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NOWOŚCI
Michał Lubina
Birma
Wyd. I., form. A5, opr. brosz., 446 s, cena det.48 zł
ISBN 978-83-7436-331-0
Seria: Historia państw świata w XX i XXI wieku
Dzieje polityczne, gospodarcze i społeczne Birmy najmniej znanego i najbardziej
skomplikowanego kraju Azji Południowo-Wschodniej. Birma jest często postrzegana w
jednowymiarowy sposób, jako biedny kraj gnębiony przez brutalną juntę, bez próby
głębszego wniknięcia w zagadnienie i problem. Tymczasem wszystkie współczesne
bolączki Birmy mają swoje korzenie w historii. Znając ją i rozumiejąc przede wszystkim
fenomen nacjonalizmu birmańskiego, można zrozumieć znacznie więcej i patrzeć na
Birmę w bardziej zobiektywizowany sposób.
Jarosław Spyra
Chile
Wyd. I, form. A5, opr. brosz., 718 s., cena det. 59 zł
ISBN 978-83-7436-325-9
Seria: Historia państw świata w XX i XXI wieku
Wydane wspólne z Oficyną Wydawniczą Akademii im. Andrzeja Frycza
Modrzewskiego
Dzieje polityczne, gospodarcze i społeczne Chile, kraju, który kojarzy się w Polsce z
tragicznym zamachem stanu z 1973 roku i jego skutkami. Autor stara się w sposób
obiektywny prześledzić i ukazać drogę Chile od przeciętnej, niezbyt bogatej i trudnej w
rządzeniu republiki latynoskiej, do nowoczesnego, demokratycznego państwa
o szybko rozwijającej się gospodarce rynkowej.
Dorota Sula
Powrót ludności polskiej z byłego Imperium Rosyjskiego w latach 1918−1937
Wyd. I, form. B5, opr. tw., 364 s., cena det. 48 zł, ISBN 978-83-7436-323-5
Pierwsza na polskim rynku tak kompleksowa publikacja omawiająca problem
powrotów ludności polskiej z byłego Imperium Rosyjskiego.
W książce
przedstawiono akcje reemigracyjno-repatriacyjną ludności polskiej, która w wyniku
różnych splotów okoliczności, a przede wszystkim w konsekwencji I wojny światowej
znalazła się na terenie byłego Imperium Rosyjskiego. Praca ma układ chronologicznoproblemowy. Powstała w oparciu o przeprowadzone liczne kwerendy archiwalne
i biblioteczne oraz bogaty zbiór prasy i literatury. W zamieszczonych w książce
aneksach znalazły się nie publikowane wcześniej dokumenty oraz zdjęcia pochodzące
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z Narodowego Archiwum Cyfrowego. Dopełnieniem jest mapa przedstawiająca rozmieszczenie ludności polskiej
na terenie byłego Imperium Rosyjskiego w latach 1915–1924, a więc w okresie, gdy jej skupiska były bardzo
liczne.

Oyungerel Tangad
Scheda po Czyngis Chanie. Demokracja po mongolsku
Wyd. I, form. A5, opr. brosz., 280 s., cena det. 34 zł, ISBN 978-83-7436-300-6
Wydane wspólnie z Collegium Civitas
Charakterystyka życia politycznego w Mongolii współczesnej w odniesieniu do
tradycyjnych kategorii myślenia w kulturze mongolskiej. Autorka postawiła pytanie
o możliwość rozwoju idei i instytucji demokratycznych, związanych z koncepcjami
jednostki ludzkiej, społeczeństwa obywatelskiego, państwa prawa i 2n. – powstałych
pod wpływem myśli oświeceniowych w Europie – w warunkach kulturowych
Mongolii, gdzie pojęcia te mają odmienne znaczenia lub nawet nie istnieją
w świadomości Mongołów. Autorka dowodzi, że idee i instytucje demokratyczne,
mimo że intensywnie promowane i rozpowszechniane w Mongolii, często pozostają
w sprzeczności z ideałami tradycyjnej kultury mongolskiej. Wciąż bowiem funkcjonują tu jeszcze mechanizmy
myślenia tradycyjnego, któremu autorka poświęciła największą uwagę w książce, demonstrując ów sposób
myślenia w różnych kontekstach historycznych, zarówno w odległych czasach rządów Czyngis Chana, jak
i współcześnie.
Joanna Bar
Rwanda
Wyd. I, form. A5, opr. brosz., 308 s., cena det. 35 zł, ISBN 978-83-7436-322-8
seria: Historia Państw Świata w XX i XIX wieku
Pierwszy na polskim rynku wydawniczym zarys XX-wiecznej historii Rwandy
(Ruandy), której wyraźnie wyodrębnionymi etapami był okres kolonialny, lata I i II
Republiki, wojna domowa lat 1990–1994 oraz powojenne lata odbudowy państwa,
prowadzonej przez ekipę obecnego prezydenta, Paula Kagame. Prezentowana
publikacja jest zarazem próbą analizy XX-wiecznych przemian Rwandy, w pierwszym
zaś rzędzie przebiegu procesów społeczno-politycznych, które doprowadziły u progu
lat 60. do zaburzenia stabilnej dotąd konstrukcji państwowej i nieodwracalnych zmian
w strukturze społeczeństwa. Najbardziej tragicznych ich skutkiem była trzydziestoletnia wojna domowa, której
momentem kulminacyjnym był rok 1994 i próba całkowitej eksterminacji Tutsi.
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WYKAZ POZOSTAŁYCH PUBLIKACJI WYDAWNICTWA TRIO
Historia państw świata w XX i XXI wieku
Seria popularnonaukowa prezentująca dzieje najnowsze poszczególnych krajów, zwłaszcza po drugiej wojnie światowej.
Wśród autorów – wielu wybitnych historyków polskich oraz badaczy z zagranicy. Kompendium wiedzy o zjawiskach,
procesach, wydarzeniach politycznych, gospodarczych i kulturalnych, odgrywających istotną rolę nie tylko w dziejach danego
państwa, lecz także kształtujących obraz współczesnego świata. Pasjonująca lektura odsłaniająca oblicze naszych czasów.
Wszystkie książki serii zawierają: bibliografie, kalendaria najważniejszych wydarzeń, indeksy oraz materiał
ilustracyjny – mapy i zdjęcia dokumentalne.
Joanna Modrzejewska-Leśniewska
Afganistan
Wyd. I, form. A5, opr. brosz., 528 s., cena det. 41 zł, ISBN 978-83-7436-220-7
Autorka omawia historię Afganistanu – czasy rządów kolejnych władców, wydarzenia obejmujące II wojnę światową oraz
radziecką interwencję.
Józef Laptos
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Belgia
Wyd. I, form. A5, opr. brosz., 432 s., cena det. 38 zł, ISBN 978-83-7436-261-0
Kompendium wiedzy o kraju, który stanowi przykład federacyjnego funkcjonowania dwóch narodów, dwóch języków, dwóch
tożsamości społecznych, różnorodności koncepcji politycznych
Eugeniusz Mironowicz
Białoruś
Wyd. II rozsz., form. A5, opr. brosz., 416 s., cena det. 35 zł, ISBN 978-83-7436-119-4
Autor opisał dzieje kształtowania się Białorusi jako odrębnego państwa, politykę narodowościową wobec Białorusinów w II
Rzeczypospolitej, wydarzenia II wojny światowej na tych terenach oraz migrację ludności polskiej i białoruskiej po 1945 r.
Ukazał mechanizm budowania dyktatorskiej władzy prezydenta Łukaszenki, począwszy od sfałszowanych wyborów
parlamentarnych w 2000 r.
Tadeusz Czekalski
Bułgaria
Wyd.1, form. A5, opr. brosz., s. 376, cena det. 36 zł, ISBN 978-83-7436-252-8
Pierwsza na rynku polskim próba całościowego ujęcia dziejów Bułgarii w dwudziestym stuleciu. Autor omawia okres od
proklamowania Carstwa Bułgarii (Królestwa Bułgarii) do przyjęcia tego kraju do Unii Europejskiej w 2007 r.
Jerzy Tomaszewski
Czechy i Słowacja
Wyd. III uzup., form. A5, opr. brosz., 416 s., cena det. 36 zł, ISBN 978-83-7436-146-0
Kompendium wiedzy o Republice Czechosłowacji i państwach, które powstały w wyniku jej podziału. Autor przedstawia
szczegółowo dwudziestowieczne wydarzenia polityczne, gospodarcze, społeczne i kulturalne kraju.
Grażyna Szelągowska ł
Dania
Wyd. I, form. A5, opr. brosz., 456 s., cena det. 40 zł, ISBN 978-83-7436-146-0
Synteza dziejów najnowszych Danii. W książce dominują trzy wątki: budowa systemu państwa opiekuńczego w pierwszej
połowie stulecia, okres II wojny światowej i problem kolaboracji oraz powstanie po 1945 r. tzw. państwa dobrobytu.
Wojciech Materski
Gruzja
Wyd. II, rozsz. i uzup., form. A5, opr. brosz., 520 s., cena det. 49 zł, ISBN 978-83-7436-219-1
Autor szczególny nacisk położył na przedstawienie dziejów po odzyskaniu niepodległości w 1991 r., z uwzględnieniem
wydarzeń po rewolucji róż w 2003 r. Omówił dramat narodu przez długie dziesięciolecia zwasalizowanego, poddanego
najpierw trwającej ponad sto lat niewoli carskiej, a następnie narzuconemu przez bolszewików wyniszczającemu
eksperymentowi ustrojowemu – sowieckiej republiki związkowej.
Natalia Laskowska
Indonezja
Wyd. I, form. A5, opr. brosz., 224 s., cena det. 27 zł, ISBN 978-83-7436-290-0
Historia Indonezji od okresu kolonizacji holenderskiej, przez powstanie Republiki Indonezji, po upadek trwającej 32 lata
dyktatury generała Suharto w 1998 r. Autorka przedstawia również wydarzenia z ostatniej dekady.
Bartosz Wróblewski
Jordania
Wyd. I, form. A5, opr. brosz., 320 s., cena det. 32 zł, ISBN 978-83-7436-276-4
Autor przedstawia trudny proces kształtowania się Jordanii po 1918 r. i jej burzliwą historię od ogłoszenia niepodległości w
1946 r. do czasów obecnych. Sprawy wewnątrzjordańskie przedstawia na tle procesów obejmujących cały Bliski Wschód, co
uwypukla rolę niewielkiej Jordanii w polityce międzynarodowej w XX wieku.
Wiesław Walkiewicz
Jugosławia. Państwa sukcesyjne
Wyd. II rozszerzone, form. A5, opr. brosz., 536 s., cena det. 44 zł, ISBN 978-83-7436-179-8
Szczegółowe omówienie skomplikowanych dziejów Jugosławii. Za sprawą uchylonego ambasadorskiego sejfu czytelnik
dowiaduje się o sprawach „bałkańskiego kotła” nigdzie dotąd publicznie nieujawnionych.
Adam Jelonek
Kambodża
Wyd. I, form. A5, opr. brosz., 330 s., cena det. 34 zł, ISBN 978-83-7436-157-6
O Kambodży na ogół wiemy niewiele. Rewolucja Czerwonych Khmerów, miliony ofiar komunistycznego reżimu, no może
jeszcze ruiny Angkoru – to wszystko, ale historia tego kraju – jego wielkości, upadku i cierpień – fascynuje.
Marcin Gawrycki, Natalia Bloch
Kuba
Wyd. I, form. A5, opr. brosz., 608 s., cena det. 42 zł, ISBN 978-83-7436-241-2
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Historia kraju, który do dziś budzi wiele sprzecznych emocji. Autorzy opisują ostatnie lata panowania hiszpańskiego na
wyspie, wojnę hiszpańsko-amerykańską, okres północnoamerykańskiej dominacji, dyktaturę Fulgencio Batisty, rewolucję
Fidela Castro i okres rządów komunistycznych na wyspie.
Jerzy Tomaszewski
Słowacja
Wyd. I, form. A5, opr. brosz., 440 s., cena det. 42 zł, ISBN 978-83-7436-268-9
Pierwszy od 1938 r. na rynku polskim zarys historii Słowacji w XX i na początku wieku XXI, ze zwięzłą informacją o
wcześniejszych dziejach. Autor zwraca szczególną uwagę na stosunki czesko-słowackie, w tym na podłoże rozbieżności,
które doprowadziły do „aksamitnego rozwodu” 31 grudnia 1992 r.
Dariusz Kołodziejczyk
Turcja
Wyd. II rozsz. i uzup., form. A5, opr. brosz., 368 s., cena det. 34 zł, ISBN 978-83-7436-258-0
Autor opisuje zjawiska, procesy i wydarzenia dziejące się na terenie współczesnej Turcji oraz jej międzynarodową rolę w
kontekście niedawnych wojen w Iraku i Gruzji, bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej, kwestię cypryjską, kwestię
kurdyjską, wciąż niepewne, przyjęcie Turcji do UE, obecny kryzys gospodarczy i jego wpływ na losy Republiki Tureckiej.
Europa w skali mikro
Ryszard Żelichowski
Gibraltar
Wyd. I., form. A5, opr. brosz., 284 s., il., cena det. 32 zł, ISBN 978-83-7436-311-2
Autor opisuje historię Gibraltaru i opowiada o tym, jak doszło do tego, że ten tak ważny strategicznie fragment Półwyspu
Iberyjskiego znalazł się w rękach Anglików.
OPRACOWANIA SZCZEGÓŁOWE
Michał Fiszer
Lotnictwo w osiąganiu celów strategicznych operacji militarnych
Wyd. I, form. B5, opr. brosz., 336 s.+ 16, cena det. 40 zł, ISBN 978-83-7436-263-4
Próba odpowiedzi na pytanie, czy lotnictwo jest w stanie samodzielnie osiągnąć cele strategiczne konfliktu zbrojnego lub czy
jest w stanie być decydującą siłą. Chodzi tu m.in. o operacje: Rolling Thunder i Linebacker II, Desert Storm, Deliberate Force
oraz Allied Force.
Krzysztof Kubiak
Przemoc na oceanach. Współczesne piractwo i terroryzm morski
Wyd. I, form. B5, opr. brosz., 260 s., cena det. 36 zł, ISBN 978-83-7436-214-6
Książka podejmuje zagadnienie przemocy na morzach i oceanach, fenomenu, o którym myślano już wyłącznie w kategoriach
historycznych, a który na początku XXI wieku odrodził się w dwóch formach zjawiskowych, jako współczesne piractwo i
terroryzm morski. Autor opisuje najbardziej spektakularne akty terroryzmu morskiego i piractwa popełnionych w ciągu
ostatnich lat.
Krzysztof Kubiak, Piotr Mickiewicz
Zapomniani bohaterowie. Marynarka Wojenna RP w czasie wojny o wyzwolenie Kuwejtu
Wyd. I, form. B5, opr. brosz., 176 s., cena det. 26 zł, ISBN 978-83-7436-225-2
Wojskowi historycy omawiają udział Polski w wojnie o wyzwolenie Kuwejtu. Nie ma wiele przesady w stwierdzeniu, że
Polska droga do Sojuszu Północnoatlantyckiego rozpoczęła się w piaskach Kuwejtu i na wodach Zatoki Perskiej. W takich
właśnie kategoriach należy postrzegać sprawy, gdy mówi się o obecności okrętów Marynarki Wojennej RP w Zatoce Perskiej
podczas wojny o wyzwolenie Kuwejtu.
Leszek Sobolewski –PRZECENA 12 zł
Indochiny Francuskie w polityce Japonii w latach 1940-1945
Wyd. I, form. A5, opr. brosz., 504 s., cena det. 45 zł, ISBN 978-83-7436-254-2
Szczegółowa analiza polityki Japonii wobec Indochin Francuskich począwszy od wkroczenia na te tereny wojsk japońskich
w 1940 r. aż po klęskę Japonii w 1945 r. poprzedzona zarysem historii tego obszaru, koncentrującej się zwłaszcza na sytuacji
przed wybuchem II wojny światowej.
HISTORIA POWSZECHNA. OPRACOWANIA SZCZEGÓŁOWE
Agnieszka Barszczewska
Mołdawscy Csángó a Rusini Karpaccy (1867−1947). Problemy rozwoju tożsamości zbiorowej w Europie ŚrodkowoWschodniej w XIX i XX w.
Wyd. I, form. A5, opr. brosz., 390 s., cena 48 zł, ISBN 978-83-7436-298-6
Interdyscyplinarne, łączące w sobie elementy historii, antropologii kultury oraz socjologii, studium porównawcze dwóch grup
etnicznych Europy Środkowo-Wschodniej: Mołdawskich Csángó oraz Rusinów Karpackich. Autorka próbuje odpowiedzieć
na pytanie, jakie czynniki umożliwiają małym grupom w fazie przednarodowej oprzeć się całkowitej asymilacji z narodami
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dominującymi, oraz – czy grupy te pod koniec objętego badaniami okresu można zaklasyfikować jako narody, czy jako grupy
etniczne.
Adam Burakowski, Marius Stan
Kraj smutny, pełen humoru. Dzieje Rumunii po 1989 roku
Wyd. I, form. B5, opr. tw.., 280 s., cena det. 42 zł, ISBN 978-83-7436-294-8
Syntetyczny opis wydarzeń politycznych w Rumunii po 1989 r., wzbogacony o przedstawienie wybranych zagadnień
gospodarczych i społeczno-kulturowych.
Durga Das PRZECENA 12 zł
Indie. Od Curzona do Nehru i później. Historia Indii widziana od środka ze wstępem Zakira Husaina, byłego
prezydenta Indii
Wyd. I, form. A5, opr. brosz., 506 s., cena det. 49 zł, ISBN 978-83-9289-490-2, ISBN 978-83-7436-204-7
Wspomnienia jednego z najwybitniejszych indyjskich dziennikarzy – Durgi Dasa (1900–1974). Losy Indii w XX wieku,
widziane i komentowane „od środka”, umożliwiają polskiemu czytelnikowi poznanie wielu cennych szczegółów i
niepowtarzalnej atmosfery okresu walki o niepodległość i pierwszych lat republiki.
Jarosław Jarząbek
Palestyńczycy na drodze do niepodległości. Rozwój, przemiany i kryzys palestyńskiego ruchu narodowego
Wyd. I, form. B5, opr. brosz.,324 s., cena det. 45 zł, ISBN 978-83-7436-301-3
Syntetyczna i wolna od uproszczeń oraz stereotypów naukowa analiza palestyńskiego ruchu narodowego. Autor przybliża
ciekawą i burzliwą historię rozwoju narodu palestyńskiego, różnorodność i charakter jego życia politycznego oraz trudności i
wyzwania przed jakimi obecnie stoi. Jest także próbą krytycznej oceny dotychczasowego wykorzystania szans i możliwości
oraz przyszłych perspektyw budowy niepodległego państwa palestyńskiego.
Krzysztof Kubiak
Interesy i spory państw w Arktyce w pierwszych dekadach XXI wieku
Wyd. I, form. B5, opr. brosz., 328 s., cena det. 43 zł, ISBN 978-83-7436-292-4
Ciekawa i dobrze udokumentowana monografia o dynamicznych przemianach w Arktyce. Autor analizuje i objaśnia
przyczyny wzmożonego zainteresowania Arktyką Stanów Zjednoczonych, Rosji, Kanady, Norwegii, Danii, jak również tzw.
nowych graczy, Chin, Japonii, Korei i Unii ,Europejskiej. Aktywność tych ostatnich może spowodować, że Arktyka stanie się
bardzo „gorącym” obszarem.
Pr. zbior. pod red. Romana Chymkowskiego i Włodzimierza Karola Pessela
Islandia. Wprowadzenie do wiedzy o społeczeństwie i kulturze
Wyd. I, form. A5, opr. brosz., 304 s., cena det. 33 zł, ISBN 978-83-7436-172-9
Antologia dotycząca problematyki islandzkiej prezentująca obraz Islandii, podstaw jej kultury i warunków życia społecznego,
wykraczający poza wiedzę potoczną czy informacje zawarte w przewodnikach turystycznych.
Jakub Wódka
Polityka zagraniczna Turcji. Uwarunkowania wewnętrzne oraz podmioty decyzyjne.
Wyd. I, form. B5, opr. brosz., 324 s., cena 36 zł, 978-83-7436-299-3
Książka ukazuje współzależności pomiędzy uwarunkowaniami wewnątrzkrajowymi a polityką zagraniczną powojennej
Turcji. Autor pokazuje dziedzictwo historyczne oraz fundamenty ideologiczne czy religijne współczesnej Turcji.
HISTORIA POLSKI
W krainie PRL
(w krainie KDL, w stolicy PRL)
Seria przedstawiająca rzeczywistość PRL odczytaną z akt, dokumentów, zapisów, twórczości. Autorzy zajmowali się mniej
dostrzeganymi aspektami życia PRL, analizowali jej rzeczywistość na pograniczu historii oraz socjologii i antropologii
społecznej. Komitet Redakcyjny, który czuwał nad poziomem publikacji, w składzie: prof. Włodzimierz Borodziej, prof.
Marcin Kula (przewodniczący), dr hab. Paweł Machcewicz, prof. Andrzej Paczkowski, prof. Tomasz Szarota, prof. Wojciech
Wrzesiński, został nagrodzony przez Poznański Przegląd Nowości Wydawniczych „Książka Wiosny 2005” za „nowatorskie
studia historyczne, które przeciwdziałają zapominaniu i upraszczaniu PRL-owskiego świata”.
Agnieszka Nowakowska, Zofia Wóycicka
Etniczna polityka komunistów. Dwa casusy
Wyd. I, form. A5, opr. brosz., 244 s., cena det. 31 zł, ISBN 978-83-7436-233-7
Książka składa się z dwóch części. Pierwsza z nich, Od Weepers do Wieprza Zofii Wóycickiej opowiada o dziejach pewnej
niewielkiej wioski na terenie byłych Prus Wschodnich w pierwszej dekadzie powojennej. Druga, Między sowieckością a
polskością. Socjalizacja młodzieży w polskich szkołach w Wilnie Agnieszki Nowakowskiej, mówi o życiu mniejszości
polskiej w Wilnie w pierwszej połowie lat 70., za czasów Breżniewa. Obie prace opowiadają o skutkach Jałty i Poczdamu,
przesunięcia granicy Polski, przymusowych przesiedleń ludności oraz stalinowskiej polityki narodowościowej dla zwykłych
ludzi – Polaków, Niemców, Ukraińców.
Pod redakcją naukową Włodzimierza Borodzieja i Jerzego Kochanowskiego
Bocznymi drogami. Nieoficjalne kontakty społeczeństw socjalistycznych 1956–1989
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Wyd. I, form. A5, opr. brosz., 312 s., cena det. 36 zł, ISBN 978-83-7436-234-4
Historycy z Polski, Niemiec, Czech i Węgier analizowali pozaoficjalne kontakty społeczeństw państw socjalistycznych w
latach 1956–1989. Tematem poszukiwań były zarówno nielegalny handel, jak pobyt robotników kontraktowych za granicą,
masowa turystyka (i dokonujący się dzięki niej „transfer kulinarny”), działalność biur podróży, czy w końcu nieoficjalne (lub
półoficjalne) kontakty między artystami.
Naród, religia, rasa. Muzułmańskie ideologie i ruchy narodowe pogranicza w Południowo-Wschodniej Europie
Wyd. I, form. A5, opr. brosz., 266 s., cena det. 35 zł, ISBN 978-83-7436-226-9
Publikacja jest próbą ukazania specyficznej ..mechaniki" procesów narodowotwórczych na przykładzie dziejów małej
społeczności „słowiańskojęzycznych muzułmanów" na terenie Sandżaku, dzisiaj podzielonego między Serbię, Czarnogórę,
Bośnię i Hercegowinę. Zastąpienie „Muzułmanina" i „muzułmańskiego narodu" przez „boszniactwo" było kolejnym
wyborem dokonanym w Sandżaku. Proces tworzenia się na użytek nowego narodu „odrębnego" języka być może scementuje
„boszniacką" tożsamość.
OPRACOWANIA SZCZEGÓŁOWE
Leszek Jerzy Jasiński
Bliżej centrum czy na peryferiach? Polskie kontakty gospodarcze z zagranicą w XX wieku
Wyd. I, form. B5, opr. tw., 524 s., cena det. 55 zł, ISBN 978-83-7436-248-1
Pierwsza monografia opisująca całość zagadnień składających się na relacje gospodarcze Polski z resztą świata w okresie
rozbiorów na początku XX wieku w II Rzeczpospolitej, w PRL i w pierwszych latach III Rzeczpospolitej. Przedmiotem
badań autora jest handel zagraniczny, handel usług, powiązania kapitałowe z zagranicą, transgraniczna mobilność pracy,
obecność w organizacjach międzynarodowych, kooperacja przemysłowa i współpraca naukowo-techniczna.
* ECONOMICUS 2011 – wyróżnienie w kategorii „najlepsza książka szerząca wiedzę ekonomiczną” w konkursie
organizowanym przez „Dziennik Gazeta Prawna”
* Nagroda w konkursie im. Oskara Haleckiego KSIĄŻKA HISTORYCZNA ROKU 2011 w kategorii ”najlepsza
książka naukowa poświęcona dziejom Polski i Polaków w XX wieku”
Piotr Łossowski – PRZECENA 8 zł
Ultimatum polskie do Litwy 17 marca 1938 roku. Studium z dziejów dyplomacji
Wyd. I, form. B5, opr. twarda., 170 s., cena det. 25 zł, ISBN 978-83-7436-236-8
Autor omówił historię stosunków polsko-litewskich w latach międzywojennych, a szczególnie ultimatum polskie z 17 marca
1938 r. Przestawił jego genezę, następnie szczegółowo omówił incydent graniczny, który stał się pretekstem wystąpienia
polskiej dyplomacji, działania polskiego MSZ, litewskie reakcje, a także echa międzynarodowe.
Andrzej Wielowieyski
Na rozdrożach dziejów. Historie prawdziwe i alternatywne
Wyd. I, form. 13,8x22,0 cm, opr. brosz., 352 s., cena det. 45 zł, ISBN 978-83-7436-277-1
Eseje historyczne o szczególnie ważnych momentach i wydarzeniach polskiej historii. Grunwald, upadek II Rzeczypospolitej,
powstania, I wojna światowa i Polska Odrodzona, II wojna światowa jako tragiczna kontynuacja, i wreszcie „Cud
Solidarności”. W każdym z tych wielkich wydarzeń był też możliwy, a nawet prawdopodobny zupełnie inny scenariusz –
znacznie lepszy lub znacznie gorszy.
Pr. zbior. pod red. Małgorzaty Bonikowskiej
Media a wyzwania XXI wieku
Wyd. I, form. A5, opr. brosz., 314 s., cena det. 35 zł, ISBN 978-83-7436-174-3
Publikacja dotycząca rynku mediów w Polsce i w Unii Europejskiej oraz zawodowych dylematów dziennikarzy. Autorzy
omawiają rolę wszystkich mediów we współczesnym świecie, rysują perspektywy ich rozwoju, a także wskazują na problemy
i zagrożenia, które przed nimi stoją.
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