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anna Pelka
Z politycznym fasonem. Moda młodzieżowa 
w PRL i NRD
książka ukazująca, w jaki sposób moda stała się odzwier-
ciedleniem mentalności, światopoglądu i poglądów poli-
tycznych młodzieży w państwach komunistycznych.

Piotr Perkowski
Gdańsk – miasto od nowa
książka poświęcona problemom życia codziennego gdańsz-
czan w latach 1945–1970.

Tomasz Torbus
Zamki konwentualne w państwie zakonu 
krzyżackiego w Prusach
Pierwsza w polskim piśmiennictwie monografia poświęco-
na krzyżackim zamkom-klasztorom na Pomorzu.
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szukaj nas także: 

Zbigniew Mikołejko
We władzy wisielca. Z dziejów wyobraźni 
Zachodu
Wisielec to jedna z głównych figur śmierci w kulturze Za-
chodu, lecz także postać ze wszech miar dwuznaczna, znaj-
dująca się w stanie nieustannej symbolicznej transformacji. 
I wprawiona w ciągły ruch, w prowokacyjną grę znaczeń, 
w skryte lub całkiem jawne przejścia – między przedmio-
tem a podmiotem, między nicością a kulturą, między ofia-
rą a katem, między religią a polityką, między zbrodnią 
a karą, między poniżeniem a wyniesieniem. książka Zbi-
gniewa Mikołejki śledzi tę dojmującą wszechobecność wi-
sielca w różnych warstwach kultury i duchowości, starając 
się wydobyć wielość spełnianych przezeń ról.
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gregoire Chamayou
Podłe ciała. Eksperymenty na ludziach 
w XVIII i XIX wieku
książka bada dzieje „podłych ciał”, skazańców, więźniów, 
prostytutek, niewolników, pacjentów szpitali, poddawanych 
eksperymentom tworzącym współczesne nauki medyczne.

Historia ciała
t. 2: Od Rewolucji do I wojny światowej
pod redakcją Alaina Corbina
drugi tom bogato ilustrowanej trylogii, opisującej dzieje 
ludzkiego ciała od renesansu aż po współczesność. 

gérard de Nerval
Śnienie i życie
książka obejmuje całą autobiograficzną prozę Nervala z lat 
1850–1855, czyli z okresu, w którym powstały jego naj-
większe dzieła.

Charles Baudelaire
Listy. Biedna Belgia! Teatr
Poza wyborem listów poety tom zawiera materiały do zamie-
rzonego pamfletu Biedna Belgia! oraz plany czterech utwo-
rów teatralnych.

Bruno schulz
Księga listów
Pierwszy tom Dzieł zebranych Brunona schulza, obejmu-
jący jego korespondencję, w opracowaniu jerzego Ficow-
skiego.

Piotr szarota
Wiedeń 1913
Próba rekonstrukcji świata, który odszedł bezpowrotnie wraz 
z wybuchem I wojny światowej, a jednocześnie wyprawa do 
źródeł nowoczesności.

Morza polskich poetów. Wiersze i wypowiedzi
pod redakcją Zbigniewa Jankowskiego
antologia utworów marynistycznych autorstwa siedemdzie-
sięciu wybitnych polskich poetów.

Bohdan Paczowski
Ścieżki
Opowieści o przemianach pojęć związanych z myślą, oby-
czajami i tradycjami europy, leżących u podstaw kontro-
wersji i kryzysów współczesności.
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joanna Pollakówna
Zapatrzenie. Myśląc o obrazach, myśląc 
o malarzach
książka prezentująca eseistyczną twórczości zmarłej 
w roku 2002 autorki, która pisząc o obrazach i malarzach, 
zawsze przedstawiała oryginalne, niekiedy zaskakujące in-
terpretacje.

jacques donguy
Poezja eksperymentalna. Epoka cyfrowa 
(1953–2007)
autor śledzi przemiany sprawiające, że medium poezji nie 
jest już wyłącznie druk, lecz również kasety magnetofono-
we, taśmy wideo czy komputery.

gérard genette
Palimpsesty. Literatura drugiego stopnia
Palimpsesty to utwory wywiedzione z jakiegoś utworu wcześ-
niejszego, hiperteksty, literatura, którą pisze się, czytając. 
książka genette’a to próba zbadania tego obszaru.

Zbigniew Osiński
Spotkania z Grotowskim. Notatki, listy, 
studium
książkę wypełniają listy jerzego grotowskiego do Zbignie-
wa Osińskiego, jego notatki ze spotkań z reżyserem oraz 
studium podsumowujące badania fenomenu Teatru labo-
ratorium.
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Małgorzata leyko
Teatr w krainie utopii
książka ukazuje kolonie i ośrodki artystyczne  Monte Verità, 
Mathildenhöhe, Hellerau, goetheanum, Bauhaus w szerszym 
kontekście kulturowym i w zakresie sztuki scenicznej.

Halina Zabuska
Szekspirowska dekada 1778–1788 
w twórczości Daniela Chodowieckiego
książka ukazuje grafiki daniela Chodowieckiego inspiro-
wane sztukami Williama shakespeare’a, ze zbiorów Mu-
zeum Narodowego w gdańsku.

linda Williams
Seks na ekranie
książka opowiada o tym, jak przedstawienia seksu rozwi-
jały się w historii kina od jego początków aż po współczes-
ność, a także o reakcjach publiczności na seks na ekranie.

Mirosław Przylipiak
Kino bezpośrednie 1963–1970
t. 2: Czas autorów
t. 3: Między obserwacją a ideologią
kolejne części trylogii poświęconej direct cinema – jedne-
mu z najważniejszych zjawisk w światowym filmie doku-
mentalnym.

Bohdan dziemidok
Teoretyczne i praktyczne kłopoty 
z wartościami i wartościowaniem. Szkice 
z aksjologii stosowanej
eseje poświęcone aksjologii w kontekście takich spraw, jak 
szczęście, wolność, tożsamość narodowa czy starość.

Malcolm Budd
Muzyka i emocje. Wybrane teorie 
filozoficzne
esej przedstawiający główne teorie na temat relacji między 
muzyką a emocjami wykonawcy i odbiorcy.

adam Czech
Ordynaci i trędowaci. Społeczne role 
instrumentów muzycznych
Co mają wspólnego fortepian i maszyna do szycia? Co łą-
czy mandolinę z walką na noże? Pierwsza w Polsce próba 
spojrzenia na instrumenty muzyczne z perspektywy socjo-
logicznej.




