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____ „Dyskurs Prawniczy i Administracyjny”, nr 1/2019, red. Anna Feja-Paszkiewicz, B5, oprawa miękka, s. 248,
Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra
2020, ISSN 2657-926X
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Tomasz Gąsior, Wybrane zagadnienia dotyczące organizacji i funkcjonowania obwodowych komisji wyborczych
Julian Jezioro, Kronika parafialna a „użytkowe” korzystanie z utworów – wybrane zagadnienia na przykładzie praktycznym
Leszek Kaczmarski, Kontrowersje wokół pojęcia mniejszości i charakteru ich ochrony prawnej podczas obrad konferencji pokojowej
w Paryżu oraz w okresie międzywojennym w świetle postanowień
traktatowych konferencji paryskiej z 1919 roku
Edyta Konopczyńska, Reklama mleka a wymóg rzetelnego informowania konsumentów
[Fragm. Spisu treści]
____ Historia języka polskiego jako doświadczenia wspólnotowego, t. 1, red.
Stanisław Borawski, Marek Cybulski, B5,
oprawa twarda, s. 356, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2021, ISBN 97883-7842-422-2 (całość), 978-83-7842423-9 (t. 1)
Historia języka polskiego jako doświadczenia wspólnotowego to dwutomowe
dzieło, które powstało w ramach mecenatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, tj. Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, jako projekt nr 0063/
FNiTP/H11/80/2012 pod nazwą: Historia
języka i wspólnot komunikatywnych polskich w 50. wykładach. Zmiana tytułu w stosunku do nazwy projek-

tu badawczego ma na celu wyraźną ekspozycję ideowej zawartości
i odmienność w stosunku do opublikowanych wcześniej prac innych
autorów. Niniejsze dzieło ma zasadniczo inne rozłożenie akcentów
w narracji od kilku wcześniejszych syntez całości dziejów języka polskiego, ale powstało bez zamiaru ich zastępowania.
[Fragm. Przedmowy]
____ Historia języka polskiego jako doświadczenia wspólnotowego, t. 2, red.
Stanisław Borawski, Marzanna Uździcka,
B5, oprawa twarda, s. 516, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2021, ISBN
978-83-7842-422-2 (całość), 978-837842-424-6 (t. 2)
Intencją było więc zamknięcie wiedzy dotyczącej tysiąca lat w jednej książce złożonej z pięćdziesięciu monografii. Mnie
samemu największą satysfakcję sprawia
to, że chociaż tylko jedno z moich opracowań powstało jako podręcznik akademicki, to spora liczba prac jest używana
w uniwersyteckim kształceniu. Dla mnie
znaczy to tyle, że wnoszą one istotne treści do zbiorowej świadomości. Dla humanisty ma to wartość porównywalną z cenionymi
ustaleniami fizycznej i biologicznej natury najlepszego ze znanych
światów oraz praktyczną. Na tej podstawie mogę przewidywać, że
i to wieloautorskie dzieło monograficzne znajdzie drogę do umysłów
najmłodszego pokolenia filologów i uzyska kiedyś rangę podręcznika
uniwersyteckiego.
[Fragm. Przedmowy]
____ Kryminalne światy przeszłości,
red. Wolfgang Brylla, Marta Ruszczyńska, A5, oprawa miękka, s. 320, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2021,
ISBN 978-83-7842-452-9
Podsumowując, książka Kryminalne światy przeszłości wpisuje się w badania nad
tradycją kształtowania się polskiej powieści kryminalnej, ale także zdaje się być
próbą interpretacji złożonych perspektyw historyczności w obrębie gatunku. Te
ostatnie rozpatrywane współcześnie dają
się odczytać jako literatura korzystająca nader często z historycznej maski do
opisywania tu i teraz. I w tym aluzyjnym
oraz metaforycznym wykorzystaniu perspektywy historycznej widzie-
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libyśmy pomost między tradycją dziewiętnastowiecznego kryminału sięgającego do historii a współczesnym kryminałem zanurzonym
w przeszłości.
[Fragm. Wstępu]
____ Leszek C. Belzyt, Zielona Góra
około 1700 roku. Struktura ludności
w świetle spisów podatkowych, B5,
oprawa twarda, s. 278, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2021, ISBN 97883-7842-433-8
[…] praca składa się z pięciu rozdziałów,
zakończenia, a ponadto dołączone zostały
załączniki. Rozdział pierwszy prezentuje
zarys dziejów Zielonej Góry od czasów
prehistorycznych do około 1700 roku.
Drugi z nich przedstawia dokładnie badane materiały archiwalne oraz koncentruje
się na oszacowaniu liczby ludności miasta
na przełomie XVII i XVIII wieku w świetle
spisów podatkowych. Rozdział trzeci, najobszerniejszy, opisuje strukturę majątkową mieszkańców z podziałem na trzy warstwy oraz szkicuje powiązania najbogatszych mieszczan z władzami miasta. Z kolei rozdział czwarty jest próbą odtworzenia podziałów zawodowych
ludności Zielonej Góry. Ponieważ w tej kwestii spisy podatkowe – co
trochę może dziwić – dostarczają niewielu informacji, wykorzystana
została literatura przedmiotu w tym zwłaszcza opracowanie Hugona
Schmidta26 oraz wspomniane wyżej księgi metrykalne. Rozdział piąty
jest w ograniczonym stopniu uzupełnieniem opisu struktury mieszkańców o kwestię podziałów wyznaniowych i etnicznych na tyle, na
ile pozwalają informacje z zachowanych źródeł fiskalnych.
[Fragm. Wprowadzenia]
____ Katarzyna Arkusz, Wpływ modyfikacji wielofunkcyjnych macierzy
nanorurek ditlenku tytanu na właściwości adsorpcyjne, B5, oprawa miękka,
s. 212, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona
Góra 2021, ISBN 978-83-7842-455-0
Nowoczesne długoterminowe wszczepialne biomateriały, oprócz odpowiednich
właściwości mechanicznych, muszą wykazywać właściwości adsorpcyjne, wysoką
biozgodność i jednocześnie odporność na
infekcje bakteryjne, co stanowi ogromne wyzwanie dla współczesnej inżynierii
biomedycznej. Monografia przedstawia
wyniki badań nad ulepszaniem warstwy
powierzchniowej biomateriałów tytanowych poprzez ich modyfikację powierzchniową nanostrukturami: nanorurkami ditlenku tytanu.
Badania ujęte w monografii zostały skoncentrowane na optymalizacji tworzenia wielofunkcyjnych macierzy nanorurek ditlenku tytanu
zapewniających selektywną adsorpcję powierzchniowo grupowanych

białek, wysoką biointegrację, przeciwzapalność, jak również stabilność biomechaniczną poprzez modyfikację fizyczną i chemiczną.
____ Marta Mazurkiewicz, Bezpieczeństwo ekonomiczne. Wybrane aspekty,
B5, oprawa miękka, s. 200, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2021, ISBN
978-83-7842-442-0
Nieustannie zmieniająca się sytuacja
ekonomiczna na arenie międzynarodowej przyczynia się do wahań rynków krajowych, co przekłada się bezpośrednio
na bezpieczeństwo ekonomiczne i ma
kluczowe znaczenie dla koniunktury gospodarczej państwa i jakości życia jego
mieszkańców. Tematyka bezpieczeństwa
ekonomicznego ma charakter interdyscyplinarny i absorbuje badaczy reprezentujących wiele dziedzin naukowych, między innymi ekonomię, finanse,
bankowość, socjologię, politologię. Szczególną uwagę poświęcają jej
specjaliści od bezpieczeństwa. W związku z powyższym problematyka bezpieczeństwa gospodarczego należy do obowiązkowego obszaru
nauki na studiach na kierunku bezpieczeństwo narodowe. W publikacji przedstawiono między innymi zalecane zagadnienia, które mają
przyswoić studenci w ramach przedmiotu bezpieczeństwo ekonomiczne. Prezentowane treści oparto na dostępnej literaturze, aktach
prawnych, publikowanych badaniach.
____ Przemysław Niewiadomski, Dojrzałość systemu produkcyjnego przedsiębiorstw sektora maszyn rolniczych.
Studium teoretyczno-empiryczne, B5,
oprawa miękka, s. 662, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2021, ISBN 97883-7842-446-8
Prezentowana monografia jest podsumowaniem wieloletnich badań i zainteresowań autora dotyczących paradygmatu
dojrzałości przedsiębiorstw wytwórczych.
Zostały poruszone najważniejsze kwestie
oraz zagadnienia dotyczące dojrzałości
systemu produkcyjnego, w tym dobór
i ocena parametrów ją kształtujących. Można wnioskować, że wynikami badań w dużym stopniu będą zainteresowani praktycy gospodarczy (nie tylko związani z sektorem maszyn rolniczych). W ramach poszczególnych rozdziałów autor weryfikuje wiele
dotychczas niezbadanych obszarów, które do tej pory traktowano jako
mniej istotne. Z teoretycznego punktu widzenia praca systematyzuje i porządkuje wiedzę dotyczącą dojrzałości cząstkowych przedsiębiorstw produkcyjnych, a także poszerza metody badań, które w tym
przypadku pozwalają na ustalenie luki rozumianej jako różnica pomiędzy pożądanym a obecnym poziomem w zakresie realizacji poszczególnych czynników determinujących dojrzałość systemów produkcyjnych.
[Fragm. Wprowadzenia]

Pani SYLWII GRACY
wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci Mamy
składają

Prorektor ds. Współpracy z Gospodarką dr hab. inż. Maria Mrówczyńska, prof.UZ
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