATFORMOWE  
Z C++ i wxWIDGETS 3

Poznaj kompleksowy i wyjątkowy przewodnik po Bibliotece wxWidgets - potężnym, wie-
loplatformowym narzędziu, stworzonym do pisania aplikacji okienkowych. Książka prze-
znaczona jest dla wszystkich programistów C++ – także tych, którzy stawiają pierwsze 
kroki w świecie programowania GUI i programowania wieloplatformowego. Każdy kolejny 
rozdział wprowadza czytelnika w coraz bardziej złożone i zaawansowane techniki wxWid-
gets, a zawarte w niej liczne przykłady kodu, można uruchomić na większości popularnych 
platform systemowych. 

Bartosz W. Warzocha

Wyd. I / 2018 / s. 1200

Cena 139 zł

informatyka
zapowiedzi

PRACTICAL SQL
A Beginner’s Guide to Storytelling with Data

Anthony DeBarros

Wyd. I / 2018 / s. 300

Cena 79 zł
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informatyka
zapowiedzi

AUTOCAD 2019/LT2019/360+
Kurs projektowania parametrycznego  
i nieparametrycznego 2D i 3D.  
Wersja polska i angielska

Andrzej Jaskulski

Wyd. I / 2018 / s. 1150

Cena 119 zł

AUTODESK INVENTOR PROFESSIONAL 
2019PL/2019+ FUSION/FUSION 360
Metodyka projektowania + płyta CD
    

Andrzej Jaskulski

Wyd. I / 2018 / s. 1200

Cena 159 zł

INFORMATYKA EKONOMICZNA

Stanisław Wrycza

Wyd. I / 2018 / s. 800

Cena 99 zł
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informatyka
zapowiedzi

MISSION: PYThON
A Galactic Programming Adventure

Sean McManus

Wyd. I / 2018 / s. 300

Cena 69 zł

SERIOUS PYThON
    

Julien Danjou

Wyd. I / 2018 / s. 300

Cena 79 zł

REAL-WORLD BUG hUNTING
A Field Guide to Web Hacking

Peter Yaworski

Wyd. I / 2018 / s. 300

Cena 79 zł
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informatyka
nowości

TO ŻYJE!
Sztuczna inteligencja.  
Od logicznego fortepianu po zabójcze roboty

JAVA, TO TAKIE PROSTE
Praktyczne wprowadzenie do programowania

Rozwój sztucznej inteligencji to dla człowieka przygoda tak odważna i ambitna jak żadna 
inna. I prawdą jest, że myślące maszyny są już teraz nieusuwalną częścią naszego życia. 
Toby Walsh zabiera nas w zaskakującą i inspirującą podróż przez historię sztucznej inteli-
gencji i pokazuje, jak już zmieniła nasze społeczeństwo, naszą gospodarkę i nas samych. 
W swojej książce prezentuje dziesięć fascynujących przepowiedni dotyczących osiągnięć 
sztucznej inteligencji. 

Java to najpopularniejszy język programowania na świecie, lecz jest znany z tego, że  
z początku jest trudny do nauki. Książka Java, to takie proste uczy tego języka za pomocą 
praktycznych projektów, dzięki którym od razu zaczniesz tworzyć prawdziwe, działające 
aplikacje.

Toby Walsh

Wyd. I / 2018 / s. 320

Cena 59 zł

Bryson Payne 

Wyd. I / 2018 / s. 350

Cena 79 zł 
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informatyka
nowości

DEEP LEARNING
Systemy uczące się

Ian Goodfellow, Yoshua  Bengio, Aaron Courville  

Wyd. I / 2018 / s. 809

Cena 149 zł

DATA SCIENCE I UCZENIE MASZYNOWE

    

Marcin Szeliga

Wyd. I / 2017 / s. 370

Cena 89 zł

JĘZYK C# 6.0 I PLATFORMA .NET 4.6

Andrew Troelsen, Philip Japikse

Wyd. I / 2017 / s. 1411 

Cena 199 zł
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informatyka
nowości

hARDWARE hACKER
Przygody z konstruowaniem i rozpracowywaniem sprzętu

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE
Nowe wyzwania

Andrew „bunnie” Huang  kształtuje dziedzinę hackingu i sprzętu od ponad dekady. W tej 
książce, w zbiorze osobistych esejów, których celem jest wyzwolenie w nas ducha ba-
daczy, dzieli się swoimi doświadczeniami z zakresu wytwarzania elektroniki i tworzenia 
otwartego sprzętu. Jego podróż zaczyna się wizytą na niezwykłych rynkach elektroniki  
w Shenzhen, w Chinach, gdzie ze stoisk wylewają się kondensatory, kości pamięci, wolto-
metry i… możliwości.

Bezpieczeństwo informacyjne. Nowe wyzwania,   to uaktualniona wersja publikacji z 2012 
roku. Książkę można czytać, w zależności od potrzeb, wybranymi rozdziałami – każdy  
z nich stanowi zamkniętą całość, zakończoną spisem cytowanej lub pomocnej literatury. 
Czytelnik, po zakończonej lekturze, otrzyma spójną wiedzę na temat bezpieczeństwa in-
formacyjnego.

Andrew Huang 

Wyd. I / 2017 / s. 393 

Cena 79 zł

Krzysztof Liderman 

Wyd. II / 2018 / s. 350

Cena 69 zł



15

informatyka
nowości

W POSZUKIWANIU ZWINNOŚCI  
W ARChITEKTURZE SYSTEMÓW IT

Krzysztof Bończak

Wyd. I / 2017 / s.  200

Cena 59 zł

JAKOŚĆ W AGILE
Zwinna droga do sukcesu
    

Karolina Zmitrowicz, Rafał Stańczak

Wyd. I / 2018 / s. 350

Cena 69 zł

INŻYNIERIA WYMAGAŃ
Studium przypadków

Redakcja naukowa Adam Roman, Karolina Zmitrowicz

Wyd. I / 2017 / s. 266

Cena 69 zł
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informatyka
nowości

WSTĘP DO INFORMATYKI
Seria: Wykłady z informatyki

ALGORYTMY I STRUKTURY DANYCh 

Autorzy w przystępny sposób przybliżają czytelnikowi podstawy informatyki. W książce 
zawarto niezmiennie aktualne pojęcia, a także wiedzę dotyczącą algorytmiki, języków pro-
gramowania i komputerów.

Książka zawiera przegląd głównych zagadnień algorytmicznych. Korzystając z niej, czy-
telnik pozna metody tworzenia i analizy algorytmów oraz struktur danych. Dzięki nim, nie 
tylko będzie rozumiał zasady działania algorytmów zaimplementowanych w dostępnych 
bibliotekach algorytmów i struktur danych, ale także będzie potrafił projektować wydajne 
algorytmy dla problemów pojawiających się w praktyce programistycznej.

Rafał Kawa, Jacek Lembas

Wyd. I / 2017 / s. 302

Cena 59 zł

Lech Banachowski, Krzysztof Diks, Wojciech Rytter  

Wyd. I / 2017 / s. 292

Cena 59 zł
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informatyka
nowości

PRZYGODY BAJTAZARA
25 lat Olimpiady Informatycznej – wybór zadań

Olimpiada Informatyczna ma 25 lat! W książce znalazł się reprezentatywny wybór 50 za-
dań ze wszystkich 25 edycji Olimpiady. Dla każdego zadania podano szczegółowy opis 
jego rozwiązania. Zadania są pogrupowane tematycznie i uporządkowane od najprost-
szych do najtrudniejszych. Przy każdym zadaniu zamieszczono odnośniki do podobnych 
zadań olimpijskich.
Materiał prezentowany w książce został opracowany na podstawie sprawozdań z zawo-
dów Olimpiady Informatycznej, tzw. Niebieskich książeczek, ukazujących się co roku po 
każdej edycji Olimpiady. Wyboru zadań i ich redakcji dokonali wytrawni algorytmicy, popu-
laryzatorzy informatyki, od wielu lat zaangażowani w informatyczny ruch olimpijski.

Krzysztof Diks, Tomasz Idziaszek, Jakub Łącki, Jakub Radoszewski

Wyd. I / 2018 / s. 384

Cena 79 zł – oprawa miękka 
Cena 89 zł – oprawa twarda
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informatyka
nowości

W POSZUKIWANIU WYZWAŃ 
Wybór zadań z konkursów programistycznych  
Uniwersytetu Warszawskiego

LOOKING FOR A ChALLENGE
The ultimate problem set form the University  
of Warsaw Programming Competitions

Książka zawiera subiektywny wybór najlepszych zadań z konkursów algorytmiczno-pro-
gramistycznych współorganizowanych przez Uniwersytet Warszawski wraz z opisem roz-
wiązań wzorcowych.
Zadania przedstawione i omówione w tej książce pochodzą z następujących konkursów 
informatycznych: 

• Olimpiada Informatyczna, 
• Olimpiada Informatyczna Gimnazjalistów, 
• Obóz Naukowo-Treningowy im. Antoniego Kreczmara, 
• Olimpiada Informatyczna Krajów Europy Środkowej, 
• Akademickie Mistrzostwa Polski w Programowaniu Zespołowym,
• Potyczki Algorytmiczne.

Krzysztof Diks, Tomasz Idziaszek, Jakub Łącki,  
Jakub Radoszewski 

Wyd. II / 2018 / s. 430

Cena 99 zł

Krzysztof Diks, Tomasz Idziaszek, Jakub Łącki,  
Jakub Radoszewski 

Wyd. II / 2018 / s. 430

Cena 119 
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informatyka
nowości

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

Andrzej Jaskulski

Wyd. I / 2017 / s. ok. 1208

Cena 159 zł

AUTOCAD 2018/LT2018/360+
Kurs projektowania parametrycznego  
i nieparametrycznego 2D i 3D.  
Wersja polska i angielska
    

Andrzej Jaskulski

Wyd. I / 2017 / s. 1084

Cena 99 zł

METODY ANALIZY WIELOKRYTERIALNEJ  
I WIELOWYMIAROWEJ  
WE WSPOMAGANIU DECYZJI

Kesra Nermend

Wyd. I / 2017 / s. 365

Cena 79 zł
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informatyka
nowości

KOMPUTEROWY DETEKTYW
Algorytmiczna opowieść o przestępstwach,  
spiskach i obliczeniach

Jeremy Kubica

Wyd. I / 2017 / s. 236

Cena 59 zł

ThE MANGA GUIDE
Bazy danych
    

Shoko Azuma, Mana Takahashi, Trend Pro-Co., Ltd.

Wyd. I / 2017 / s. 214

Cena 69 zł

ThE MANGA GUIDE
Mikroprocesory

Michio Shibuya, Takashi Tonagi, Office Sawa

Wyd. I / 2017 / s. 248

Cena 69 zł
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informatyka
nowości

SIECI SPOŁECZNE I TEChNOLOGICZNE
Jak zrozumieć, jak wykorzystać

LUA I LaTeX 
Dynamiczne tworzenie dokumentów

Pierwsze polskojęzyczne wprowadzenie do dynamicznego tworzenia dokumentów z wy-
korzystaniem języka Lua i systemu LaTeX.
Lua i LaTeX. Dynamiczne tworzenie dokumentów to książka, która staje na granicy dwóch 
na pozór odległych światów – programowania i składu tekstu. Po jednej stronie Lua  
– szybki, łatwy i użyteczny język programowania o licznych zastosowaniach. Po drugiej 
LaTeX – zaawansowany system składu tekstu o rosnącej z roku na rok popularności.  
Ich połączenie otwiera wiele nowych możliwości, dla których inspirację znajdziesz w tej 
książce.

Mariusz Kamola, Piotr Arabas 

Wyd. I / 2018 / s. 320

Cena 69 zł

Bartłomiej Przybylski

Wyd. I / 2017 / s. 321

Cena 69 zł 
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informatyka
nowości

NOWOCZESNA KRYPTOGRAFIA
Praktyczne wprowadzenie do szyfrowania

Poznaj praktyczny przewodnik po współczesnym szyfrowaniu. Książka zawiera szczegó-
łowy opis podstawowych pojęć matematycznych, leżących u podstaw kryptografii oraz 
treściwe omówienie sposobu ich działania. Dzięki niej dowiesz się, czym jest szyfrowanie 
uwierzytelnione, bezpieczna losowość, funkcje mieszające, szyfry blokowe oraz techniki 
klucza publicznego, takie jak RSA i kryptografia krzywych eliptycznych.
Każdy rozdział zawiera omówienie typowych błędów implementacji z wykorzystaniem 
przykładów wziętych z życia oraz szczegółowe informacje o tym, co może pójść nie tak  
i jak unikać pułapek.
Książka przeznaczona jest dla każdego, kto chce zagłębić się w tajniki kryptografii.

Jean-Philippe Aumasson

Wyd. I / 2018 / s. 320

Cena 79 zł
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informatyka
bestellery 

PRAKTYCZNA INŻYNIERIA WSTECZNA
Metody, techniki i narzędzia
    

redakcja naukowa: Mateusz Jurczyk i Gynvael Coldwind

Wyd. I / 2016 / s. 527 

Cena 79 zł

hTML5. KOMPONENTY 

Sebastian Rosik

Wyd. I / 2016 / s. 242

Cena 49 zł

ZROZUMIEĆ 
PROGRAMOWANIE

Gynvael Coldwind

Wyd. I / 2015 / s. 550

Cena 69 zł

Informatyczna książka roku 2016
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informatyka
bestellery

PRZETWARZANIE I ANALIZA DANYCh  
W JĘZYKU PYThON

Marek Gągolewski, Maciej Bartoszuk, Anna Cena

Wyd. I / 2016 / s. 400

Cena 59 zł

PROGRAMOWANIE W JĘZYKU R 
Analiza danych, obliczenia, symulacje
    

Marek Gągolewski

Wyd. II / 2016 / s. 550 

Cena 74 zł

ZAPRZYJAŹNIJ SIĘ Z ALGORYTMAMI
Przewodnik dla początkujących  
i średniozaawansowanych

Jacek Tomasiewicz

Wyd. I / 2016 / s. 182

Cena 49 zł
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informatyka
bestellery 

SCRUM 
Czyli jak robić dwa razy więcej, dwa razy szybciej

Jeff Sutherland 

Wyd. I / 2016 / s. 240

Cena 59 zł

SCRUM I NIE TYLKO 
Teoria i praktyka w metodach Agile
    

Krystian Kaczor

Wyd. II / 2016 / s. 324

Cena 59 zł

WDROŻENIA INFORMATYCZNYCh  
SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA

Janusz Jurek

Wyd. I / 2016 / s. 250

Cena 69 zł
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informatyka
seria: testowanie 

TESTOWANIE OPROGRAMOWANIA  
W PRAKTYCE
Studium przypadków 2.0

Praca zbiorowa pod redakcją Adama Romana  
i Karoliny Zmitrowicz

Wyd. I / 2017 / s. 240

Cena 59 zł

TESTOWANIE OPROGRAMOWANIA  
W PRAKTYCE
Studium przypadków
    

Praca zbiorowa pod redakcją Adama Romana  
i Karoliny Zmitrowicz

Wyd. I / 2016 / s. 226

Cena 59 zł

TESTOWANIE I JAKOŚĆ OPROGRAMOWANIA
Modele, techniki, narzędzia

Adam Roman

Wyd. II / 2017 / s. 1200

Cena 149 zł
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informatyka
seria: testowanie 

ZAWÓD TESTER 

TESTOWANIE EKSPLORACYJNE

Zawód testera oprogramowania otwiera drogę do najdynamiczniej rozwijającej się branży, 
czyli sektora wytwarzania oprogramowania i nowych technologii. Dla wielu osób testowa-
nie będzie zawodem na całe życie, a dla części etapem pośrednim w drodze do programo-
wania, analizy biznesowej czy też zarządzania. W publikacji zostały opisane wszystkie naj-
ważniejsze aspekty zawodu, odpowiedzialności testerskiej oraz wymagane kompetencje 
miękkie i twarde w odwołaniu do realiów rynkowych i współczesnych trendów. 
Drugie wydanie Zawodu testera rozszerzono o aspekt radzenia sobie na rynku pracy. 
Książka dzieli się na dwie części: w pierwszej  omówiono podstawy zawodu testera,  
a w drugiej przedstawiono praktyczne przykłady i gotowe narzędzia do użycia w pracy.

Radosław Smilgin

Wyd. II / 2018 / s. 350

Cena 59 zł

Radosław Smilgin

Wyd. I / 2018 / s. 200

Cena 59 zł 
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seria: nauka programowania 

MAGIA RUBY
Programowanie na wesoło

Eric Weinstein

Wyd. I / 2015 / s. 314

Cena 69 zł

PYThON DLA DZIECI
Programowanie na wesoło
    

Jason R. Briggs

Wyd. I / 2015 / s. 323

Cena 69 zł

JAVASCRIPT DLA DZIECI
Programowanie na wesoło

Nick Morgan

Wyd. I / 2015 / s. 320

Cena 69 zł
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NAUKA PROGRAMOWANIA Z MINECRAFTEM
Buduj niesamowite światy  
z wykorzystaniem mocy Pythona!

TWÓRZ WŁASNE GRY KOMPUTEROWE  
W PYThONIE

Niezależnie od tego, czy jesteś megafanem Minecrafta, czy nowicjuszem, ujrzysz go  
w nowym świetle, ucząc się jednocześnie podstaw programowania. Dzięki tej książce na-
uczycie się, jak dostosowywać Minecrafta, aby tworzyć mini-gry, kopiować całe budynki  
i zamieniać nieciekawe bloczki w złoto. Wszystko z wykorzystaniem mocy Pythona!

Z książki Twórz własne gry komputerowe w Pythonie dowiesz się, jak tworzyć gry kompute-
rowe w tym popularnym języku programowania. 
Zaczniesz od klasycznych gier, takich jak Szubienica, Zgadywanka Liczbowa oraz Kółko  
i Krzyżyk, aby następnie zająć się pisaniem bardziej zaawansowanych programów. 

Craig Richardson

Wyd. I / 2016 / s. 313

Cena 69 zł

Al Sweigart 

Wyd. I / 2017 / s. 412

Cena 69 zł
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ARDUINO DLA DZIECI
Poznaj świat elektroniki i programowania

ZRÓB TO SAM W ARDUINO
Zaawansowane projekty dla doświadczonych twórców

Po opanowaniu podstaw, okiełznaniu lutownicy i zaprogramowaniu jakiegoś robota (albo 
i dwóch), masz już umiejętności, które pozwolą ci na kolejny krok w używaniu Arduino. 
Ale gdzie szukać nowych pomysłów po zrealizowaniu wszystkich pozycji ze swojej listy 
projektów? Zrób to sam w Arduino poprzez różne, praktyczne i rozrywkowe projekty dla 
średniozaawansowanych pokaże Ci, co zrobić, aby nie zaniedbywać praktyki w majster-
kowaniu. Możesz wzbogacić swoje inżynieryjne oraz elektroniczne know-how i wykonać  
10 złożonych projektów.

Alicja Żarowska-Mazur, Dawid Mazur

Wyd. I / 2016 / s. 200

Cena 49 zł

Warren Andrews

Wyd. I / 2017 / s. 316

Cena 49 zł
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TWORZENIE I OBRÓBKA FILMÓW DLA DZIECI

Alicja Żarowska-Mazur, Dawid Mazur

Wyd. I / 2017 / s. 248

Cena 59 zł

BAWIMY SIĘ, PROGRAMUJĄC W SCRATChU
Nauka programowania przez tworzenie niezwykłych gier 
    

Al Sweigart

Wyd. I / 2017 / s. 262

Cena 69 zł

OFICJALNY PODRĘCZNIK SCRATChjr
Programowanie na wesoło

Marina Umaschi-Bers, Mitchel Resnick

Wyd. I / 2016 / s. 144

Cena 54 zł
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WEKTORY, CZYLI JESZCZE WIĘCEJ CORELA
Grafika komputerowa dla dzieci

Alicja Żarowska-Mazur, Dawid Mazur

Wyd. I / 2018 / s. ok. 220

Cena 59 zł

PIKSELE, CZYLI JESZCZE WIĘCEJ  
PhOTOShOPA
Grafika komputerowa dla dzieci 
    

Alicja Żarowska-Mazur, Dawid Mazur

Wyd. I / 2018 / s. 218 

Cena 59 zł

PIKSELE, WEKTORY I INNE STWORY
Grafika komputerowa dla dzieci

Alicja Żarowska-Mazur, Dawid Mazur

Wyd. I / 2016 / s. 328

Cena 59 zł
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KSIĘGA ANIMACJI LEGO
Zrób własny film z klockami Lego

UCZYMY DZIECI PROGRAMOWANIA
Przyjazny przewodnik po programowaniu  
w Pythonie

Korzystając ze szczegółowych instrukcji zrób swoją pierwszą animację, a następnie po-
znaj cały proces tworzenia filmu – od scenopisu do post-produkcji. Czy kiedyś zastanawia-
łeś się, jak stworzone przez Ciebie dzieła z klocków Lego wyglądałyby na wielkim ekranie? 
W Księdze animacji Lego zobaczysz, jak ożywić modele za pomocą animacji poklatkowej 
–  nie wymaga to żadnego doświadczenia!

Uczymy dzieci programowania  to przewodnik dla rodziców i nauczycieli, przeznaczony do 
uczenia dzieci podstaw programowania i rozwiązywania problemów za pomocą Pythona. 
Objaśnienia krok po kroku pozwalają dzieciom od razu chwycić obliczeniowy tok myślenia, 
a graficzne, przypominające gry przykłady skupiają ich uwagę. Przystępne przedstawie-
nie podstawowych zagadnień programistycznych pomoże nawet najmłodszym programi-
stom zdobyć umiejętności potrzebne do tworzenia wciągających gier i aplikacji.

David Pagano, David Pickett 

Wyd. I / 2017 / s. 230

Cena 69 zł

Bryson Payne

Wyd. I / 2018 / s. 322

Cena 79 zł
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OBLICZENIA TEChNOLOGICZNE  
W PRZEMYŚLE ChEMICZNYM

PODSTAWY ChROMATOGRAFII  
I TEChNIK ELEKTROMIGRACYJNYCh

W książce omówiono podstawowe problemy występujące przy projektowaniu i prowa-
dzeniu procesów przemysłu chemicznego oraz właściwości podstawowych układów 
technologicznych. Szczegółowo przedstawiono przykłady obliczeń technologicznych do-
tyczących typowych procesów mających zastosowanie w różnych zakładach przemysłu 
chemicznego. Książka jest przeznaczona dla osób studiujących technologię i inżynierię 
chemiczną na poziomie zaawansowanym oraz dla pracowników instytutów badawczych, 
zakładów przemysłowych i biur projektowych.

Chromatografia jest jedną z najważniejszych dziedzin nauk chemicznych i najważniejszą 
metodą analizy związków organicznych. Niniejsza książka jest szóstym wydaniem publika-
cji noszącej najpierw tytuł „Podstawy Chromatografii” a od czwartego wydania „Podstawy 
Chromatografii i Technik Elektromigracyjnych”. Każda edycja, oprócz wiedzy niezmiennej, 
stanowiącej istotę rozdzielania chromatograficznego i zawierającej opis charakterystyki 
tego rozdzielania, prezentuje również wiedzę najnowszą.

Krzysztof Schmidt-Szałowski, Krzysztof Krawczyk,  
Jan Petryk, Jan Sentek

Wyd. I / 2018 / s. 428

Cena 89 zł 

Zygfryd Witkiewicz, Joanna Kałużna-Czaplińska

Wyd. VI / 2017 / s. 455

Cena 99 zł
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PREPARATYKA ORGANICZNA

To uznany na świecie, najlepszy podręcznik do zajęć laboratoryjnych z chemii organicznej 
oraz w pracy badawczej. Praca zawiera zbiór przepisów wykonania ważniejszych prepara-
tów różnych związków organicznych. Omówiono w niej podstawowe czynności i aparaturę 
stosowaną w praktyce laboratoryjnej oraz mechanizmy typowych reakcji chemicznych. 
Książka jest od wielu lat podstawowym i niezastąpionym podręcznikiem dla studentów 
chemii, medycyny, farmacji, biologii, dla wykładowców, a także dla pracowników laborato-
riów naukowych i przemysłowych.

Arthur Israel Vogel

Wyd. I / 2018 / s. 1523

Cena 399 zł
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POLIGON RAChUNKOWY DLA ChEMIKÓW
Zbiór zadań z podstaw chemii

ChROMATOGRAFIA GAZOWA
Teoria i praktyka

Niezbędnik, który pozwoli przetrwać studentom pierwszych lat studiów chemicznych oraz 
kierunków pokrewnych. Materiał zebrany w zbiorze obejmuje zagadnienia z: obliczeń bazu-
jących na podstawowych prawach chemicznych, stężeń oraz ich przeliczania, mieszania 
roztworów, rozpuszczalności, pisania równań reakcji redukcji i utleniania oraz zadań opa-
rtych o równania reakcji. Wszystkie zadania  poprzedzone są krótkim wstępem teoretycz-
nym wraz z szeroko opisanymi przykładami.

Podręcznik jest nową wersją książki, która wydana była jako „Chromatografia gazowa”  
w 2001 i 2009 r. Chromatografia jest jedną z najważniejszych dziedzin nauk chemicznych 
i najważniejszą metodą analizy związków organicznych. Chromatografy są używane we 
wszystkich laboratoriach analitycznych na świecie. Jest to dziedzina wiedzy, która jest 
wciąż rozwijana, zarówno w zakresie aparatury jak i jej zastosowań. 

Renata Jastrząb, Romualda Bregier-Jarzębowska,  
Małgorzata Kaczmarek, Martyna Nowak

Wyd. I / 2018 / s. 350 

Cena 69 zł 

Zygfryd Witkiewicz, Waldemar Wardencki

Wyd. III / 2018 / s. 300

Cena 59 zł 



39

chemia
bestsellery

ChEMIA ORGANICZNA 
Tom 1-5

Uaktualnione wydanie, będące tłumaczeniem najnowszego wydania oryginalnego, zawiera 
bogaty materiał rozszerzający i uzupełniający. 5-tomowy znakomity podręcznik akademicki 
chemii organicznej, znany i polecany na polskich uczelniach! Książkę cechuje: przystępny, 
systematyczny wykład chemii organicznej; nowatorski sposób wyjaśniania mechanizmów 
reakcji; doskonały pod względem dydaktycznym i metodycznym układ materiału; świetne 
opracowanie graficzne; bogaty materiał ilustracyjny. Wprowadzono również nowy element: 
nawet podstawowe zagadnienia są dokumentowane przykładami zaczerpniętymi z bio-
chemii, pokazującymi jak ogromnie ważnym narzędziem w poznawaniu procesów biolo-
gicznych jest zrozumienie podstawowych procesów i mechanizmów reakcji organicznych.

John McMurry

Wyd. IV / 2017 / s. 280

Cena 69 zł
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ATLAS PŁAZÓW I GADÓW POLSKI  
Z KLUCZAMI DO OZNACZANIA
status – rozmieszczenie – ochrona

Nowy atlas herpetologiczny Polski obrazuje aktualny stan rozmieszczenia gatunków pła-
zów i gadów w skali całego kraju, wprowadza nową systematykę w obu grupach zwierząt 
oraz zmiany w statusie poszczególnych taksonów, dokonane głównie pod wpływem ba-
dań molekularnych. Atlas prezentuje dzisiejszy stan poznania krajowej herpetofauny na 
tle najnowszych badań paleontologicznych, wprowadza też nowy, w dużej mierze oryginal-
ny klucz do oznaczania gatunków w obu grupach, uwzględniający stadia tak dojrzałe, jak  
i rozwojowe.

Publikacja wyjaśnia unikatowy charakter wzorca wzrastania człowieka na tle innych na-
czelnych i jego ewolucyjne pochodzenie, mechanizmy sterujące indywidualnym, niepo-
wtarzalnym wzorcem rozwojowym każdego człowieka (wyposażenie genetyczne, mecha-
nizmy epigenetyczne) oraz mechanizm plastyczności rozwojowej, dzięki której człowiek 
posiada zdolność dostosowywania się do zmieniających się warunków życia. Prezentuje 
metodologię i metodykę badań biologicznych aspektów procesu wzrastania i rozwoju czło-
wieka.

redakcja naukowa: Zbigniew Głowaciński, Piotr Sur

Wyd. I / 2018 / s. 300

Cena 99 zł 

ROZWÓJ BIOLOGICZNY CZŁOWIEKA
Od poczęcia do śmierci

Maria Kaczmarek, Napoleon Wolański 

Wyd. I / 2018 / s. 650

Cena 99 zł 
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WIRUSOLOGIA

Książka przedstawia naturę wirusów i ich cykl replikacyjny. Omówione zostały wirusy ata-
kujące bakterie, zwierzęta oraz rośliny, patogeniczność wirusów oraz sposoby i możliwości 
zwalczania zakażeń wirusowych, jak również  ochrony organizmów przed zakażeniami. 
Podręcznik prezentuje najnowsze teorie dotyczące pochodzenia i ewolucji wirusów. Prze-
czytasz w nim także o możliwościach wykorzystania praktycznego wirusów w biologii, 
biotechnologii oraz medycynie (wirusoterapie). 

W podręczniku omówiono budowę, metabolizm i genetykę prokariotów, wyniki analiz ge-
nomicznych prokariotów oraz zjawiska wpływające na strukturę ich genomów, horyzon-
talny transfer genów, wirusy prokariotyczne. Wskazano na praktyczne wykorzystanie pro-
kariotów przez ludzi, które obejmuje coraz to nowe zastosowania zarówno w przemyśle  
(np. biopaliwa, bioenergia, bioługowanie), rolnictwie jak i ochronie środowiska (np. biode-
gradacja, bioremediacja). Książka zawiera informacje na temat stosowanych w mikrobio-
logii technik molekularnych: klasycznych i najnowszych.

redakcja naukowa: Anna Goździcka-Józefiak

Wyd. I / 2018 / s. 350 

Cena 99 zł 

MIKROBIOLOGIA

redakcja naukowa: Jadwiga Baj

Wyd. I / 2018 / s. 600 

Cena 89 zł
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BIOChEMIA 

Najważniejszy podręcznik biochemii! Tłumaczenie oparte na najnowszym, ósmym ame-
rykańskim wydaniu. Książka jest nieocenionym źródłem wiedzy na temat pojęć i szcze-
gółów struktur molekularnych, metabolizmu i technik laboratoryjnych prezentowanych  
w przejrzysty i zarazem zajmujący sposób. Przystępny tekst i porządek przedstawianych 
zagadnień uzupełniają rysunki obrazujące poszczególne zagadnienia. Każdy rozdział koń-
czą liczne zadania, które pozwolą nauczyć się jak rozwiązywać problemy bezpośrednio 
powiązane z omawianym tematem. Podręcznik przeznaczony jest przede wszystkim dla 
studentów biologii, medycyny, farmacji, chemii, biotechnologii, bioinformatyki i różnych 
działów rolnictwa oraz dla doktorantów i początkujących pracowników nauki w tych dzie-
dzinach.

Jeremy M. Berg, John L. Tymoczko, Lubert Stryer, Gregory J. Gatto Jr.

Wyd. V / 2018 / s. 1100 

Cena 249 zł 

biologia
zapowiedzi
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ROLNICTWO PRECYZYJNE

Rolnictwo precyzyjne to system rolnictwa, w którym poszczególne obszary – „strefy pro-
dukcyjne” – pola uprawnego traktowane są z różnym nakładem środków produkcji: dawki 
nawozów i środków ochrony roślin, wielkość dawki polewowej przy nawadnianiu, gęstość 
siewu czy sadzenia. Taki sposób stosowania środków produkcji ma zapewnić lepsze do-
stosowanie ich dawki do aktualnych potrzeb roślin i zasobności gleby w składniki pokar-
mowe na danym obszarze pola, a zatem zwiększyć efektywność ich wykorzystania i ogra-
niczyć negatywny wpływ na środowisko. W książce znajdziesz liczne studia przypadków 
– odniesienia opisanej wiedzy do faktycznych zastosowań w praktyce rolniczej. Jest to 
pierwsza, tak kompleksowa publikacja na polskim rynku.

redakcja naukowa: Stanisław Samborski

Wyd. I / 2018 / s. 300 

Cena 79 zł 

biologia
zapowiedzi
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TEChNIKI PISANIA I PREZENTOWANIA  
PRZYRODNICZYCh PRAC NAUKOWYCh 

Praktyczny przewodnik dla adeptów nauk przyrodniczych prezentujących wyniki swoich 
badań. Zawiera wskazówki (rady, zasady, reguły, przepisy), jak skonstruować publikację 
(pracę magisterską, doktorską, referat, plakat naukowy), jak uniknąć błędów językowych, 
a także jak przygotować maszynopis wydawniczy zgodnie z wymogami wydawców krajo-
wych i zagranicznych. Zawiera również wskazówki dotyczące innych form prezentacji, od-
czytu, posteru - z wykorzystaniem metod wizualnych i programów multimedialnych. Może 
też być pożyteczny dla osób publikujących prace z innych dziedzin, a także redaktorów 
czasopism i wydawnictw książkowych. 

January Weiner, January Weiner (3.)

Wyd. V / 2018 / s. 200  

Cena 49 zł 

biologia
zapowiedzi
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GENETYKA MEDYCZNA I MOLEKULARNA

IMMUNOLOGIA

Książka prezentuje szeroki zakres wiedzy z zakresu genetyki człowieka i zastosowań biolo-
gii molekularnej w medycynie. Przedstawione są w niej ważne działy medycyny, w których 
istotną rolę odgrywa analiza genomu w tym analiza kwasów nukleinowych, dziedziczność, 
zmienność osobnicza w konfrontacji ze środowiskiem. Tematyka ta, mimo niewątpliwych 
osiągnięć pozostanie wyzwaniem dla nauki i jej laboratoryjnych zastosowań na najbliższe 
dziesięciolecia. Ważnym zagadnieniem poruszonym w książce są prawne i społeczne dy-
lematy współczesnej genetyki.

Nowe, siódme wydanie podręcznika przedstawia aktualne osiągnięcia w zakresie wiedzy 
o układzie. W podręczniku omówione są nie tylko zagadnienia ogólne, dotyczące podsta-
wowych mechanizmów funkcjonowania układu odpornościowego, ale również opisane 
powiązania tego układu z innymi, między innymi pokarmowym, ośrodkowym układem 
nerwowym i układem rozrodczym. Dołączone są także rozdziały z dziedziny immunologii 
klinicznej i immunopatologii.

redakcja naukowa: Jerzy Bal

Wyd. I / 2017 / s. 604

Cena 129 zł 

Jakub Gołąb, Marek Jakóbisiak, Witold Lasek,  
Tomasz Stokłosa

Wyd. VII / 2017 / s. 498

Cena 119 zł 
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ThE MANGA GUIDE
Biologia molekularna

Profesor Moro ma dość ciągłych wagarów Rin i Ami z lekcji biologii molekularnej. Nieznoś-
ne uczennice postanawia wysłać do letniej szkoły na swojej prywatnej wyspie. Na dziew-
czyny czekają tam wyjątkowe lekcje. Za pomocą maszyny do wirtualnej rzeczywistości 
doktora Moro, która przeniesie je do wnętrza ludzkiego ciała, zobaczą z bliska fascynują-
cy świat biologii molekularnej. Dołącz do dziewczyn i poznaj fantastyczny świat biologii.  
Po drodze zobaczysz prawdziwe reakcje chemiczne i spotkasz ciekawe postacie, jak Czło-
wiek Enzym i Drinkzilla.

Kumi uwielbia jeść, lecz martwi się, że zamiłowanie do niezdrowej żywności ma wpływ na 
jej zdrowie. Zdeterminowana, żeby odkryć sekrety odżywiania się, uzyskuje pomoc swo-
jego bystrego przyjaciela Nemoto i jego pięknej profesor biochemii, dr. Kurosaki. Na kart-
kach książki będziesz śledzić, jak Kumi bada tajemnice działania wnętrza swojego ciała.  
Przy użyciu przyjaznego robota endoskopowego – Robokota, wyruszysz w podróż przez 
niezwykłą chemiczną maszynerię, która utrzymuje nas przy życiu.

redakcja naukowa: Masaharu Takemura

Wyd. I / 2018 / s. 236

Cena 69 zł 

ThE MANGA GUIDE
Biochemia

redakcja naukowa: Masaharu Takemura

Wyd. I / 2018 / s. 268

Cena 69 zł 
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LABORATORIUM W SZUFLADZIE
Anatomia człowieka

Książka dzięki której samodzielnie odkryjesz jak fascynujący, niezwykły i tajemniczy jest 
ludzki organizm. Miliardy neuronów układu nerwowego, tysiące kilometrów naczyń krwio-
nośnych, setki metrów powierzchni sorpcyjnych w jelitach i płucach. Nasze serce pompuje 
cysterny krwi, a więzadła są mocniejsze niż powłoki kamizelek kuloodpornych. Gdzie to 
wszystko się mieści i jak działa fascynująca maszyneria, którą co dzień widzimy w lustrze 
- nasze ciało? Czy można zrobić własne domowe laboratorium anatomiczne? Z tą książką 
to możliwe. Do dzieła!

Czy kiedykolwiek zastanawialiście się: jak to możliwe, że kurczak oddycha wewnątrz jajka? 
Dlaczego krowy ciągle coś przeżuwają? Czy koty są „lewołape” lub „prawołape”? Jaki jest 
ulubiony kolor pszczoły? Czy koń jest dobry w zagadkach pamięciowych? Co zniechęca 
mrówki? Jak działa serce ssaków? Ta książka rozwiąże wszystkie Wasze wątpliwości!  
Autorka poprowadzi Was przez fascynujący świat zwierząt, a także zainspiruje do prowa-
dzenia własnych doświadczeń. 

Zasław Adamaszek

Wyd. I / 2018 / s. 200

Cena 49 zł 

LABORATORIUM W SZUFLADZIE
Zoologia

Marta Trzeciak

Wyd. I / 2018 / s. 176

Cena 49 zł 
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ZALEW WIŚLANY

redakcja naukowa: Jerzy Bolałek

Wyd. I / 2018 / s. 550

Cena 129 zł 

red. nauk. Jerzy Bolałek

PRZEWODNIK DO ĆWICZEŃ Z GEOLOGII
    

Piotr Czubla, Włodzimierz Mizerski,  
Ewa Świerczewska-Gładysz

Wyd. IV / 2018 / s. 320 

Cena 59 zł 

GEOLOGIA DYNAMICZNA 
Nowe wydanie

Włodzimierz Mizerski

Wyd. IV / 2018 / s. 420 

Cena 69 zł 
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GEOGRAFIA SPOŁECZNA POLSKI

GEOGRAFIA FIZYCZNA ŚWIATA

Podręcznik prezentuje genezę i wymiary przestrzennej modernizacji Polski, na tle uwarun-
kowań historycznych i analizy czasów współczesnych. Przedstawia podstawowe procesy 
i zjawiska polityczne, gospodarcze i społeczne kształtujące obraz i strukturę społeczeń-
stwa. Publikacja skierowana jest do studentów studiów geograficznych, gospodarki prze-
strzennej, urbanistyki, socjologii ogólnej, nauk politycznych i administracyjnych. 

Podręcznik w przystępnej, skondensowanej formie prezentuje wiedzę z zakresu regional-
nej geografii fizycznej. Kolejne rozdziały poświęcone są poszczególnym kontynentom:  
Europy, Azji, Afryki, Ameryki Północnej, Ameryki Południowej, Australii i Oceanii, Antarktydy, 
a także omówienie akwenów wchodzących w skład Oceanu Światowego. Każdy z nich 
zawiera ogólną charakterystykę kontynentu, omówienie elementów środowiska geogra-
ficznego istotnie wpływające na wyodrębnienie regionów, podział na regiony oraz ich opis. 

Grzegorz Węcławowicz

Wyd. I / 2018 / s. 350 

Cena 89 zł 

Jerzy Makowski 

Wyd. II / 2018 / s. 400

Cena 79 zł 
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ThE MANGA GUIDE
Wszechświat

ThE MANGA GUIDE
Fizyka

Dołącz do Kanna, Kanta, Yamane i Glorii w fascynującej przygodzie, gdzie będziemy odkry-
wać nasz Układ Słoneczny, Drogę Mleczną oraz odległe galaktyki w poszukiwaniu najwięk-
szych tajemnic Wszechświata: ciemnej materii, kosmicznej ekspansji i samego Wielkiego 
Wybuchu. Lecąc rakietą przez nocne niebo, poznasz całą współczesną astrofizykę i astro-
nomię, a także klasyczne odkrycia i teorie, na których są one oparte. Dowiesz się, dlaczego 
niektórzy naukowcy wierzyli, że znalezienie życia pozaziemskiego jest nieuniknione!

Megumi to gwiazda sportu, jednak na lekcjach z fizyki jest słabym zawodnikiem.  
Na szczęście przyjaźni się z Ryotą – entuzjastą, który pomaga jej zrozumieć wszelkie zawi-
łości tej dziedziny nauki na przykładach wziętych z życia! Wraz z Megumi, poznasz zasady 
fizyki rządzące przedmiotami, takimi jak rolki czy proca, a także zachowaniem samochodu 
podczas hamowania oraz serwisami tenisowymi. Błyskawicznie opanujesz trudne pojęcia, 
takie jak: pęd i ruch paraboliczny oraz zależność między siłą, masą i przyspieszeniem.

Kenji Ishikawa, Kiyoshi Kawabata

Wyd. I / 2017 / s. 240

Cena 69 zł 

Hideo Nitta, Keita Takatsu

Wyd. I / 2018 / s. 232

Cena 69 zł 
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LATAJĄCY CYRK FIZYKI

To światowy bestseller przetłumaczony na kilkanaście języków. To zbiór odpowiedzi na 
pytania, które każdy z nas niejednokrotnie sobie zadawał: Czy przechodząc przez ulicę  
w deszczu bez parasola, lepiej biec czy iść powoli? Czy gdy światło na skrzyżowaniu zmie-
nia się na żółte, lepiej hamować, czy może przyspieszyć? Dlaczego samolot zostawia za 
sobą białe smugi na niebie? Skąd biorą się „latające muszki”, które widzimy pod powiekami, 
gdy zamkniemy oczy? Dlaczego w gorące dni jesteśmy w stanie dostrzec odbicie reflekto-
rów nadjeżdżających samochodów w nawierzchni drogi? Autor dołożył wszelkich starań, 
aby Czytelnik niezajmujący się na co dzień fizyką nie znużył się, a być może i pokochał  
„tę prawdziwą królową nauk”.

Jearl Walker

Wyd. I / 2018 / s. 462 

Cena 69 zł 

fizyka i astronomia
zapowiedzi
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FIZYKA W RYSUNKACh
2600 lat odkryć od Talesa do Higgsa

Wizualizacja zjawiska jest pierwszym krokiem ku jego zrozumieniu – z takiego założenia 
wychodzi autor „Fizyki w rysunkach”. Od prawa Archimedesa, przez model kopernikański, 
do ogólnej teorii względności, profesor Don Lemons prowadzi czytelnika ku zrozumieniu 
złożonych zagadnień bez użycia wzorów. Zamiast nich przedstawia zestaw kanonicznych 
rysunków z rozległej literatury fizyki, które oświetla przystępnym komentarzem. Sięga przy 
tym do historii nauki, wyjaśnia nieporozumienia i wskazuje ukryte powiązania. Książka 
zainteresuje ciekawych świata czytelników w każdym wieku, nawet jeśli nie mają wie-
dzy matematycznej. Będzie też przydatna dla dydaktyków, którzy przy jej pomocy trafią  
do uczniów łatwiej, niż używając podręcznikowych definicji.

Don S. Lemons 

Wyd. I / 2018 / s. 300  

Cena 59 zł 
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OD PYŁU DO ŻYCIA
Pochodzenie i ewolucja Układu Słonecznego

Przy sensacyjnych tematach, jak czarne dziury, superstruny i Wielki Wybuch, geneza na-
szej skromnej bazy w Galaktyce może wydawać się nudna. Nic bardziej mylnego – przeko-
nują autorzy „Od pyłu do życia”. Napisana prostym, pozbawionym żargonu językiem książ-
ka zawiera kompleksowy przegląd najnowszych modeli powstania Układu Słonecznego, 
bieżących kontrowersji naukowych i aktualnego stanu wiedzy o narodzinach gwiazd, pla-
net i życia. Przystępna, dokładna i autorytatywna, żadna inna książka nie omawia genezy 
Układu Słonecznego tak szczegółowo, jednocześnie czyniąc mechanikę Wszechświata 
zrozumiałą dla nienaukowców. Obowiązkowa pozycja dla wszystkich miłośników Kosmo-
su, dzięki swej aktualności zainteresuje też studentów i profesjonalnych astronomów.

John E. Chambers, Jacqueline Mitton

Wyd. I / 2018 / s. 330 

Cena 69 zł 

fizyka i astronomia
zapowiedzi
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FIZYKA WOKÓŁ NAS

Paul Hewitt

Wyd. I / 2015 / s. 940

Cena 169 zł 

W STRONĘ NIEBA
Interaktywna szkoła astronomii
    

Andrzej Branicki

Wyd. I / 2017 / s. 292

Cena 59 zł 

POZA ZIEMIĘ…
Historia lotów międzyplanetarnych

Krzysztof Ziołkowski

Wyd. I / 2017 / s. 370

Cena 49 zł 

fizyka i astronomia
bestsellery
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hISTORIA FIZYKI

Kompleksowy podręcznik historii fizyki, który wypełnił lukę w tym zakresie nie tylko w piś-
miennictwie polskim, ale również światowym. Powstał na bazie wykładów prowadzonych 
od około 30 lat przez prof. Andrzeja K. Wróblewskiego na Uniwersytecie Warszawskim.  
W książce omówiono główne ścieżki rozwoju fizyki, począwszy od cywilizacji starożytnych, 
aż po osiągnięcia fizyki współczesnej. Doskonała prezentacja rozwoju idei naukowych  
z zakresu fizyki przedstawiona jest na tle historii nauki, ze szczególnym uwzględnieniem 
osiągnięć w dziedzinach najbliższych fizyce: astronomii i chemii. Podręcznik napisany jest 
w sposób przystępny i bardzo interesujący. „Historia fizyki” otrzymała Nagrodę dla Najlep-
szej Książki Naukowej ACADEMIA 2007. 

Andrzej Kajetan Wróblewski 

Wyd. I / 2006 / s. 620

Cena 139 zł 

fizyka i astronomia
bestsellery
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TEORIA LICZB W ZADANIACh

ANALIZA WIELOWYMIAROWYCh DANYCh 
FUNKCJONALNYCh
z wykorzystaniem programu R

Tematyka zbioru zdań odpowiada materiałowi semestralnego kursu elementarnej teorii 
liczb. Każda jednostka tematyczna książki rozpoczyna się od przedstawienia niezbędnej 
teorii i zawiera zadania przykładowo rozwiązane. W końcowej części książki zamieszczo-
ne są rozwiązania i odpowiedzi do prawie wszystkich zadań. Autor porusza takie kwestie 
jak: podzielność w zbiorze liczb całkowitych, równania diofantyczne, ułamki łańcuchowe, 
kongruencje, funkcje arytmetyczne, sumy równych potęg.

To doskonały poradnik dla praktyków podejmujących decyzje na podstawie prognoz, czy-
li pracowników: departamentów analiz ekonomicznych, działów controllingu, sprzedaży, 
marketingu, działów analizujących dane demograficzne, agencji badawczych, instytucji 
medycznych a jednocześnie podręcznik dla kierunków podyplomowych, studentów oraz 
uczestników kursów z analizy danych. Książka jest bogato ilustrowana przykładami w ję-
zyku R, co powinno ułatwić przyswojenie materiału i umożliwić natychmiastowe użycie 
omawianych metod.

Jerzy Rutkowski

Wyd. I / 2018 / s. 120

Cena 49 zł 

Tomasz Górecki, Mirosław Krzyśko, Łukasz Smaga,  
Waldemar Wołyński

Wyd. I / 2018 / s. 200

Cena 59 zł
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RODZINNA MATEMATYKA

Kamila Łyczek

Wyd. I / 2015 / s. 174

Cena 59 zł 

LOGIKA I ARGUMENTACJA
Praktyczny kurs krytycznego myślenia
    

Andrzej Kisielewicz

Wyd. I / 2017 / s. 302

Cena 39 zł 

PRZEChYTRZYĆ MURPhY’EGO
Czyli matematyka na co dzień

Jakub Szczepaniak

Wyd. I / 2017 / s. 282

Cena 39 zł 

matematyka
bestsellery
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BIM W PRAKTYCE
standardy – wdrożenie – case study

BIM to najgorętszy temat światowego budownictwa ostatnich lat. Ta nowoczesna, zysku-
jąca w wielu krajach popularność metodologia realizowania inwestycji budowlanej, pozwa-
la budować efektywniej i w sposób bardziej ekologiczny. BIM to proces, dzięki któremu 
w komputerze powstaje wirtualny model planowanego lub istniejącego obiektu budow-
lanego. Na etapie projektowania model ten jest wykorzystywany do różnorodnych analiz, 
przeprowadzenia symulacji budowy (dla obiektów nowych) lub remontów (dla obiektów 
istniejących). Dzięki modelowi można zaprojektować efektywną i efektowną architekturę 
oraz przewidzieć jej wpływ na proces budowy lub parametry użytkowe obiektu. BIM to 
również zmiana relacji inwestor–projektant–wykonawca. 

Dariusz Kasznia, Jacek Magiera, Paweł Wierzowiecki

Wyd. I / 2018 / s. 306

Cena 99 zł

budownictwo
nowości
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TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW
Ocena efektów energetycznych

KATASTROFY BUDOWLANE

Książka traktuje zagadnienie termomodernizacji w sposób kompleksowy. Wskazuje, które 
działania i w jakiej kolejności należy wykonać oraz w jaki sposób ocenić uzyskiwane dzięki 
nim oszczędności energetyczne. Zaprezentowane sposoby obliczania efektów termomo-
dernizacji podzielone zostały na dwie części – oszczędności gwarantowanych, których 
wielkość zależy tylko od warunków klimatycznych w danym sezonie ogrzewczym oraz 
oszczędności, których wielkość wynika ze sposobu użytkowania przestrzeni ogrzewanej 
budynku.

Publikacja stanowi kompleksową analizę przyczyn powstania oraz skutków katastrof bu-
dowlanych. Co ważne, została opracowana na podstawie informacji dostępnych w reje-
strze katastrof prowadzonego w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego i oparta o dane 
statystyczne z długiego okresu, z terenu całej Polski. Aby jak najlepiej zobrazować skutki 
katastrof, Autor posłużył się wieloma przykładami, w tym tymi najdramatyczniejszymi. 
Wskazał przy tym najważniejsze czynniki ryzyka w działalności budowlanej i rekomenda-
cje skutecznych działań prewencyjnych.

Krzysztof Kasperkiewicz

Wyd. I / 2018 / s. 230

Cena 69 zł

Jacek Szer

Wyd. I / 2018 / s. 206

Cena 69 zł
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AKUSTYKA W BUDOWNICTWIE

ZRÓWNOWAŻONE BUDYNKI BIUROWE
Projektowanie. Uwarunkowania prawne.  
Rozwiązania technologiczne 

Publikacja jest poświęcona zagadnieniom akustycznym, jakie występują w budownictwie. 
Koncentruje się głównie na budownictwie mieszkaniowym, ale omawiane są również wy-
brane problemy dotyczące budynków użyteczności publicznej, obiektów przemysłowych 
oraz inżynierskich stanowiących źródło hałasu. Książka przeznaczona jest dla osób zaj-
mujących się budownictwem: projektantów, inwestorów, deweloperów, ale także planistów, 
urbanistów, lokalnych władz. Będzie również przydatna studentom oraz wykładowcom bu-
downictwa, akustyki oraz inżynierii dźwięku.

Publikacja: szczegółowo omawia poszczególne etapy projektowania biurowych budynków 
zrównoważonych; przedstawia rozwiązania oraz narzędzia istniejące na rynku polskim, od-
powiednie dla krajowych uwarunkowań prawnych i klimatycznych; zawiera przykłady mo-
delowych realizacji. Książka zainteresuje specjalistów zajmujących się w budownictwem 
zrównoważonym: architektów, projektantów i doradców energetycznych oraz inwestorów 
zainteresowanych realizacją takich obiektów. Publikacja przyda się również studentom bu-
downictwa, architektury i inżynierii środowiska.

Jacek Nurzyński

Wyd. I / 2018 / s. 340

Cena 79 zł

redakcja naukowa: Szymon Firląg

Wyd. I / 2018 / s. 404

Cena 89 zł
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POSZERZANIE MOSTÓW

Infrastruktura mostowa w Polsce jest w znacznym stopniu przestarzała. W sposób szcze-
gólny dotyczy to poszerzenia pomostów. Wszelkie działania z tym związane muszą być 
oparte na znajomości stanu technicznego obiektu wynikającego z jego diagnostyki. Posze-
rzanie mostów obejmuje więc szeroki zakres działań technicznych, badawczych, projekto-
wych oraz ekonomicznych. Niniejsza publikacja omawia zagadnienie poszerzania mostów 
w każdym z tych kontekstów. Ta unikatowa na rynku wydawniczym pozycja adresowana 
jest do studentów oraz pracowników wyższych uczelni technicznych kształcących się na 
kierunku budownictwo. Będzie przydatna również projektantom oraz wykonawcom zabie-
gów rehabilitacyjnych i modernizacyjnych obiektów mostowych.

Wojciech Radomski, Andrzej Kasprzak

Wyd. I / 2017 / s. 341 

Cena 89 zł

budownictwo
nowości
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KONSTRUKCJE ŻELBETOWE 
według eurokodu 2 i norm związanych. Tom 6

Kolejny, nowy 6. tom (ostatni z serii) stanowi dalsze rozwinięcie znanej w środowisku bu-
dowlanym książki, obecnej na rynku wydawniczym od 30 lat. W tomie 6. Autor w przy-
stępny i szeroki sposób prezentuje zasady kształtowania, obliczania i konstruowania kon-
strukcji halowych. Czytelnicy znajdą tu m.in.: przegląd rozwiązań ustrojów halowych (hale 
o układzie poprzecznym i podłużnym),  poznają ogólne zasady kształtowania oraz dobie-
rania wymiarów elementów słupów, a także informacje na temat stężeń połaci dachowej. 
Jest to znakomity podręcznik dla studentów studiów inżynierskich i magisterskich, a także 
niezastąpione źródło praktycznych wskazówek dla szerokiego grona inżynierów zarówno 
projektantów jak i zajmujących się konserwacją obiektów.

Włodzimierz Starosolski

Wyd. I / 2018 / s. 800

Cena okładka miękka 79 zł  
Cena okładka twarda 99 zł

budownictwo
zapowiedzi
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OBLICZANIE KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCh WEDŁUG EUROKODU 2
Wydanie III poszerzone

Nowe wydanie poszerzono o informacje dotyczące: przebicia, obliczania konstrukcji sprę-
żonych, konstrukcji zespolonych typu beton-beton oraz obliczania zbiorników żelbetowych 
według normy europejskiej. Najważniejszą zaletą książki są precyzyjnie opisane metody 
wykonywania obliczeń. Przedstawione treści stanowią uporządkowanie przepisów po-
chodzących z kilku norm w formie zwięzłego algorytmu scalającego wszystkie potrzebne 
informacje. Niektóre zasady konstruowania, np. wyznaczania długości zakotwienia zbro-
jenia na podporach i kotwienia zbrojenia fundamentów, są przedstawione w sposób prost-
szy niż w normie. 

Michał Knauff

Wyd. III / 2018 / s. 700

Cena 89 zł

budownictwo
zapowiedzi
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PRZYKŁADY OBLICZEŃ WYBRANYCh KONSTRUKCJI DREWNIANYCh 

Publikacja stanowi zbiór podstawowych wiadomości niezbędnych do projektowania kon-
strukcji drewnianych. W opracowaniu zaprezentowano procedury i przykłady projektowa-
nia konstrukcji z drewna litego i klejonego warstwowo, oparte na normie PN-EN 1995-1-1. 
W pierwszej części opracowania autorzy umieścili materiały pomocnicze do projektowa-
nia konstrukcji drewnianych, w drugiej zaś – przykłady obliczeń wybranych elementów 
konstrukcji budynków, takich jak stropy, słupy, schody, kratownice oraz wiązary i dźwigary 
dachowe. Całość uzupełniona została o tablice, wzory i schematy obliczeniowe. Książkę  
z pewnością docenią praktykujący projektanci oraz studenci wydziałów budowlanych.

Lech Rudziński, Andrzej Kroner

Wyd. I / 2018 / s. 200 

Cena 49 zł
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PROJEKTOWANIE I OCENA TEChNICZNA  
BETONOWYCh PODŁÓG PRZEMYSŁOWYCh

RUSZTOWANIA ROBOCZE I OChRONNE
użytkowanie – odbiór – nadzór

W drugim wydaniu ujęto podstawowe informacje o wierzchnich warstwach podłogi prze-
mysłowej wykonywanych z różnego typu gładzi i jastrychów, mas żywicznych, powłok, 
warstw ceramicznych itd., układanych po wykonaniu płyty nośnej. Publikację poszerzono 
także o ocenę stanu technicznego podłóg przemysłowych. Omówiono również najczęst-
sze przyczyny i objawy uszkodzeń tego typu konstrukcji.
Książka zainteresuje projektantów, studentów wydziałów budownictwa i inżynierii lądowej 
oraz podmiotów praktycznie zajmujących się nawierzchniami przemysłowymi.

Publikacja opracowana przez specjalistów zrzeszonych w Polskiej Izbie Gospodarczej 
Rusztowań. Autorzy w zwarty i przystępny sposób prezentują w niej zasady monta-
żu, odbioru, nadzoru i użytkowania, współczesnych rusztowań roboczych i ochronnych.  
Analizują wpływ poszczególnych komponentów rusztowania na stabilność konstrukcji  
i jej bezpieczny montaż oraz eksploatację. Pozycja ta powinna zainteresować nie tylko 
projektantów, monterów, osoby nadzorujące montaż oraz przekazujące rusztowanie  
do eksploatacji, ale również użytkowników rusztowań.

Piotr Hajduk

Wyd. II / 2018 / s. 400

Cena 69 zł

Piotr Kmiecik, Dariusz Gnot, Robert Jurkiewicz,  
Elżbieta Nowicka-Słowik

Wyd. I / 2018 / s. 230  

Cena 69 zł
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INŻYNIERIA BETONOWYCh NAWIERZChNI 
DRÓG SZYBKIEGO RUChU
    

Michał A. Glinicki 

Wyd. I / 2018 / s. 220 

Cena 69 zł

MOSTY Z KOMPOZYTÓW FRP
Kształtowanie. Projektowanie. Badania

Tomasz Siwowski

Wyd. I / 2018 / s. 560

Cena 89 zł

budownictwo
zapowiedzi

ZAGĘSZCZANIE GRUNTÓW METODĄ  
MIKROWYBUChÓW

Eugeniusz Dembicki 

Wyd. I / 2018 / s. 200

Cena 69 zł
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INTELIGENTNY BUDYNEK
Poradnik projektanta, instalatora  
i użytkownika

Krzysztof Duszczyk

Wyd. I / 2018 / s. 270

Cena 69 zł

PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI  
ZESPOLONYCh STALOWO BETONOWYCh 
Część 1: elementy zginane

Elżbieta Szmigiera, Marcin Niedośpiał,  
Bartosz Grzeszykowski 

Wyd. I / 2018 / s. 176 

Cena 49 zł

budownictwo
zapowiedzi

OCENA ZDOLNOŚCI REWITALIZACYJNEJ  
BUDYNKÓW ZABYTKOWYCh
    

Wojciech Terlikowski

Wyd. I / 2018 / s. 280

Cena 69 zł 
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WOJNA PRZYSZŁOŚCI
W obliczu nowego globalnego pola bitwy

Ekspercka, ważna i prorocza analiza generała armii amerykańskiej, jak przyszła (a w za-
sadzie obecna) technika zmieni KAŻDY ASPEKT PROWADZENIA WOJEN I KONFILKTÓW. 
Książka odpowiada na pytanie, jak my – czyli rządy państw, różne organizacje, decydenci, 
politycy, naukowcy itd. powinniśmy odpowiedzieć na wyzwanie, jakim jest niekontrolowa-
ny rozwój różnych technologii wojennych na różnych polach walki – w tym tych najnow-
szych – w sieci. Ta kompleksowość wojen i gwałtowny rozwój techniki  wymaga wielkiej 
uwagi i przezorności już teraz, zanim będzie za późno i nie będzie można już tego kontro-
lować. Jest to publikacja popularnonaukowa, polecana dla szerokiego grona odbiorców.

Robert H. Latiff

Wyd. I / 2018 / s. 220

Cena 49 zł

technika
nowości
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INFRASTRUKTURA TRANSPORTU
Europa, Polska – teoria i praktyka

Książka porusza zagadnienia naukowe kluczowe dla współczesnej ekonomiki transportu 
i bardzo aktualne z punktu widzenia polityki gospodarczej. Jest pozycją oczekiwaną na 
rynku wydawniczym, gdyż wpisuje się w nurt światowej dyskusji na temat siły i zakresu 
wpływu inwestycji infrastrukturalnych na wzrost i rozwój gospodarczy. Istotność i war-
tość tej publikacji wynika nie tylko z aktualności podejmowanej problematyki, ale przede 
wszystkim z autorskiego podejścia do jednego z najistotniejszych problemów współczes-
nego transportu. Jest to podręcznik akademicki, kierowany do studentów uczelni technicz-
nych i ekonomicznych (kierunek Transport i pokrewne), ale również przez swoje walory 
aplikacyjne – do biznesu.

Krystyna Wojewódzka-Król, Ryszard Rolbiecki

Wyd. I / 2018 / s. 455

Cena 69 zł

technika
nowości
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technika
nowości

PROJEKTOWANIE NIELINIOWYCh  
UKŁADÓW STEROWANIA

MASZYNY ELEKTRYCZNE  
WZBUDZANE MAGNESAMI TRWAŁYMI

To unikatowa na polskim rynku wydawniczym publikacja traktująca o skutecznych me-
todach projektowania nieliniowych układów sterowania, które mogą być stosowane 
w automatyce przemysłowej, robotyce, sterowaniu ruchem i w wielu innych obszarach 
automatyki. Wybrane metody sterowania nieliniowego są omówione w wyczerpujący, 
monograficzny sposób, a część rozdziałów zawiera wyniki całkowicie oryginalne i nigdy 
niepublikowane. Szczególny nacisk położono na aspekty praktycznego zastosowania pro-
ponowanych metod sterowania nieliniowego.

Publikacja przedstawia teorię, budowę  i sposoby projektowania różnego rodzaju maszyn 
elektrycznych wzbudzanych magnesami trwałymi. Maszyny elektryczne z magnesami 
trwałymi stosowane jako prądnice (np. w OZE) są maszynami synchronicznymi o stałym 
wzbudzeniu, stosowane jako silniki mają właściwości napędowe i regulacyjne identyczne 
jak silniki prądu stałego, przy czym zamiast komutatora mechanicznego mają komutator 
elektroniczny. Jest to podręcznik akademicki, kierowany do studentów mechatroniki, elek-
trotechniki, mechaniki i budowy maszyn, energetyki, ale także do praktyków.

Jacek Kabziński, Przemysław Mosiołek

Wyd. I / 2018 / s. 257 

Cena 59 zł

Tadeusz Glinka

Wyd. I / 2018 / s. 280 

Cena 69 zł
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technika
nowości

PODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN 
Ćwiczenia

PODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN. TOM 3
Przekładnie mechaniczne

Najnowsze wydanie popularnej książki z zakresu podstaw konstrukcji maszyn – jednego  
z najpowszechniejszych przedmiotów technicznych, wykładanych na uczelniach wyż-
szych. Książka ma postać praktyczną – każdy rozdział jest osobnym zadaniem z zakresu 
weryfikacji rozwiązań konstrukcyjnych elementów maszyn. Na zadania te składają się: 
treść zadania; uwagi i wyjaśnienia (część wykładu pozwalająca rozwiązać zadanie); różne 
metody obliczeń – przedstawione krok po kroku z dokładnymi objaśnieniami. Tematyka 
zadań obejmuje najważniejsze zagadnienia z programu nauczania tych przedmiotów.

Tom trzeci jest poświęcony problemom konstruowania, wytwarzania i eksploatacji 
przekładni mechanicznych powszechnie stosowanych w budowie maszyn. Omawiane  
w poszczególnych rozdziałach zagadnienia są połączone od początku do końca nieprze-
rwanym wątkiem, który wiąże podstawowe pojęcia, rozbudowuje je w systemy bardziej 
złożone i prowadzi do coraz bardziej wyszukanych metod ich analizy. Cała seria Podstawy 
konstrukcji maszyn (tom 1, 2 i 3) zawiera szeroko pojętą tematykę związaną z konstruo-
waniem maszyn.

Ryszard Knosala, Aleksander Gwiazda,  
Andrzej Baier, Piotr Gendarz

Wyd. I / 2018 / s. 284 

Cena 59 zł

Antoni Skoć, Maciej Kwaśny, Jacek Spałek

Wyd. I / 2018 / s. 736 

Cena 79 zł
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RYSUNEK TEChNICZNY W MEChANICE I BUDOWIE MASZYN

Rysunek techniczny to konwencja graficznego zobrazowania maszyn, mechanizmów, 
konstrukcji, urządzeń, układów, systemów itp., dostarczająca pełnej informacji o działaniu, 
wykonaniu elementów oraz montażu określonego obiektu. Niniejsza publikacja przedsta-
wia praktyczne, aktualne i pogłębione informacje, zobrazowane oczywiście odpowiednimi 
szkicami, dotyczące przykładowo: rzutowania prostokątnego i aksonometrycznego, re-
guł wymiarowania, sporządzania rysunków technicznych maszynowych wykonawczych  
i złożeniowych, odwzorowywania elementów maszyn i urządzeń czy zasad sporządzania  
rysunków technicznych przy użyciu AutoCAD-a.

Paweł Romanowicz

Wyd. I / 2018 / s. 250

Cena 59 zł

technika
nowości
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technika
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PROJEKTOWANIE  
INSTALACJI TRYSKACZOWYCh

METODY CAD I AI  
W INŻYNIERII ELEKTRYCZNEJ
Wybór przykładów z zastosowaniem  
programu Matlab

W publikacji przedstawiono zasady projektowania stałych urządzeń tryskaczowych wod-
nych dla budynków o różnym sposobie użytkowania, wykluczając przestrzenie maga-
zynowe. Wymagania projektowe ustalone zostały na podstawie aktów prawnych, norm  
i wytycznych obowiązujących w chwili powstawania książki. Tak kompleksowe ujęcie za-
gadnienia projektowania instalacji tryskaczowych pozwoli osobom zainteresowanym na 
zdobycie informacji niezbędnych dla zrozumienia współzależności podstawowych para-
metrów projektowych.

Publikacja jest częścią serii „MASZYNY ELEKTRYCZNE” i zawiera ćwiczenia i przykłady 
pogrupowane według zagadnień takich przykładowo, jak: ALGORYTMY GENETYCZNE: 
estymacja parametrów modelu matematycznego obcowzbudnego silnika prądu stałego; 
SZTUCZNE SIECI NEURONOWE: neuronowy estymator prędkości obrotowej silnika prądu 
stałego albo: LOGIKA ROZMYTA I ROZMYTE SIECI NEURONOWE: rozmyty regulator tem-
peratury pieca oporowego. Książkę dedykowana studentom: elektrotechniki, mechatroniki, 
automatyki i robotyki czy informatyki.

Agnieszka Malesińska

Wyd. I / 2018 / s. 220 

Cena 59 zł

Adrian Nocoń

Wyd. I / 2018 / s. 220

Cena 59 zł
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BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE
Koncepcje, wyzwania, interesy

Publikacja dotyka aktualnych, ważnych i żywotnych interesów naszego kraju – jego bez-
pieczeństwa energetycznego, warunkującego sukces Polski w regionie i na świecie. Książ-
ka przedstawia kluczowe procesy związane z bezpieczeństwem energetycznym Polski  
i Unii Europejskiej. Zrozumienie determinant tych zjawisk umożliwia właściwą interpre-
tację bezpieczeństwa energetycznego oraz pozwala zrozumieć przyczyny paradoksów 
związanych ze sprzecznością interesów ogólnoeuropejskich wobec narodowych. Publika-
cja napisana jest dla szerokiego grona odbiorców – środowiska naukowego, eksperckiego 
oraz administracji publicznej.

redakcja naukowa: Jarosław Gryz, Andrzej Podraza, Mariusz Ruszel

Wyd. I / 2018 / s. 264 

Cena 59 zł

technika
nowości
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SENSORY W OBRABIARKACh CNC

TEChNOLOGIE  
I PROCESY OChRONY POWIETRZA

Książka wykazuje, że współczesne rozwiązania mechatroniczne umożliwiają największy 
postęp w dziedzinie rozwoju obrabiarek. Umożliwiają wzrost wydajności obróbki, jakości 
wytwarzanych elementów, niezawodności, jak i efektywności, z uwzględnieniem kosztów 
produkcji, zasobów i zużycia energii. Na książkę składa się wiele praktycznych rozdziałów, 
np.: sensory w serwonapędach posuwu obrabiarek sterowanych numerycznie, sensory do 
monitorowania i diagnostyki obrabiarek, sensory do kalibracji obrabiarek CNC, rozwiązania 
mechatroniczne stosowane w obrabiarkach.

Publikacja ujmuje całościowo problemy ochrony powietrza, począwszy od: powstawania 
zanieczyszczeń, przez: technologie ograniczania ich emisji, projektowanie i modelowanie 
urządzeń ograniczających emisję, modelowanie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń  
w powietrzu. Książka dedykowana studentom Inżynierii środowiska, Ochrony środowiska, 
Inżynierii chemicznej i procesowej. Przyda się również inżynierom zajmującym się zagad-
nieniami ochrony czystości powietrza oraz specjalistom z zakresu ochrony środowiska  
w przemyśle oraz administracji.

Wacław Skoczyński

Wyd. I / 2018 / s. 300 

Cena 89 zł

Grzegorz Wielgosiński, Roman Zarzycki

Wyd. I / 2018 / s. 490

Cena 69 zł
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PRZEKŁADNIE ZĘBATE
Zasady działania.  
Obliczenia geometryczne i wytrzymałościowe

PRZEKŁADNIE ŚLIMAKOWE

Książka kompleksowo omawia teoretyczne i praktyczne zagadnienia związane z projekto-
waniem przekładni zębatych stosowanych w systemach napędowych maszyn. Przedsta-
wione w opracowaniu metody doboru wielkości podstawowych i obliczeń wytrzymałoś-
ciowych kół zębatych (wg ISO) z powodzeniem można odnieść do każdego z zastosowań 
przemysłowych. Książka dostarcza wiadomości nie tylko w odniesieniu do problemów 
dotyczących projektowania przekładni zębatych, ale także związanych z ich eksploatacją.

Unikatowa publikacja zawiera najnowsze osiągnięcia w dziedzinie przekładni zębatych,  
w tym w szczególności dotyczące przekładni ślimakowych. Książka dotyczy m.in. nastę-
pujących zagadnień: rozkładów obciążeń w zazębieniach ślimakowych; metod numerycz-
nych w odwzorowaniach geometrycznych konstrukcji; barier wytrzymałościowych i eks-
ploatacyjnych przekładni ślimakowych; teorii smarowania w zazębieniach ślimakowych; 
stanu i perspektyw rozwoju przekładni ślimakowych.

Antoni Skoć, Eugeniusz Świtoński

Wyd. I / 2016 / s. 812

Cena 129 zł

Henryk Grzegorz Sabiniak 

Wyd. I / 2016 / s. 478

Cena 99 zł
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STABILNOŚĆ SYSTEMU  
ELEKTROENERGETYCZNEGO

Jan Machowski, Zbigniew Lubośny

Wyd. I / 2018 / s. 460   

Cena 79 zł

INŻYNIERIA METALI I ICh STOPÓW 
Wydanie II zmienione

redakcja naukowa: Stanisław Skrzypek,  
Stanisław Przybyłowicz

Wyd. I / 2018 / s. 650 

Cena 79 zł

technika
zapowiedzi

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
    

Henryk Markiewicz

Wyd. IX / 2018 / s. 550

Cena 79 zł 
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MASZYNY ELEKTRYCZNE  
I TRANSFORMATORY
    

Tadeusz Glinka

Wyd. I / 2018 / s. 280

Cena 69 zł

ELEKTRYCZNY NAPĘD TRAKCYJNY
Zasady działania. Sterowanie. Modelowanie

Andrzej Dębowski

Wyd. I / 2018 / s. 240

Cena 59 zł

technika
zapowiedzi

PODSTAWY SKRAWANIA MATERIAŁÓW  
KONSTRUKCYJNYCh

Wit Grzesik

Wyd. III / 2018 / s. 416

Cena 69 zł



81

OChRONA ŚRODOWISKA DLA INŻYNIERÓW
    

Praca zbiorowa

Wyd. I / 2018 / s. 420

Cena 79 zł

EKOhYDROLOGIA

Maciej Zalewski

Wyd. I / 2018 / s. 260 

Cena 79 zł

PODSTAWY MEChANIKI CIAŁ STAŁYCh  
I PŁYNÓW

Andrzej Flaga 

Wyd. I / 2018 / s. 470

Cena 69 zł

technika
zapowiedzi
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technika
zapowiedzi

ENERGETYKA ODNAWIALNA  
W BUDOWNICTWIE
Magazynowanie energii

BADANIE TOWARÓW SPOŻYWCZYCh

Książka swoim zakresem obejmuje najważniejsze badania z zakresu jakości i wartości od-
żywczej wybranych towarów spożywczych. Przedstawiono w niej  najczęściej stosowane 
metody wykonywania badań i oceny ich wyników dla popularnych towarów spożywczych, 
takich jak np.: mięso i jego przetwory, drób i jaja, tłuszcze roślinne itd. Do tej pory w serii 
ukazały się: „Badanie towarów przemysłowych” oraz „Wybrane metody badania materia-
łów. Badanie metali i stopów”.

Książka w sposób nowatorski opisuje możliwości wykorzystania energii odnawialnej na 
potrzeby budownictwa z uwzględnieniem magazynowania energii. Dotyczy to konwersji 
fototermicznej, fotowoltaicznej, wykorzystanie energii zawartej w środowisku: powietrzu, 
gruncie itd., energii biomasy, a także wykorzystania ogniw paliwowych. Publikacja zawiera 
wiedzę o charakterze naukowym podstawowym, jak i aplikacyjnym.

redakcja naukowa: Dorota Chwieduk

Wyd. I / 2018 / s. 350

Cena 89 zł

Wiktor Kubiński, Mariusz Niekurzak, Ewa Kubińska-Jabcoń

Wyd. I / 2018 / s. 300 

Cena 59 zł
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technika
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AMUNICJA I JEJ ELABORACJA
Praktyczny poradnik

BALISTYKA DLA SNAJPERÓW
Praktyczny poradnik

W nowym wydaniu praktycznego i bardzo popularnego poradnika przedstawiono zagad-
nienia dotyczące m.in.: przyrządów wykorzystywanych przy elaboracji z uwzględnieniem 
nowości rynkowych, w tym przyrządów do mierzenia prędkości pocisków; zastosowania 
pocisków monolitycznych; elaboracji amunicji dużego kalibru czy wpływu temperatury na 
parametry amunicji. Poradnik polecamy pasjonatom strzelectwa, strzelcom sportowym 
czy myśliwym elaborującym samodzielnie amunicję.

Poradnik w przystępny i praktyczny sposób omawia  zagadnienia związane z: balistyką 
wewnętrzną, zewnętrzną oraz końcową. W nowym wydaniu Autor rozszerzy tematykę do-
tyczącą: strzelania z platformy ruchomej oraz strzelania na bardzo duże odległości. W kilku 
rozdziałach uzupełni informacje o balistyce pocisków kalibru .50 BMG. A także doda dwa 
nowe rozdziały: strzelanie pod przeszkodami („loop-hole”) oraz przebijalność materiałów 
budowalnych (balistyka końcowa). To idealna pozycja dla strzelców sportowych, snajpe-
rów, strzelców wyborowych wojska i policji, myśliwych.

Jerzy Ejsmont 

Wyd. II / 2018 / s. 200

Cena 59 zł

Jerzy Ejsmont 

Wyd. II / 2018 / s. 300

Cena 69 zł
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USŁUGI

SZKOLENIA
KONFERENCJE
CZASOPISMA
DLA PROFESJONALISTÓW

SELF-PUBLISHING



facebook.com/WydawnictwoPWN
instagram.com/wydawnictwo_naukowe_pwn

ksiegarnia.pwn.pl

Wydawnictwo Naukowe PWN S.A. 
ul. G. Daimlera 2 
02-460 Warszawa

pwn.pl


