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NOWOŚCI  WYDAWNICZE

____„In Gremium”, t. 14, red. 
Andrzej Gillmeister, B5, oprawa 
miękka, s. 272, Oficyna Wydaw-
nicza UZ, Zielona Góra 2020

Krešimir Vuković, Initiation into the 
Mysteries of Augustus: The Libera-
lia and the Forum Augustum
Arkadiusz Michalak, Moc apotropa-
ionu. Nie tylko o starożytnych re-
miniscencjach w średniowiecznym 
uzbrojeniu z ziem polskich
Krzysztof Benyskiewicz, Zniszcze-
nie Wiślicy w 1135 roku w świetle 

przekazów źródłowych i literatury historycznej (część I: 
źródła)
Tomasz Pełech, Ammiralius, Mirdalim, Amirdalis – kreacja 
muzułmańskich dowódców w czasie walk o Antiochię w ła-
cińskich źródłach doby pierwszych krucjat (do około poło-
wy XII wieku)
Silvia Raucci, Charismatic phenomena in Europe in the 
17th century: female political prophetism in France, Spain 
and Italy

NOWOŚCI 
WYDAWNICZE 

____ „Gotowi na dorosłość? Projek-
ty życiowe i zasoby społeczne po-
kolenia 2.0”. Wydanie publikacji 
sfinansowane przez UZ. Recenzja 
prof. dr hab. Kazimierz M. Słom-
czyński, ISBN 978-83-7683-194-7

Zbiorowym bohaterem monografii 
Marii Zielińskiej pt. „Gotowi na do-
rosłość? Projekty życiowe i zasoby 
społeczne pokolenia 2.0” są młodzi 
ludzie urodzeni w 2000 roku, pod-
dani badaniu w czasie uzyskania 
przez nich pełnoletności.

W książce jest mowa o wchodzeniu w dorosłość, o wyznacz-
nikach planów biograficznych, posiadanych przez młodych 

Ewa Popiłka
Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

ludzi umiejętnościach i kompetencjach. Dowiadujemy się 
z niej również, jaka jest ich kondycja emocjonalno-psy-
chiczna, a także aktywność obywatelska, ekologiczna i sie-
ciowa..
Maria Zielińska sformułowała ważne pytania, min. o to, 
jakie modele wchodzenia w dorosłość preferują współ-
cześni młodzi ludzie. Co o tym decyduje? Z jakich spo-
łecznych zmian wynikają? Czy potwierdzają trendy demo-
graficzne dotyczące zjawisk związanych z wchodzeniem 
w dorosłość? Jakiego rodzaju przeobrażenia w projektach 
życia młodzieży na początku III dekady XXI wieku zapo-
wiadają? Po odpowiedzi odsyłamy Czytelnika do wydanej 
przez Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk 
książki.

zebrała Agata Szymandera

Tomasz Ciesielski, Roads, travelling and communication in 
the Polish-Lithuanian Commonwealth in the 18th century. 
Russian and West European visitors’ perspective
Adrian Talarek, Propagandowe wykorzystanie świąt 
i rocznic w okresie stalinowskim (1945-1956) na przykła-
dzie regionu dolnośląskiego i częstochowskiego
Marceli Tureczek, Edukacja regionalna w dobie globali-
zacji. Problem budowania wspólnot lokalnych – wybrane 
aspekty
Krystian Saja, Człowiek każdy, jako fenomen „czterdzieści 
i cztery”. Przegląd interpretacji
Antonio Salvati, Giuseppe De Lorenzo and his “Buddhist” 
reading of Shakespeare
Aleksei A. Pleshkov, Time as a Political Resource: Early 
Greek Thought and Plato’s Philosophy of Time
Carl Humphries, Tragedy and the Limits of Pessimism in 
Ancient and Modern Realist Political Thought
Przemysław Szpaczyński, Porównanie Zygmunta III „Wazy” 
z Ludwikiem I „Węgierskim”
Tadeusz A. Kisielewski, Piłsudski, Dmowski i niepodległość. 
Osobno, ale razem, Poznań 2018, ss. 302 (Jacek Goclon)
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