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Do Czytelników

Przedstawiamy Państwu zimowy katalog wysyłkowy 

wydawnictwa słowo/obraz terytoria. Pragniemy, by pu-

blikowane przez nas książki dotarły do wszystkich zain-

teresowanych.

Aby złożyć zamówienie, wystarczy:

zamówić wybrany tytuł na naszej stronie internetowej 

www.terytoria.com.pl

lub

przysłać e-mail na adres: sprzedaz@terytoria.com.pl 

lub

zadzwonić pod numer (058) 345 47 07 lub 0601 91 92 35

Zapraszamy też do Klubu Książki „Terytoria”, którego 

Członkowie

mogą nabywać wszystkie książki wydawnictwa z ra-

batem 15%;

nie ponoszą kosztów przesyłki przy zamówieniach o war-

tości powyżej 100 zł;

otrzymują katalogi wysyłkowe oraz zaproszenia na im-

prezy organizowane przez wydawnictwo.

Aby wstąpić do Klubu Książki „Terytoria”, wystarczy zare-

jestrować się na stronie www.terytoria.com.pl 

wydawnictwo słowo/obraz terytoria

80-244 Gdańsk, al. Grunwaldzka 74/3

tel.: (58) 345 47 07 (dział handlowy)

tel.: (58) 341 44 13 (redakcja)

fax: (58) 520 80 63 

e-mail: handel@terytoria.com.pl

zamówienia indywidualne: p.wirkus@terytoria.com.pl

promocja@terytoria.com.pl

redakcja@terytoria.com.pl

www.terytoria.com.pl

Wydawnictwo słowo/obraz terytoria powstało jesienią 1995 

roku. Publikuje książki z dziedziny literatury pięknej, 

historii literatury, eseistyki, krytyki literackiej, filozofii, 

sztuki, nauk społecznych.

Serie wydawnicze:

Pasaże. Opowieści o mitycznych miejscach, Małe Pasaże, 
Rzeczy Literackie, Wiek Męski, Terytoria Skandynawii, 
Próby, Pisarze, Studia Literackie i Artystyczne, Tematy 
Teoretycznoliterackie, Wiek XIX, Historie, Artyści, Baude-
laire, Dramaty do czytania, Terytoria Teatru, Theatroteka, 
Terytoria Kina, Mnemosyne, Rzeczy Artystyczne, Archiwum 
Wyobraźni, Czartoryska, Eseje o Sztuce, Przygody Ciała, 
Punkt po Punkcie, Interpretacje, Klasyka Światowej Hu-
manistyki, Media, Idee, Idee i Polityka, Idee i Historia, 
Idee i Społeczeństwo, Minerwa. Biblioteka Filozofii i Hi-
storii Filozofii, Snerg, Biblioteka Gdańska, Fotografia, 
Portrety Kobiet, Świadectwa, Terytoria Poezji, Terytoria 
dla Dzieci
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Stefan Rieger

Glenn Gould czyli sztuka fugi
Glenn Gould – jeden z najbardziej intrygujących artystów 

XX wieku, genialny pianista i myśliciel, samotnik i dzi-

wak, neurotyk i oświeceniowy bluźnierca. Książka Stefana 

Riegera nie jest biografią Glenna Goulda ani nawet sensu 
stricto monografią, raczej wariacją na temat wielkiego Ka-

nadyjczyka, jego idei i jego sztuki. Niektóre z tych wariacji 

mają postać fugi, w której Gould jest tematem, a spośród 

rozmaitych kontrapunktów najważniejszymi, być może, są 

– Bach, Gombrowicz, Beethoven i Czas.

ISBN 987-83-7453-834-3, 304 strony, 165 × 225, ilustracje czarno-białe, 

oprawa miękka   cena 55 zł

„Przyjazny, towarzyski odludek, społecznie nie do przy-

jęcia, notoryczny antyalkoholik, niezmordowany gaduła, 

zazdrośnie niezazdrosny, duchowo intensywny, minimal-

nie salonowy, maksymalnie ekstatyczny – szuka nocnego 

motyla (i) podobnej natury w celu telefonicznego uwo-

dzenia, Tristanowskich odlotów i nieustannego krążenia 

wokół świecy. Zdjęcie niepotrzebne, sytuacja materialna 

obojętna, wiek bez znaczenia, każde powołanie dobre, 

jeśli wyklucza współzawodnictwo. Proszę dostarczyć 

kasetę z próbką konwersacji, notarialne zaświadczenie 

o nieprzystosowaniu do małżeństwa, wokalne referencje 

gwarantujące niski poziom decybeli i mapę trajektorii 

dotychczasowych pozamiejskich lotów. Poufność zapew-

niona. Precz z łapami, żadnych gwałtów. Przesłuchania 

wszystkich obiecujących kandydatów odbędą się na 

półwyspie Anaton w Nowej Funlandii”.

Ogłoszenie z 1977 roku, 
znalezione w papierach Goulda                                                                  

Artyści

Krzysztof Rutkowski

Paryskie pasaże
„Pasaże: budowle, galerie, którym brak strony zewnętrz-

nej. Jak snom” – pisał Walter Benjamin. Pasaż jest formą 

paryskiej architektury, typową dla drugiej połowy XIX 

wieku. Symbolizuje pewien świat: stanowi jedynie przej-

ście, przestrzeń dostrzeganą w nieskończonym ruchu, 

pełną przyciągających oko przedmiotów. Dla Krzysztofa 

Rutkowskiego pasaż staje się nową formą literacką, 

równie pojemną jak powieść, dzięki której możliwe jest 

Pasaże
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Biblioteka Mnemosyne
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Przygody Ciała

przechodzenie od świata faktów historycznych do aury 

mitycznego miasta. W pisanych z pasją tekstach aktualność 

jest częścią przeszłości, fantazja – elementem refleksji. 

I vice versa.

ISBN 987-83-7453-844-2, 264 strony, 145 × 210, 264 strony, 

ilustracje czarno-białe, oprawa twarda  grudzień 2007

Konstanty A. Jeleński

Chwile oderwane
Wybór esejów i artykułów ważnej postaci powojennej pol-

skiej emigracji, wieloletniego współpracownika paryskiej 

„Kultury”, przyjaciela Czapskiego, Miłosza i Gombrowi-

cza. Zamieszczone w tomie szkice przedstawiają szeroki 

wachlarz zainteresowań Jeleńskiego, zarówno literackich, 

artystycznych, jak i związanych z polityką czy życiem kul-

turalnym, a jednocześnie obrazują ewolucję światopoglądu 

przenikliwego świadka minionej epoki. Ten tom to również 

swoista dokumentacja spojrzenia i krytycznej reakcji eseisty 

na wszelkie prądy intelektualne i artystyczne oraz sprawy 

krajowe i wydarzenia powojennej Europy.

ISBN 987-83-7453-845-9, 592 strony, ilustracje czarno-białe, 

oprawa twarda z obwolutą  styczeń 2008

Kalendarz grassowski
Kalendarz zawiera fragmenty utworów pisarza oraz kalenda-

rium jego życia, rozpisane na poszczególne dni roku. Teksty 

uzupełnia bogata ikonografia: portrety, zdjęcia rodzinne 

i reprodukcje prac plastycznych. Duży, wygodny format 

umożliwia prowadzenie codziennych zapisków na margi-

nesie życia i twórczości noblisty. Wydanie dwujęzyczne, 

polsko-niemieckie.

ISBN 987-83-7453-822-0, 328 stron, 190 × 260, ilustracje kolorowe, 

oprawa twarda  cena 90 zł

„Mercier nie cierpiał Châtelet jako najbardziej smro-

dliwego miejsca na świecie. Tu kramy, targowiska 

uginały się od brudu w sąsiedztwie kostnicy, wyłożonej 

warstwowo topielcami z Sekwany. Châtelet przecinała 

Pied-de-Boeuf, czyli ulica Wolo-kopytna, wpadająca 

w zaułki wąskie, kręte i spływała krwią zwierząt, na 

wpół skrzepłą, na wpół płynną. «Trzeba tu wstrzymywać 

oddech i przemykać żwawo, bo cuch w tych duszących 

zaułkach uderza przechodnia bez pardonu»”.

Jean-Jacques Courtine, Claudine Haroche

Historia twarzy
przełożył Tomasz Swoboda
Od wieku XVI do XVIII podręczniki retoryki, prace z zakresu 

fizjonomiki, książki o ogładzie i sztuce konwersacji 

przypominają: twarz jest najważniejszym elementem 

postrzegania siebie, wrażliwości na drugiego człowieka, 

społecznych rytuałów i polityki. Postrzeganie twarzy ulega 

więc przemianie, stopniowo rozwija się wrażliwość na 

ekspresję. To jedna z głównych cech indywidualizacji zbiorowej 

mentalności, „obyczajowego indywidualizmu”. Indywidualizm 

ten z jednej strony prowadzi do potwierdzenia godności 

jednostki, zachęca do osobistej ekspresji. Z drugiej jednak 

strony ten sam ruch, który zachęca ją do wyrażenia siebie, 

jednocześnie nakazuje jej zniknąć, zakryć twarz, stłumić 

ekspresję. Te paradoksy stanowią punkt wyjścia tej książki.

ISBN 987-83-7453-770-4, 232 strony, 167 × 215, oprawa miękka, 

ilustracje czarno-białe  cena 49 zł
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Alisa Mun

Lalka
przełożyła Aldona Judina
Linda jest piękna, namiętna i bezgranicznie oddana swoje-

mu mężczyźnie. Mężczyzna Lindy zaś, Maksim, to typowy 

moskiewski nowobogacki. Pewnego razu jednak z podsłu-

chanej rozmowy Linda dowiaduje się, że jest robotem. A że 

wcześniej na skutek wypadku posiadła duszę, zaczyna 

ujawniać zdecydowanie niepożądaną przez właściciela wadę 

– zadaje pytania i domaga się odpowiedzi. Co gorsza, usterki 

tej nie umie wykryć wezwany w trybie pilnym serwisant. 

Okazuje się, że życie właściciela pięknego, wyuzdanego, ale 

zepsutego obecnością duszy robota nie jest usłane różami. 

Książka ma dwie wersje okładki – do wyboru.

ISBN 978-83-7453-762-9, 304 strony, 123 × 195, oprawa miękka   

 cena 29 zł 

Walter Moers

13½ życia kapitana Niebieskiego Misia
przełożył Ryszard Wojnakowski
Niebieski miś uprowadza Czytelników w świat, w którym 

fantazja i humor wymknęły się spod kontroli. To kontynent 

Zamonia, gdzie inteligencja jest chorobą zakaźną, a burze 

piaskowe są czworokątne, gdzie za każdą idyllą czyha śmier-

telne niebezpieczeństwo i mieszkają wszystkie te istoty, które 

zostały przepędzone z naszego życia codziennego. W 13½ 

odcinkach życia bohater przedziera się przez baśniowe kró-

lestwo, w którym wszystko jest możliwe – tylko nie nuda.

ISBN 978-83-7453-757-5, 696 stron, 125 × 195, ilustracje czarno-  

-białe, oprawa twarda  cena 59 zł

„Lalka łączy w sobie elementy thrillera oraz antyutopii, 

ale też komedii romantycznej i traktatu filozoficznego 

o feministycznym podtekście. Właśnie on różni tę po-

wieść od innych dywagujących o tym, co się stanie, gdy 

sztuczna inteligencja dorówna ludzkiej, a potem zechce 

wybić się na niepodległość”.

                                                              Marta Mizuro                                                                  

Jean-Dominique Bauby

Skafander i motyl
przełożył Krzysztof Rutkowski
Był estetą i kochał życie. Ale życie nie wzięło tego w rachubę. 

Jak w skafandrze zamknęło go w jego własnym ciele. Wylew 

zaskoczył go w chwili, gdy jechał na spotkanie z narzeczoną. 

Świadomość odzyskał po miesiącu, ale była to świadomość 

zamknięta w sparaliżowanym ciele. Jedynym zewnętrznym jej 

wyrazem była mrugająca jak motyl lewa powieka i nieznaczne 

poruszenie głową. Skafander i motyl. W takim stanie napisał 

tę książkę: o losie i o życiu, ale także o stosunku duszy do 

ciała, o stosunku myślenia i odczuwania do własnej cielesno-

ści. Bauby zmarł trzy dni przed ukazaniem się Skafandra 
i motyla, który stał się światowym bestsellerem. 

W roku 2007 Julian Schnabel nakręcił na podstawie książki 

Bauby’ego film, nagrodzony na festiwalu w Cannes.

ISBN 987-83-7453-843-5, 128 stron, 135 × 205, oprawa miękka 

 luty 2008

„Jeśli książkę dla dzieci dałoby się nazwać wybitną, 

taki właśnie przymiotnik powinien znaleźć się w opisie 

opowieści Moersa”.

                                                             Max Fuzowski

„Niezwykłą to literatura. Ani pamiętnik, ani dziennik, 

ani powieść. Fascynujący dokument literacki heroicznej 

walki o sens”. 

                                                        Leszek Brogowski
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Klasyka Światowej 

Humanistyki

Terytoria Skandynawii

Adam Wiśniewski-Snerg

Oro
Mężczyzna wraca nocą z Rzymu do Wenecji. Po drodze ku-

puje dla narzeczonej  pierścionek. Przejeżdżając przez tunel, 

uderza w cysternę, z której wylewa się smrodliwa ciecz. Męż-

czyzna, szukając pomocy, kieruje się do najbliższego domu. 

Dwoje starszych ludzi wpuszcza go do środka i każe czekać. 

Wyciągając tajemniczy pierścionek, mężczyzna dowiaduje 

się, że za chwilę zostanie przeniesiony na planetę Oro. Pró-

buje uciec, ale nie pozwalają mu dwaj androidzi…

ISBN 987-83-7453-836-7, 208 stron, 140 × 205, oprawa miękka   

  grudzień 2007

Adam Wiśniewski-Snerg

Arka
Bohaterami powieści są ludzie zniewoleni własnymi wizja-

mi, żyjący w świecie urojonym, niepotrafiący się ze sobą 

porozumieć ani nawet odnaleźć punktów stycznych między 

własnymi złudzeniami. Napisana w konwencji alegoryczno-

-fantastycznej Arka jest dziełem pozostawiającym odbiorcy 

dużą swobodę interpretacyjną, co pozwala odczytywać ją 

na różne sposoby i smakować jej rozmaite warstwy – od 

parodystycznej aż po psychologiczno-moralistyczną.

ISBN 987-83-7453-809-1, 160 stron, 140 × 205, oprawa miękka    

 grudzień 2007

Maria Janion

Gorączka romantyczna
„Gorączka romantyczna – czytamy we Wprowadzeniu Ma-

rii Janion – to fantastyka i przeżycie kosmosu, to tragizm 

i rewolucja, to frenezja i niepodległość, to przede wszystkim 

odkrycie nowej cudowności”. Z Gorączki romantycznej 
uczyliśmy się wiedzy o romantyzmie jako kulturze napięć 

i antagonizmów, sporów i dialogów. To ta książka pokazy-

wała nam potęgę i słabość romantyzmu, „jego dwuznaczny 

czar i jednoznaczną mądrość”. To ta książka była dla wielu 

doniosłą lekcją obywatelstwa, mądrej polskości i rozumnego 

człowieczeństwa.

ISBN 987-83-7453-754-4, 600 stron, 165 × 235, oprawa twarda 

z obwolutą  cena 69 zł

Maria Janion

Wampir. Biografia symboliczna
Mit wampiryczny uważany jest za jeden z najpotężniejszych 

mitów literackich XX wieku. Książka Marii Janion przedsta-

wia drogi, którymi poruszał się wampir w kulturze europej-

skiej XIX i XX wieku, odpowiada na pytanie, jakie elementy 

mitu wampirycznego najsilniej oddziałały na wyobraźnię 

mieszkańców Europy. Podjęta przez autorkę próba scalenia 

rozproszonych wątków kulturowych ujmuje przy tym temat 

w rozległych rejestrach: od aspektu antropologicznego po hi-

storyczny, od folklorystycznego po literacki i filmowy, a także 

psychologiczny czy – zwłaszcza – psychoanalityczny.

ISBN 978-83-7453-846-6, 572 strony, format 190 × 245, ilustracje 

czarno-białe, oprawa twarda  cena 99 zł

„Z książki na książkę […] rozwijał Snerg swoją obsesję 

sztucznego, nieprzeniknionego świata i zagubionej w nim 

jednostki – która drogą wielkich wysiłków moralnych 

i intelektualnych próbuje ocalić tożsamość i zachować 

pozory wolności”.

                                                          Maciej Parowski

Leena Lander

Niech się rozpęta burza
przełożył Sebastian Musielak
Książki Leeny Lander to soczyste dreszczowce. Ich boha-

terkami są niemal zawsze kobiety nieprzystające do swoich 

czasów i swojego środowiska,  odkrywajace w sobie kobietę 

poprzez sięganie do historii, gdzie znajduje się wiele odpo-

wiedzi na trudne pytania i gdzie można znaleźć rozwiązania 

mrocznych rodzinnych tajemnic.

ISBN 987-83-7453-825-1  luty 2008

 Romantyczne Okolice Śmierci
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Agnieszka Taborska

Spiskowcy wyobraźni. Surrealizm
Barwna analiza surrealizmu, dokonana na przykładzie 

sztuk plastycznych, kina, fotografii i literatury. Autorka 

sięga wpierw do początków nurtu, a następnie oprowadza 

nas po całym wieku XX, ukazując, w jaki sposób przyjaźń 

z surrealistyczną muzą łączy biografie rozmaitych artystów 

– tytułowych „spiskowców wyobraźni” – a tym samym 

kształtuje historię i mitologię jednego z najważniejszych 

ruchów w sztuce współczesnej.

ISBN 987-83-7453-826-8, 452 strony, 162 × 215, ilustracje 

czarno-białe i kolorowe, oprawa twarda  cena 59 zł

Jean Clair

De Immundo
przełożyła Maryna Ochab
Autor zaprasza Czytelnika do najniższych kręgów dantej-

skiego piekła sztuki współczesnej. Opisuje zjawiska takie, 

jak bezczeszczenie, samookaleczanie i deformowanie ludz-

kiego ciała, poniżanie jego funkcji i wyglądu oraz fascynacja 

krwią i wydzielinami. Ponieważ punktem wyjścia jest Boska 
komedia, autor próbuje uzasadnić te szokujące obrzędy 

artystyczne, odwołując się do spraw ostatecznych i escha-

tologii. W ten oto sposób eksperymenty umartwiających się 

performerów zyskują pierwiastek sacrum.

ISBN 987-83-7453-823-7, 104 strony, 162 × 215, oprawa miękka

 listopad 2007

 

Hubert Damisch

Okno w żółci kadmowej albo o tym, co kryje 
się pod spodem malarstwa
przełożyła Monika Prosowska
Książka jest subiektywną panoramą współczesnego 

malarstwa. Damisch przedstawia model historii sztuki 

przypominający plecionkę, w którym wątek widoczny 

w danym momencie na górze nabiera znaczenia i utrwala 

się w odniesieniu do wątku niewidocznego, biegnącego 

dołem, a zarazem zmierzającego na powierzchnię. Nitka 

dołem, nitka górą: abstrakcja i figuracja, rysunek i kolor, 

widzenie i czytanie. Z drugiej strony opozycje te nie wy-

czerpują istoty zabiegów, które – jak się zdaje – wywróciły 

malarstwo podszewką na wierzch, choć ich intencją było 

ułożenie go na płasko, by wszystko stało się widoczne. 

Postawiło to zarówno widza, jak i malarza przed ryzykiem 

utraty punktu odniesienia, a także uwikłania się w zadanie 

nie do ogarnięcia, naznaczone nieskończonością.

ISBN 978-83-7453-747-6, 162 × 215, ilustracje czarno-białe 

i kolorowe, oprawa miękka  listopad 2007

Helmut Newton

Autoportret
przełożyła Ewa Penksyk-Kluczkowska
Helmut Newton urodził się w Niemczech w bogatej rodzinie 

żydowskiej. Już od wczesnej młodości interesowały go wyłącz-

nie kobiety i fotografia. Nie rozstawał się z aparatem, odkąd 

ukończył 12 lat, lecz posądzany o brak talentu oraz – nie bez 

przyczyny – lenistwo i skłonność do niesubordynacji, długo 

nie potrafił zaistnieć w świecie show biznesu. Przełom nastąpił 

w 1961 roku, kiedy rozpoczął współpracę z francuską edycją 

„Vouge’a”. Połączył dwie życiowe pasje i jako autor prowoka-

cyjnych aktów kobiecych zdobył sławę oraz fortunę. Newton 

robi ze swej biografii iście holywoodzką kreację. Seks, kariera, 

małżeństwo, skandale towarzyskie, moda i polityka, ale nade 

wszystko sztuka – takimi drogami biegnie życie fotografa, 

który zrewolucjonizował spojrzenie na ciało kobiety.

ISBN 987-83-7453-837-4, 352 strony, 165 × 235, ilustracje 

czarno-białe, oprawa twarda z obwolutą  grudzień 2007
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Pisarze

Tytuł książki                            Liczba egzemplarzy

Imię i nazwisko 
Ulica 
Nr domu                                Nr lokalu 
Kod 
Miasto 
Telefon    E-mail  
Jestem klubowiczem   Chcę zostać klubowiczem

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji zamó-
wienia (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. Nr 133, poz. 883).

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji na mój adres elektroniczny oraz przetwarzanie tego adresu 
w bazie danych na zasadach określonych w przepisach Ustawy z dnia 26.08.2002 r. (Dz. U. nr 144, poz. 
1204) o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

                                  podpis

Kupon zamówieniowy

Tytuł książki                             Liczba egzemplarzy

Imię i nazwisko 
Ulica 
Nr domu                                Nr lokalu 
Kod 
Miasto 
Telefon    E-mail  
Jestem klubowiczem   Chcę zostać klubowiczem

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji zamó-
wienia (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. Nr 133, poz. 883).

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji na mój adres elektroniczny oraz przetwarzanie tego adresu 
w bazie danych na zasadach określonych w przepisach Ustawy z dnia 26.08.2002 r. (Dz. U. nr 144, poz. 
1204) o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

                                  podpis

Kupon zamówieniowy

Mickiewicz w „Pamiętniku Literackim”
pod redakcją Stanisława Rośka
Książka zawiera artykuły poświęcone Adamowi Mickiewi-

czowi, publikowane w „Pamiętniku Literackim” od początku 

jego istnienia. Ważne rozprawy sąsiadują z drobnymi, ale 

interesującymi przyczynkami, recenzje głośnych książek 

dotyczących wieszcza ze wspomnieniami pośmiertnymi po-

święconymi wybitnym mickiewiczologom. Zestawiając prace 

utytułowanych badaczy, młodych naukowców i pasjonatów, 

niniejsza antologia daje pełen obraz tego, co i jak pisało się 

o Mickiewiczu w Polsce przez ostatnie sto trzydzieści lat.

ISBN 978-83-7453-758-2  luty 2008

Dorota Siwicka

Zapytaj Mickiewicza
Zbiór szkiców, w których autorka pyta Mickiewicza o współ-

czesność, zakładając, że skoro w naszej kulturze odgrywa 

on rolę wieszcza, to u niego trzeba szukać porad w sprawach 

zasadniczych. Pytania dotyczące postmodernizmu czy rozu-

mienia historii nie tylko mają wyjaśnić współczesne problemy 

w kontekście romantycznej tradycji. Mają również skonfron-

tować poglądy autorki z autorytetem wielu pokoleń Polaków.

ISBN 987-83-7453-773-5, 120 stron, 140 × 225, oprawa miękka   

 cena 34 zł

Bruno Jasieński

Utwory poetyckie
opracowała Beata Lentas
Pierwsze pełne wydanie utworów poetyckich przywódcy 

polskiego ruchu futurystycznego, obejmujące także wiersze 

zapomniane, rozproszone po czasopismach i nieobecne 

w późniejszych przedrukach książkowych. Od początku 

swojej kariery Bruno Jasieński funkcjonował na marginesie 

życia literackiego. Niniejsze wydanie ma na celu przypo-

mnieć zarówno poetę, jak i jego twórczość.

ISBN 978-83-7453-708-7, 534 strony, 155 × 240, oprawa twarda 

z obwolutą  styczeń 2008

słońce pszygńutłszy kolanem, skury dymiące śę połće

długo do mięsa obdźerał nasz pokrwawiony scyzoryk.

w noce bezgwiezdne majtkom na świata płonącym

                                                          [drednouće

tważ wylizały do krwi nam zoży czerwone ozory.
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Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji zamó-
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                                                   podpis

Materiały promocyjne
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reklamowych wydawnictwa /plakaty, ulotki, foldery/.  
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Kod 
Miasto 
Telefon    E-mail  
Jestem klubowiczem   Chcę zostać klubowiczem
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1204) o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

                                                   podpis

Materiały promocyjne
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Adam Kulik

Leśmian, Leśmian
Niezwykła wspomnieniowa książka o Bolesławie Leśmia-

nie. Autorowi udało się dotrzeć do ludzi, którzy pamiętali 

go z czasów pracy w Hrubieszowie i Zamościu. Z rozmów 

oraz licznych wędrówek śladami Leśmiana powstał portret 

ekscentryka, człowieka wybitnie inteligentnego, ale i uwi-

kłanego w monotonię życia prowincjonalnego notariusza. 

Nowe fakty pozwalają spojrzeć na twórczość poety z nowej 

perspektywy oraz uzupełnić jego pełną luk biografię. Relacje 

świadków ocalają także barwne anegdoty, a nawet plotki, 

w których również zawiera się cząstka prawdy o człowieku.

ISBN 978-83-7453-755-1  luty 2008

Anna Martuszewska

Radosne gry. O grach/zabawach literackich
Obcowanie z literaturą to jednocześnie zabawa oraz gra 

oparta na z góry ustalonych zasadach. Autorka próbuje opisać 

mechanizmy literackich igraszek, w których uczestniczymy 

na wielu poziomach: języka, fikcji czy świata przedsta-

wionego. W końcu same książki, dzięki intertekstualnym 

nawiązaniom, zagadkom czy cytatom, również nie najgorzej 

się bawią…

ISBN 987-83-7453-787-2   styczeń 2008

Jerzy Limon

Teatr pozorowany
Jerzy Limon spogląda na teatr telewizji jako na dziedzinę 

sztuki rządzącą się specyficznymi regułami, odrębną zarów-
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no od literatury, teatru scenicznego, jak i filmu. W szerszej 

perspektywie bada zjawisko telewizyjnej teatralności, po-

dejmując jednocześnie polemikę z popularną, ale nieprze-

myślaną tezą, która głosi, że granica pomiędzy teatrem 

telewizji a filmem uległa zatarciu. Autor ma świadomość, 

że dzieło telewizyjne nie jest teatrem w tradycyjnym zna-

czeniu tego słowa, bo podlega prawom montażu. W telewizji 

teatr może być co najwyżej pozorowany, ale właśnie dzięki 

temu, że teatrem w sensie ścisłym nie jest, ma on zdolność 

tworzenia dzieł oryginalnych i nieprzekładalnych na inne 

formy sztuki.

ISBN 987-83-7453-776-6   styczeń 2008

Zbigniew Osiński

Kronika. Polskie kontakty z kulturami 
teatralnymi Orientu – XX wiek
Autor, badając programy, plakaty, afisze teatralne, recenzje, 

fotografie, dokumenty filmowe, literaturę przedmiotu, opisał 

w Kronice polskie kontakty z kulturami teatralnymi Orientu 

– zwłaszcza Chin, Indii, Indonezji i Japonii.

ISBN 987-83-7453-838-1  styczeń 2008

Cezary Wodziński

Heidegger i problem zła
Najobszerniejsze i najbardziej gruntowne polskie studium 

myśli Martina Heideggera. Autor nie poprzestaje na prezen-

tacji poglądów filozofa, lecz podejmuje z nim także głębo-

ki spór. W kontekście współpracy Heideggera z faszyzmem 

snuje rozważania na temat powodów, dla których nie był on 

w stanie zmierzyć się z problemem zła i okazał się podatny 

na totalitarne ukąszenie.

ISBN 987-83-7453-803-9, 520 stron, oprawa miękka  grudzień 2007

Cezary Wodziński

Między anegdotą a doświadczeniem
Książka stanowi zapis rozmów, które przeprowadzili z Ce-

zarym Wodzińskim jego młodsi współpracownicy – Piotr 

Augustyniak, Justyna Górecka, Kuba Mikruda i Marcin 

Rychter – latem 2007 roku.

ISBN 987-83-7453-839-8  grudzień 2007

Pseudo-Hippokrates

O śmiechu Demokryta
przekład, opracowanie i wstęp Krystyna Bartol
W tej epistolograficznej opowiastce genialny lekarz 

i wszechstronny myśliciel podejmują dyskusję na temat 

śmiechu, który w życiu starożytnych Hellenów odgrywał 

ważną rolę. Choć wszystkie zdarzenia przedstawione 

w książce zostały wymyślone, a do spotkania owych zacnych 

mężów w istocie nigdy nie doszło, to jednak ich literacka 

przyjaźń, z czasem stopiona w jedno z prawdą historyczną, 

stała się m.in. źródłem poznania antycznych koncepcji ko-

mizmu. Idea śmiechu jako środka uwrażliwiającego ludzi na 

ich własne błędy, a więc pomocnego w naprawianiu świata, 

funkcjonuje w komedii po dziś dzień.

ISBN 987-83-7453-795-7, 120 stron, 125 × 195, ilustracje 

czarno-białe, oprawa miękka  cena 16 zł

„Uwodziło się, uwodziło. Czarowało się. I nie zamierzam 

w tym ustawać. Strzeżcie się, młode dusze!”
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Minerwa

Ludwig Tieck

O cudowności u Shakespeare’a i inne pisma 
krytyczne
przekład, opracowanie i wstęp Małgorzata Leyko
Najbardziej twórczym wkładem Ludwiga Tiecka – poety, 

krytyka, edytora i tłumacza dramatów elżbietańskich – do 

dorobku romantyzmu niemieckiego było dokończenie peł-

nego wydania przekładów dzieł Williama Shakespeare’a, 

do dziś uważanego za najlepsze i nadal wykorzystywanego 

w teatrze. Książka prezentuje poglądy Tiecka na drama-

turgię Mistrza znad Avonu oraz szkice teoretyczne zapo-

czątkowujące nurt reformy teatru iluzjonistycznego oraz 

inicjujące poszukiwania modelu sceny umownej, opartej 

na układzie przestrzennym sceny elżbietańskiej.

ISBN 978-83-7453-733-9, 248 stron, 125 × 195, ilustracje 

czarno-białe, oprawa miękka  cena 27 zł

George Berkeley

Dzienniki filozoficzne
przełożył i opracował Bartek Żukowski
Książka rzuca nowe światło na genezę i znaczenie filozofii 

jednego z czołowych przedstawicieli brytyjskiego empi-

ryzmu, a tym samym otwiera zupełnie nową perspektywę 

badań nad historycznym usytuowaniem brytyjskiej filozofii 

oświeceniowej i jej związków z myślą niemiecką lub fran-

cuską. Jednocześnie ujawnia liczne i niekiedy zaskakujące 

związki pomiędzy ideami Berkeleya i jego współczesnych 

– Isaaca Newtona, Gottfrieda Wilhelma Leibniza czy Ni-

colasa de Malebranche’a.

ISBN 987-83-7453-800-8 grudzień 2007

Immanuel Kant

O postępach metafizyki
przełożył i opracował Artur Banaszkiewicz
Rozprawa z późnego okresu filozofii teoretycznej myśliciela 

z Królewca, ukazująca, jak wyobrażał on sobie uprawianie 

ontologii po Krytyce czystego rozumu. Książka stanowi 

również cenne źródło wiedzy o istotnych konsekwencjach 

krytycznej filozofii transcendentalnej oraz dostarcza 

nieocenionej wiedzy o tym, jak Kant oceniał dziedzictwo 

filozofii niemieckiej. Niniejsze wydanie jest pierwszym 

w Polsce i na świecie pełnym zbiorem pism metafizycznych 

królewieckiego filozofa.

ISBN 987-83-7453-793-3  styczeń 2008

Élisabeth Vigée-Lebrun

O portretowaniu
przełożył Tomasz Swoboda
Co należy mieć na uwadze przed rozpoczęciem portretu? 

Ta niewielka książeczka celnie i zwięźle odpowie na to 

pytanie, dając portreciście garść dobrych rad dotyczących 

jego trudnej sztuki.

ISBN 987-83-7453-840-4  listopad 2007

 „Wizerunek głowy, a zwłaszcza maskę, należy sporządzić 

w ciągu trzech lub czterech seansów po półtorej, najwyżej 

dwie godziny każdy; model nudzi się bowiem i niecier-

pliwi, a wówczas – czego należy uniknąć – jego twarz 

w widoczny sposób się zmienia; dlatego trzeba zapewnić 

mu odpoczynek i rozrywkę. Wszystko to ma zastosowanie 

do kobiet; trzeba im schlebiać, mówić, jakie są piękne, że 

mają świeżą cerę etc., etc. Wprawia je to w dobry humor, 

dzięki czemu pozują z większą przyjemnością”. 

Wilhelm Waiblinger

Życie, poezja i obłąkanie Friedricha 
Hölderlina
przełożył Tadeusz Zatorski
3 lipca 1822 roku Wilhelm Waiblinger, skłócony ze światem 

pisarz i awanturnik, spotkał się z Friedrichem Hölderlinem, 

obłąkanym poetą, od piętnastu lat mieszkającym samotnie 

w wieży. Fascynacja pogrzebanym za życia geniuszem stała 

się inspiracją przenikliwego studium duchowego rozkładu, 

szczerym portretem jednostki kruchej i nieprzystosowanej 

do życia, która – w odróżnieniu od autora książki – nie od-

ważyła się podjąć walki z przeciwnościami losu i popadła 

w szaleństwo.

ISBN 987-83-7453-774-2  listopad 2007

George Steiner

Dziesięć (możliwych) przyczyn smutku myśli
przełożyli Ola i Wojciech Kubińscy
„Schelling – nie on jeden – wiąże z egzystencją ludzką 

zasadniczy i nieunikniony smutek. Co więcej, smutek 

tworzy mroczną podstawę, na której zbudowana jest ludzka 

świadomość i poznanie. W istocie owa mroczna podstawa 

musi być fundamentem wszelkiego postrzegania, każdego 

procesu myślowego. Myśl zaś nierozerwalnie wiąże się 
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z «głęboką, nieusuwalną melancholią»” – pisze autor 

na wstępie. Jego esej jest próbą odpowiedzi na pytanie, 

dlaczego z procesem myślowym, percepcję poznawczą nie-

rozerwalnie zasłona melancholii, dlaczego myśl człowieka 

nie wiąże się z radością.

ISBN 987-83-7453-841-1  listopad 2007

Mirosław Przylipiak

Między odzwierciedleniem rzeczywistości 
a ideologią
Monografia amerykańskiego kina bezpośredniego (direct 
cinema). Autor analizuje jego poetykę, miejsce w historii 

kina oraz dokumentalizmu amerykańskiego i światowego 

oraz związki tego nurtu z przemianami politycznymi i spo-

łecznymi, jakie dokonywały się w latach sześćdziesiątych 

XX wieku. Książka dotyczy również recepcji kina bez-

pośredniego, a także wpływu filmowców związanych z tą 

formacją na współczesną kinematografię.

ISBN 987-83-7453-842-8  luty 2008

Historia myśli filmowej
pod redakcją Alicji Helman i Jacka Ostaszewskiego
Na przestrzeni ubiegłego stulecia naturze siódmej sztuki 

przyglądano się z wszelkich możliwych punktów widzenia, 

m.in. lingwistyki, antropologii, psychologii oraz ideologii, 

jak również łączono badania nad filmem z najrozmaitszymi 

kierunkami myśli humanistycznej. Autorka omawia wszyst-

kie klasyczne koncepcje, ale i pokazuje, jak zmieniało się 

podejście teoretyków do przedmiotu ich badań: od począt-

kowego zainteresowania techniką przez debatę na temat 

funkcji estetycznych kina aż po współczesne ujmowanie 

filmu w kontekście kultury audiowizualnej.

ISBN 987-83-7453-820-6  styczeń 2007

Alicja Helman, Andrzej Pitrus

Podstawy wiedzy o filmie
Pytanie o to, czym jest kino, na czym polega jego specyfika, 

nurtuje ludzi od chwili jego powstania. A ponieważ film 

i jego odbiorcy zmieniają się szybko, próby opisywania fe-

nomenu X muzy podejmowane są wciąż na nowo. Niniejsza 

książka stanowi nowoczesny kanon wiedzy o filmie. Doty-

czy m.in. takich fundamentalnych zagadnień, jak obraz, 

dźwięk, ruch, czas i przestrzeń, muzyka i montaż. Ponadto 

omawia wiele kwestii, które pojawiły się wraz z rozwojem 

kinematografii (np. problem autorstwa, gatunku, narracji 

czy adaptacji). Warto dodać, że autorzy, choć skupiają 

uwagę na filmie fabularnym, nie tracą z pola widzenia 

innych odmian filmu: dokumentalnego, animowanego czy 

eksperymentalnego.

ISBN 987-83-7453-815-2  styczeń 2008

Teresa Kostkiewiczowa

Oświecenie. Słownik literatury polskiej
ISBN 987-83-7453-765-0, 248 stron, 145 × 205, oprawa miękka   

 cena 35 zł

Mieczysław Inglot

Romantyzm. Słownik literatury polskiej
ISBN 987-83-7453-764-3, 296 stron, 145 × 205, oprawa miękka   

 cena 35 zł

Grzegorz Gazda

Dwudziestolecie międzywojenne. Słownik 
literatury polskiej
ISBN 987-83-7453-772-8, 256 stron, 145 × 205, oprawa miękka   

 cena 35 zł

Nowoczesne i uniwersalne słowniki, adresowane do uczniów, 

studentów oraz nauczycieli. Każdy tom zawiera hasła dotyczą-

ce najważniejszych pisarzy, krytyków oraz grup literackich 

danego okresu, ponadto omawia na tle kultury europejskiej 

główne dzieła, idee oraz kierunki w sztuce i piśmiennictwie. 

Celem autorów nie było wyłącznie usystematyzowanie wie-

dzy, ale również zwrócenie Czytelnikowi uwagi na zjawiska 

ukształtowane w ubiegłych wiekach, lecz ważne z perspekty-

wy człowieka żyjącego na początku trzeciego tysiąclecia.

Koedycja z Gdańskim Wydawnictwem Oświatowym

Biblioteka „Między Tekstami”

Terytoria kina
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KSIĄŻKI NAGRODZONE W ROKU 2007

Konkurs na Najpiękniejszą Książkę Roku 2006

nagroda główna: 

Nadmiar widzialnego Edouarda Pontremolego

Poza słowa. Antologia wierszy 1976–2006 pod redakcją 

Tadeusza Dąbrowskiego

wyróżnienie:

Miejsce interpretacji Janusza Sławińskiego

Nagroda honorowa Towarzystwa Bibliofilów Polskich w War-

szawie dla Janusza Górskiego za ukształtowanie edytorsko-

-graficzne książki Zbigniewa Fałtynowicza Wieczorem wiatr. 
Czesław Miłosz i Suwalszczyzna

Nominacja do Nagrody Literackiej Nike dla książki Na 
marginesie… Edwarda Kossoya

Nominacja do Nagrody Literackiej Gdynia w kategorii 

„Eseistyka” dla książki Ostatni pasaż. Przepowieść o życiu 
byle-jakim Krzysztofa Rutkowskiego

Premio Mondello im. Agostina Lombarda w kategorii 

„Dzieło przekładowe” dla książki Drobne wiersze włoskie 
Francesca Petrarki pod redakcją Piotra Salwy

Ewa Mrozek-Sadowska, 

Hanna Dymel-Trzebiatowska

Troll 1. Język szwedzki: teoria i praktyka – 
poziom podstawowy
Pierwszy w Polsce podręcznik gramatyczny do nauki języka 

szwedzkiego łączący dwie funkcje: teoretyczną i praktycz-

ną. Obejmuje on teorię – opisane w języku polskim główne 

zagadnienia gramatyki szwedzkiej, opatrzone licznymi 

przykładami, oraz dobrane do niej ćwiczenia. Przejrzysta 

struktura ułatwia korzystanie z podręcznika zarówno w wy-

padku samodzielnej pracy, jak i na kursach językowych.

ISBN 83-7453-767-1, 184 strony, 210 × 280, oprawa miękka   cena 45 zł

Klucz do zadań dostępny jest w osobnym wydaniu w cenie 9,90 zł.

Hans Peter Wilberg, Friedrich Forssman

Pierwsza pomoc w typografii
przełożył Marek Szalsza
Zwięzły podręcznik typografii autorstwa wybitnych niemiec-

kich specjalistów. Wilberg i Forssman przedstawiają w nim 

najważniejsze zasady właściwego projektowania druków. Na 

licznych przykładach ukazują najczęściej popełniane błędy 

i doradzają, w jaki sposób ich unikać.

ISBN 978-83-7453-848-0, 104 strony, 210 × 297, ilustracje 

czarno-białe, oprawa miękka  cena 39 zł

Jovanka Tomaszewska, Wojciech Kołyszko

Leo, Leo i lwy
ISBN 987-83-7453-818-3, 42 strony, 240 × 340, ilustracje kolorowe, 

oprawa miękka  cena 19,90 zł

Jovanka Tomaszewska, Wojciech Kołyszko

Leo, Leo i morze
ISBN 987-83-7453-819-0, 42 strony, 240 × 340, ilustracje kolorowe, 

oprawa miękka  cena 19,90 zł

Leontynka przeprowadza się z Warszawy do Gdańska. Na 

pierwszej lekcji w nowej szkole nauczycielka każe usiąść 

dziewczynce w jednej ławce z Leosiem. Wówczas nic nie 

wskazuje, że Leo i Leo zostaną przyjaciółmi. Połączy ich 

jednak miłość do lwów oraz wiele niesamowitych przygód.
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Abelès Luce, Charpin Catherine Sztuki Niezborne, czyli akademia szyderstwa  cena 45 zł 

Abra mo wicz Mie czy sław Każdy przyniósł, co miał najlepszego  cena 45 zł 

Abrams M. H. Zwier cia dło i lampa  cena 65 zł

Alegoria pod red. J. Abramowskiej  cena 33 zł

Bachelard Gaston Kształtowanie się umysłu naukowego  cena 45 zł 

Bachórz Józef Jak pach nie na Litwie Mickiewicza  cena 49 zł 

Bachórz Józef Złączyć się z burzą  cena 30 zł 

Baudelaire Charles Sztuka romantyczna  cena 79 zł 

Bergman Ingmar, Maria von Rosen Trzy dzienniki  cena 34 zł

Beyer Marcel Latające psy  cena 29 zł

Bieńczyk Marek Czarny człowiek  cena 45 zł 

Bieńkowska Ewa Co mówią kamienie Wenecji  cena 45 zł 

Bjørnstad Ketil Liv Ullmann. Linie życia cena 34 zł

Bolecka Anna Biały kamień  cena 34 zł 

Botul Jean-Baptiste Życie seksualne Immanuela Kanta  cena 29 zł 

Brogowski Leszek Świadomość i historia  cena 29 zł 

Caillois Roger W sercu fantastyki  cena 49 zł 

Camporesi Piero Laboratoria zmysłów  cena 32 zł 

Carroll Noël Filozofia horroru  cena 29 zł 

Ceronetti Guido Milczenie ciała  cena 39 zł 

Cichowicz Stanisław O refleksję konkretną  cena 29 zł 

Cornell Peter Drogi do raju                                                              cena 39 zł 

Courtine Jean-Jacques, Haroche Claudine Historia twarzy                            cena 49 zł 

Cudowny Kinemo. Rosyjska myśl filmowa pod red. B. Żyłki 

       i T. Szczepańskiego cena 49 zł 

Czartoryska Urszula Fotografia mowa ludzka. Perspektywy teoretyczne  cena 49 zł 

Czartoryska Urszula Fotografia mowa ludzka. Perspektywy historyczne cena 42 zł

Czermińska Mał gorza ta Gotyk i pisarze  cena 57 zł

Czeska myśl filmowa. T. 1: Obrazy, obrazki, obrazeczki 
      pod red. A. Gwoździa cena 49 zł

Czeska myśl filmowa. T. 2: Reguły gry pod red. A. Gwoździa cena 49 zł

Delacroix Eugène Dzien ni ki 1822–1863  cena 65 zł 

Delacroix Eugène Dzien ni ki 1854–1863  cena 65 zł

Deleuze Gilles Proust i znaki  cena 39 zł 

Dębicka Olga Fotografie z tłem. Gdańszczanie po roku 1945  cena 45 zł 

Dramat polski. Interpretacje, t. 2 pod red. J. Ciechowicza 

       i Z. Majchrowskiego cena 49 zł 

Dymel-Trzebiatowska H., Mrozek-Sadowska E. Troll 1. Język szwedzki   cena 45 zł 

Falkiewicz Andrzej Być może  cena 39 zł 

Fałtynowicz Zbigniew Wieczorem wiatr. Czesław Miłosz i Suwalszczyzna cena 48 zł 

Faryna-Paszkiewicz Hanna Geometria wyobraźni  cena 49 zł 

Felici James Kompletny przewodnik po typografii cena 110 zł

Filipiak Izabela Obszary odmienności cena 59 zł

Foucault Michel Ja, Piotr Rivière…  cena 45 zł 

Foucault Michel Słowa i rzeczy. Archeologia nauk humanistycznych cena 69 zł

Fuchs Georg Scena przyszłości  cena 19 zł 

Gaup Ailo Podróż na dźwiękach szamańskiego bębna  cena 29 zł 

Gazda Grzegorz Dwudziestolecie międzywojenne  cena 35 zł

Gdańsk w literaturze pod red. L. Rybickiego cena 97 zł 

Giżycki Mar cin Ko niec i co dalej?  cena 39 zł 

Głębski Jacek Kryminalista  cena 25 zł 

Gołębiewska Maria Demontaż atrakcji  cena 39 zł 

Goźliński Paweł Bóg Aktor. Romantyczny teatr świata  cena 36 zł 

Graczyk Ewa Przed wybuchem wstrząsnąć  cena 39 zł 

Grześkowiak-Krwawicz Anna Regina libertas  cena 56 zł

Grześkowiak-Krwawicz Anna Zabaweczka  cena 38 zł

Günter Grass i polski Pan Kichot pod red. M. Janion  cena 39 zł 

Haltof Marek Kino au stra lij skie  cena 36 zł 

Hartley Hal Kino prawdziwej fikcji i filmy prawdopodobne  cena 38 zł 

Hartwig Julia Podziękowanie za gościnę. Moja Francja cena 45 zł 

Henschen Helena W cieniu zbrodni cena 34 zł 

Heraklit z Efe zu Zdania  cena 14 zł 

Hocke Gustav Świat jako labirynt  cena 59 zł 

Inglot Mieczysław Romantyzm cena 35 zł 

Jackowski Alek san der Świat Nikifora  cena 44 zł 

Janion Ludwik Zwijanie świata cena 26 zł 

Janion Maria Gorączka romantyczna  cena 69 zł 

Janion Maria Wampir  cena 99 zł 

Janion Maria, Żmigrodzka Maria Romantyzm i egzystencja  cena 49 zł 

Jujka Zbi gniew 50 lat rysowania  cena 33 zł

Jurewicz Aleksander Popiół i wiatr  cena 29 zł 

Juszczak Wiesław Malarstwo polskiego modernizmu  cena 68 zł 

Kaczyńska Leokadia Winkelried ożył? cena 29 zł 

Kalendarz grassowski  cena 90 zł 

Kanabrodzki Mateusz Kapłan i fryzjer  cena 45 zł 

Kardaszewski Jacek Narodziny marketingu  cena 39 zł 

Kiepuszewski Łukasz Obrazy Cézanne’a  cena 38 zł 

Kijowski Andrzej Dziecko przez ptaka przyniesione  cena 39 zł 

Kleberg Lars Upadek gwiazd  cena 29 zł 

Klima Ladislav Jak będzie po śmierci i inne opowiadania  cena 29 zł 

Kornacki Krzysztof Kino polskie wobec katolicyzmu 1945–1970  cena 39 zł 

Kossoy Edward Na marginesie…  cena 36 zł 

Kostkiewiczowa Teresa Oświecenie cena 35 zł 

Krasnodębski Zdzi sław Demokracja peryferii  cena 49 zł 

Kwaśny Adam Trzy dramaty średniowieczne  cena 33 zł 

Lacoue-Labarth Philippe Poezja jako doświadczenie  cena 19 zł 

Lang Her mann Język i nieświadomość  cena 29 zł 

Latkowski Syl we ster Pamiętam jak…  cena 29 zł 

Legutko Ryszard Traktat o wolności cena 42 zł 

Lehtolainen Leena Spirala śmierci  cena 34 zł

Leiris Michel Lustro tauromachii  cena 29 zł 

Limon Jerzy Trzy teatry  cena 45 zł 

Majchrowski Zbigniew Cela Konrada  cena 29 zł 

Majewski Adam Wiersze  cena 19 zł 

Mańkowski Zbi gniew Widzieć prawdę. O Józefie Czap skim  cena 27 zł 

Maśnicki Jerzy Niemy kraj cena 48 zł

Markiewicz Henryk Przy go dy dzieł literackich  cena 49 zł 

Mazierska Ewa Słoneczne kino Pedra Almodóvara cena 49 zł

Mentzel Zbi gniew Niebezpieczne narzędzie w ustach  cena 39 zł 

Miłosz Czesław Gdzie wschodzi słońce i kędy zapada  cena 49 zł 

Moers Walter 13½ życia kapitana Niebieskiego Misia cena 49 zł 

Mit Orfeusza pod red. S. Żerańskiej-Kominek  cena 59 zł 

Myśliciele, kro ni ka rze i artyści o sztuce pod red. J. Białostockiego  cena 69 zł 

Mun Alisa Lalka cena 29 zł 

Nancy Jean-Luc Cor pus  cena 29 zł 

Narratologia pod red. M. Głowińskiego  cena 29 zł 

Nazar Krzysz tof Laska pana Oramusa  cena 39 zł 

Nowak Piotr Ontologia sukcesu cena 34 zł 
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Obłój Krzysz tof, Palikot Janusz Myśli o nowoczesnym biznesie  cena 29 zł 

Ortega y Gas set José Ewolucja teorii dedukcyjnej  cena 33 zł 

Osiński Zbigniew Nazywał nas bratnim teatrem  cena 49 zł 

Ostrowski Antoni Ten biedny Mickiewicz cena 39 zł

Owczarski Wojciech Miejsca wspólne, miejsca własne cena 34 zł

Piwińska Marta Wolny myśliwy  cena 39 zł 

Piwińska Marta Złe wychowanie  cena 37 zł 

Pontremoli Edouard Nadmiar widzialnego cena 37 zł

Praz Mario Mnemosyne  cena 48 zł

Pruszyński Ar tur Dobre maniery Stefana Themersona  cena 23 zł 

Przybysławski Artur Coincidentia oppositorum  cena 29 zł 

Pseudo-Hippokrates O śmiechu Demokryta  cena 16 zł 

Psychoanaliza i literatura pod red. P. Dybla i M. Gło wiń skie go  cena 39 zł 

Punkt po Punkcie. Koniec cena 59 zł 

Rieger Stefan Glenn Gould czyli sztuka fugi cena 55 zł 

Rilke Rainer Maria Król Bo husch  cena 27 zł 

Rudowski Krzysz tof Cz@t  cena 26 zł 

Rutkowski Krzysz tof Mistrz. Widowisko  cena 25 zł 

Rutkowski Krzysztof Ostatni pasaż. Przepowieść o życiu byle-jakim cena 49 zł

Rutkowski Krzysz tof Raptularz końca wieku  cena 29 zł 

Saint-Sernin Bertrand Rozum w XX wieku  cena 45 zł 

Sartre Jean Paul Idiota w rodzinie  cena 49 zł 

Sawicka Aleksandra Dagny Juel Przybyszewska. Fakty i legendy  cena 49 zł 

Sinisalo Johanna Nie przed zachodem słońca  cena 29 zł 

Siwicka Dorota Zapytaj Mickiewicza  cena 34 zł 

Słownik schulzowski pod red. W. Boleckiego, J. Jarzębskiego i S. Rośka  cena 69 zł 

Snerg-Wiśniewski Adam Robot  cena 39 zł 

Snerg-Wiśniewski Adam Według łotra  cena 29 zł 

Staniszkis Jadwiga Postkomunizm  cena 49 zł 

Starobinski Jean Wynalezienie wolności cena 46 zł 

Szczepański Tadeusz Zwierciadło Bergmana  cena 55 zł 

Szczepuła Barbara Dziadek w Wehrmachcie cena 25 zł 

Sztuka w świecie znaków pod red. B. Żyłki  cena 45 zł 

Śpiewak Paweł Pamięć po komunizmie  cena 49 zł 

Taborska Agnieszka Spiskowcy rozkoszy  cena 59 zł 

Tieck Ludwig O cudowności Shakespeare’a… cena 27 zł 

Tikkanen Henrik Wojna trzydziestoletnia  cena 29 zł 

Tomaszewska Jovanka, Wojciech Kołyszko Leo, Leo i lwy cena 19,90 zł 

Tomaszewska Jovanka, Wojciech Kołyszko Leo, Leo i morze cena 19,90 zł 

Tusk Donald Solidarność i duma  cena 29 zł 

Uspienski Boris Religia i semiotyka  cena 45 zł 

Vuarnet Jean-Noël Ekstazy kobiece  cena 39 zł 

Vuarnet Jean-Noël Filozof-artysta  cena 39 zł 

Westö Kjell Lang  cena 24 zł 

Witkowska Alina Cześć i skandale  cena 25 zł 

Wodziński Cezary Trans. Dostojewski. Rosja  cena 26 zł 

Yourcenar Marqueritte Czarny mózg Piranesiego. Konstandinos Kawafis  cena 29 zł 

Zaleski Marek Formy pa mię ci  cena 29 zł 

Zbierski Paweł Na własny rachunek  cena 49 zł 

Zimniak-Hałajko Marta Raj oswojony  cena 39 zł 

Zwierciadło świata pod red. A. Loby  cena 28 zł

Żuławski Andrzej O niej  cena 38 zł 

Żurek Jerzy Casanova  cena 49 zł 

Żurek Jerzy Po Hamlecie…  cena 45 zł 

 

Wybrane księgarnie, w których zawsze można kupić nasze książki 

Gdańsk
Gdańska Księgarnia Naukowa, ul. Łagiewniki 56 

Księgarnia GWO, ul. Targ Węglowy 1

Katowice
Księgarnia LIBER, ul. Bankowa 11

 

Kielce
Firma Księgarska ANDRZEJ, ul. Warszawska 6

Kraków
Główna Księgarnia Naukowa, ul. Podwale 6

Lublin
Księgarnia UNIWERSYTECKA, pl. M. Curie-Skłodowskiej 5

Księgarnia WSPÓŁCZESNA, al. Racławicka 22

Łódź
Księgarnia MAŁA LITERA, ul. Traugutta 9

Poznań
Poznańska Księgarnia Naukowa KAPITAŁKA, ul. Mielżyńskiego 27/29

Księgarnia POWSZECHNA, ul. Kozia 20 / ul. Stary Rynek 63 

Szczecin
Księgarnia LOS GARDENIOS, ul. Filmowa 5

Warszawa
CZUŁY BARBARZYŃCA, ul. Dobra 31 

Księgarnia Naukowa im. B. Prusa, ul. Krakowskie Przedmieście 7

Księgarnia LIBER, ul. Krakowskie Przedmieście 24

Wrocław
Księgarnia Naukowa im. Kopernika, ul. Kuźnicza 30/33



wydawnictwo słowo/obraz terytoria

80-244 Gdańsk, al. Grunwaldzka 74/3

tel.: (58) 345 47 07 (dział handlowy)

tel.: (58) 341 44 13 (redakcja)

fax: (58) 520 80 63 

e-mail: handel@terytoria.com.pl

promocja@terytoria.com.pl

redakcja@terytoria.com.pl

www.terytoria.com.pl
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