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____ Źródła informacji 
dziennikarskiej w regionie,  
red. Kaja Rostkowska-Biszczanik, 
t. 3, Oficyna Wydawnicza UZ, 
Zielona Góra 2018, oprawa mięk-
ka, A5, s. 192, ISBN 978-83-7842-
357-7

Trzeci tom cyklu poświęconego 
dziennikarskim źródłom informacji 
zabiera Czytelnika w podróż z wo-
jewództwa lubuskiego do stolicy. 
Bohaterami tomu są dziennikarze 
i prezenterzy, którzy zaczynali 

swoją karierę w Zielonej Górze, często w mediach aka-
demickich. Opowiadają o pierwszych sukcesach i niepo-
wodzeniach, o pasji i zmęczeniu, o przemianie studen-
ta-dziennikarza w dziennikarza-profesjonalistę. Pytania 
zadają studenci dziennikarstwa i komunikacji społecznej 
na Uniwersytecie Zielonogórskim. Na obrzeżach rozmów 
o źródłach informacji, ścieżkach kariery, motywacjach, 
zasadach pracy w zawodzie wyłonił się swoisty dekalog, 
a nawet nieco więcej, bo przykazań jest tyle, ile rozmów 
w tomie: jedenaście. Każda z nich to inspirująca opo-
wieść.

[Ze Wstępu]

____ Współpraca jednostek 
samorządu terytorialnego 
z organizacjami 
pozarządowymi. Aspekty 
społeczne, normatywne, 
ekonomiczne i organizacyjne, 
red. Agata Bulicz i Beata 
Springer, „Samorząd terytorialny 
w Polsce. Stan obecny i szanse 
modernizacji”, vol. 5, Oficyna 
Wydawnicza UZ, Zielona Góra 
2018, oprawa miękka, B5, s. 
440, ISBN 978-83-7842-354-6

Książka została podzielona na dwie części. Część pierwsza 
dotyczy formalno-prawnych oraz aksjologicznych aspektów 
współpracy organizacji pozarządowych z jednostkami sa-
morządu terytorialnego. Dokonano w niej zarówno analizy 
de lege lata istniejących rozwiązań ustawowych, ale także 
pokuszono się o analizę de lege ferenda. Ukazano także 
aksjologiczne elementy współpracy. Część druga to obszar 
dotyczący praktyki współpracy. Jej form, działań i celów. 
Redaktorkom publikacji zależało na ukazaniu z jednej stro-
ny ram współpracy, sposobów jej realizacji, zarówno w wy-
miarze teoretycznym, jak też praktycznym. Z drugiej zaś 
strony redaktorki miały na celu analizę współpracy w kon-
tekście kultury współpracy, standaryzacji, problemów/
barier oraz perspektyw na przyszłość. Wspomniana wyżej 
interdyscyplinarność jest kluczowym elementem analizy.

[Ze Wstępu]

Nowości wydawNicze
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szkoleń nie prze-
szkadzał uczestni-
kom w aktywnym 
spędzaniu czasu 
wolnego. W piątek 
wszyscy udali się 
na wieżę widokową 
Zamku Joannitów, 
skąd podziwiali oko-
liczne krajobrazy 
otoczone jeziorami: 
Łagowskim i Trze-
śniowskim. Dzień 
później uczestnicy 
szkolenia wybrali się 
do Międzyrzeckiego 
Rejonu Umocnień, 
gdzie spacerowali po 
podziemnych fortyfi-
kacjach. 

Dawid Piechowiak
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____ Lidia Wawryk, Trudne 
zachowania, złożone reakcje…, 
czyli o postawach wychowawców 
wobec zachowań agresywnych 
uczniów, Oficyna Wydawnicza 
UZ, Zielona Góra 2019, oprawa 
miękka, B5, s. 278, ISBN 978-83-
7842-384-3

[…] to bardzo rzetelne i ciekawe 
poznawczo studium postaw for-
malnych opiekunów klasowych 
wobec kłopotliwych zachowań 
uczniów. Praca ta w znaczący spo-

sób uzupełnia niedostatek publikacji dotyczących analizy 
postaw nauczycieli, a przede wszystkim wychowawców 
szkolnych wobec podopiecznych. Niewątpliwym walorem 
eksploracji podjętej przez Autorkę jest to, że analizowa-
ne postawy dotyczą wychowawców klas gimnazjalnych 
[…]. Reasumując, lektura recenzowanej pracy była dla 
mnie przyjemnością. Uważam, że niniejsza monografia 
jest dopracowana tak pod względem merytorycznym, me-
todologicznym, jak i formalnym. Mam wrażenie, że stu-
diowanie niniejszego opracowania może się okazać przy-
goda intelektualna nie tylko dla pracowników naukowych 
zainteresowanych problematyką podjęta przez Autorkę, 
ale również dla praktyków zwłaszcza zainteresowanych 
oświata oraz studentów.

[Z recenzji dr hab. Doroty Rybczynskiej  
Abdel-Kawy, prof. UWr]

____ Urszula Gołębiowska, The 
Lesson of the other. Alterity and 
Subjectivity in Henry James’s 
Fiction, Oficyna Wydawnicza 
UZ, Zielona Góra 2019, oprawa 
miękka, B5, s. 152, ISBN 878-83-
7842-374-4

The significance of otherness in 
Henry James’s writings that this 
study seeks to explore appears to 
have an immediate relevance to 
the writer’s life: an American living 
in England, a bachelor in traditional 

Victorian society, which placed a high premium on marria-
ge and fatherhood, an author whose work cannot be easily 
situated within nineteenth-century realism or high Moder-
nism, James is definitely an embodiment of otherness. 
And so is his literary production – not only the motifs and 
themes of his fictions but also the idiosyncratic late style 
resist the dominating literary conventions of his time, the 
expectations of national literature and American commer-
cialism. It is not, however, in the sense of difference from 
a “norm” or generally accepted values that otherness is 
conceived of in this work. Nor as a diversion, a disturbing 
or welcome break providing a “beguiling interruption to 
the dire familiarities of the self ” (LL 396), but as a subver-
sive force that calls into question the self, its representa-
tions and truths.

[Fragm. Introduction]

____ Мне надо, чтобы моя 
жизнь имелакакую-нибудь цель 
и смысл. Клавдия Флоровская: 
Письма к братьям Георгию  
и Антонию Флоровским, red. 
Lilianna Kiejzik i Nadieżda 
Orłowa, Oficyna Wydawnicza 
UZ, Zielona Góra 2019, oprawa 
miękka, A5, s. 288, ISBN 978-83-
7842-388-1

В данном собрании письма 
приводятся в двух разделах: 
«Письма к брату Георгию 

Флоровскому» и «Письма к брату Антонию Флоровскому». 
Внутри каждого раздела соблюден хронологический 
порядок. Комментарии к письмам уточняют данные  
о персонах, упоминаемых в них, с учетом контекста того 
времени и событий, которые описываются Клавдией 
Флоровской. […] Предлагается для исследователей  
и широкого круга читателей, интересующихся историей 
философии, историей Русского зарубежья, а также 
гендерными исследованиями.

[Fragm. Слово от составителей тома]

____ Modernism Re-visited, eds. 
Urszula Gołębiowska i Mirosława 
Kubasiewicz, „Scripta Humana”, 
Vol. 14, Oficyna Wydawnicza UZ, 
Zielona Góra 2019, oprawa mięk-
ka, B5, s. 174, ISBN 978-83-7842-
386-7, ISSN 2657-5906

The title of this volume, Moder-
nism Re-visited, suggests yet ano-
ther re-engagement with early 
twentieth-century literature in 
search of new insights and inter-
pretations. However, the act of 

revisiting also creates an occasion to reconsider those 
concerns and values of the movement which could in-
form reflection on our own moment and its literature. 
In fact, the current revival of interest in modernism de-
monstrates its continuity and relevance for our times 
against the dismissal of the period in the latter half of 
the twentieth century. Attacked by both the realists of 
the 1950s and 1960s and later by postmodernists for 
being elitist, formalist, hostile to popular culture and 
conservative, modernism has emerged in the last two 
decades as not, in its entirety, indifferent to pressing 
social, political, and ethical problems. Certainly, not all 
modernists shared progressive political views and com-
mitments, the attitudes of some are in fact considered 
downright reactionary (for instance, those of T.S. Eliot 
or Ezra Pound).

[Fragm. Introduction]
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____ Jolanta Skierska, 
Bezpieczeństwo socjalne 
mieszkańców Zielonej Góry 
w latach 1950-1956 w świetle 
protokołów Komisji Zdrowia 
oraz Komisji Pracy i Pomocy 
Społecznej przy Miejskiej 
Radzie Narodowej w Zielonej 
Górze, Oficyna Wydawnicza 
UZ, Zielona Góra 2019, oprawa 
miękka, B5, s. 330, ISBN 978-
83-7842-387-4

Całość została podzielona na dwie 
części: na opracowanie naukowe oraz na oryginalną edy-
cję źródeł archiwalnych. Dzięki temu osoby zaintereso-
wane mogą szybko sprawdzić wiarygodność prezentowa-
nych faktów i ocen na podstawie załączonego materiału 
źródłowego, przechowywanego pierwotnie w Archiwum 
Państwowym w Zielonej Górze. Część badawcza wzboga-
cona została dodatkowo przez zbiorcze tabele, ukazujące 
działania kontrolne w terenie obydwu komisji oraz przez 
zamieszczenie informacji o poszczególnych ich członkach. 
Zarówno obszerny komentarz naukowy, jak i same proto-
koły ukazują, w jakich warunkach robotnicy zielonogór-
scy musieli mieszkać i pracować, jaki był poziom służby 
zdrowia oraz jak wyglądał dzień powszedni najuboższych 
warstw społecznych. Niejako ubocznym efektem jest za-
prezentowanie sposobu działania miejscowych władz. De-
cyzje często odwlekano z powodu paraliżu poszczególnych 
komisji spowodowanego nikłą frekwencją ich członków. 
Wiele zaleceń kontrolnych nie realizowano, gdyż tempo 
produkcji zazwyczaj było dla decydentów znacznie waż-
niejsze niż bezpieczeństwo i higiena pracy. A poza tym na 
wiele przedsięwzięć po prostu brakowało środków finan-
sowych.

[Ze Wstępu]

____ Beata Trzop, Mężczyźni 
(nie)dzisiejsi: dylematy wokół 
współczesnych wzorców 
męskości, Oficyna Wydawnicza 
UZ, Zielona Góra 2019, oprawa 
miękka, B5, s. 144, ISBN 978-
83-7842-383-6

Oddawana do rąk Czytelników 
monografia poświęcona jest zmia-
nom w zakresie wzorców męskości 
i wyzwaniom, które im towarzyszą. 
Głównymi bohaterami książki są 
zatem mężczyźni, których światy 

społeczne nie zmieniały się przez wieki, trwając w pa-
triarchalnym ładzie. Ale zmiana społeczna dokonująca się 
w świecie zachodnim wymusiła zmiany obowiązującego od 
wieków status quo. W zmianach tych miały swój udział tak-
że kobiety.
Przez ostatni wiek sytuacja kobiet w wielu częściach świa-
ta zmieniła się diametralnie. Powstanie pod koniec XIX 
stulecia nowego ładu społecznego i kształtowanie się na 
przestrzeni minionych 100 lat nowych typów społeczeństw 

przedefiniowały rolę kobiet w przestrzeni prywatnej i pu-
blicznej. W kształtowaniu się nowego kontraktu płci, dzię-
ki ruchowi emancypantek, a potem kolejnym falom femi-
nizmu, wdrażano na poziomie legislacyjnym i kulturowym 
zasady polityki równościowej. Obecność kobiet (w świecie 
Zachodu) w przestrzeni publicznej stanowi już naturalny 
składnik życia społecznego (choć nadal jest zróżnicowana 
geograficznie, ze sferami dyskryminacji czy braku równo-
wagi).

[Fragm. Wprowadzenia]

____ Człowiek w całokształcie 
życia: rodzina – edukacja – 
praca, red. Tatiana Rongińska, 
„Psychologiczne Zeszyty 
Naukowe” 2018, nr 2, Oficyna 
Wydawnicza UZ, oprawa miękka, 
B5, s. 182, ISSN 2451-1420

Opracowania zaprezentowane w ni-
niejszym numerze mają charakter 
teoretyczny, przeglądowy, a tak-
że empiryczny. Tematyka artyku-
łów obejmuje zakresy związane 
z problemami relacji rodzinnych, 

poszczególnych etapów edukacyjnych, jak również ana-
lizą potencjału zaradczego człowieka w obliczu zagrożeń 
egzystencjalnych, występujących w życiu osobistym oraz 
w sferze zawodowej.

[Fragm. Od Redakcji]

____ Jacek Kotuła, W służbie 
św. Apolonii. Rozwój lecznictwa 
stomatologicznego w Zielonej 
Górze w latach 1945-1989, 
Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona 
Góra 2019, oprawa miękka, B5, 
s. 206, ISBN 978-83-7842-366-9

Dotychczasowa literatura przedmio-
tu dotycząca historii medycyny nie 
podejmowała próby analizy funkcjo-
nowania systemu ochrony zdrowia 
w aspekcie stomatologicznym na 
terenie Ziem Odzyskanych i w mie-

ście Zielona Góra w okresie Polski Ludowej. Opracowania 
omawiające historię lecznictwa w Zielonej Górze w latach 
1945-1989 miały jedynie charakter fragmentaryczny i nie-
wyczerpujący problemu. Mam nadzieję, że przedstawiana 
Państwu praca zmieni ten stan rzeczy.

[Ze Wstępu]

zebrała Ewa Popiłka
Oficyna Wydawnicza


