Historia i wiedza o społeczeństwie.
1. 25 lat niemieckiego zjednoczenia : Bilans ćwierćwiecza / red. Joanna
Ciesielska-Klikowska, Ernest Kuczyński. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego ;
IBUK Libra, 2017. - 228 s.
Upadek muru berlińskiego był największym wydarzeniem w historii powojennych Niemiec i jednym z
najistotniejszych w historii Europy ostatnich 70 lat. Przyniósł on także ponowne zjednoczenie Republiki Federalnej,
które z jednej strony stanowiło wyzwanie dla całego Starego Kontynentu, z drugiej zaś odmieniło życie polityczne,
gospodarcze i społeczne podzielonego przez niespełna pół wieku narodu(…) Jakim wyzwaniom będzie musiał
sprostać nasz zachodni sąsiad w najbliższych latach? Jakie czynniki miały decydujący wpływ na rozwój tego kraju
po roku 1990? Autorzy monografii odpowiadają na te i podobne pytania oraz objaśniają rolę Niemiec w XXI wieku.

Archiwa w Polsce w latach 1944-1989. Zarys dziejów / Janusz Tandecki. - Toruń :
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika ; IBUK Libra, 2017. - 272 s.
2.

3. Człowiek - istota społeczna / Elliot Aronson. - Wyd. 12. - Warszawa : Wydawnictwo
Naukowe PWN ; IBUK Libra, 2009. - 483 s.
W najnowszym, zmienionym i zaktualizowanym wydaniu (…) znanej na całym świecie książki została znacznie
rozwinięta i rozszerzona problematyka toksycznego wpływu środków masowego przekazu, propagandy,
stosowanych obecnie w mediach sposobów przekonywania, a także zagadnienie stereotypów i uprzedzeń.
Chociaż książka polecana jest szczególnie studentom psychologii, pedagogiki, politologii, socjologii może stanowić
ciekawą lekturę dla wszystkich interesujących się odkrywaniem tajemnic życia społecznego. Celem tej książki jest
ukazanie bez osłonek, jakie znaczenie mogą mieć badania z zakresu psychologii społecznej w odniesieniu do
niektórych problemów dręczących współczesne społeczeństwo, takich jak: uprzedzenia, propaganda, wojna,
alienacja, agresja, zamieszki i wstrząsy polityczne. [...]

4. Dalej jest noc. Losy Żydów w wybranych powiatach okupowanej Polski / Barbara
Engelking, Tomasz Frydel, Jan Grabowski, Dariusz Libionka, Karolina Panz, Dagmara
Swałtek-Niewińska, Alina Skibińska, Jean-Charles Szurek, Anna Zapalec. - Warszawa : Centrum Badań
nad Zagładą Żydów ; IBUK Libra, 2018. - 1640 s.
Dwutomowe wydawnictwo będące podsumowaniem kilkuletniego projektu badawczego realizowanego przez
Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN pt. "Strategie przetrwania Żydów podczas okupacji w Generalnym
Gubernatorstwie, 1942-1945. Studium wybranych powiatów" We wszystkich zbadanych przez nas powiatach
najwięcej Żydów szukało pomocy nie w miasteczkach, ale w pobliskich wsiach – w domach swoich sąsiadów.
Możliwość przetrwania w ogromnym stopniu zależała od chęci pomocy tychże sąsiadów - chrześcijan, od tego, czy
byli w stanie przełamać strach wobec zagrożenia, jakie stanowili dla wspólnoty wiejskiej ukrywający się Żydzi.(…)
Wymowa liczb jest nieubłagana: dwóch spośród każdych trzech Żydów poszukujących ratunku – zginęło.

5. Doktryny wojenne. Historia i ocena / Łukasz Przybyło. - Tetragon ; IBUK Libra, 2019.
Książka nie ma w głównej mierze charakteru opisowego, ale analityczno-problemowy. Autor rozpoczyna od
rozważań nad pojęciami „strategii” i „doktryny wojennej”. Następnie omawia teorię nieliniowości, przywołując
przy tym w wielu miejscach Carla von Clausewitza. Dalej przedmiotem rozważań jest współczesna amerykańska
teoria „rewolucji militarnej” (RM – Military Revolution), określająca wydarzenia skutkujące całkowitym
przeobrażeniem charakteru działań wojennych. Osobnym zagadnieniem są błędne decyzje doktrynalne i ich źródła.
Książka porusza znany temat w sposób oryginalny na tle polskiej literatury historyczno-wojskowej. Bardzo
wartościowa lektura zarówno dla zawodowych historyków i miłośników historii wojskowości, jak i oficerów oraz
wszystkich zajmujących się zagadnieniami obronności naszego kraju.

6. Dziedzictwo Goliata. Filistyni i Hebrajczycy w czasach biblijnych / Łukasz
Niesiołowski-Spano. - Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika ; IBUK Libra,
2012. - 598 s.
Dziedzictwo Goliata to książka stanowiąca próbę odpowiedzi na pytanie, jaki wpływ na Hebrajczyków i Biblię
mieli Filistyni. Lud ten, przybyły wraz z innymi Ludami Morza, zapewne z terenów Egei i Anatolii, osiedlił się w
Palestynie w XII wieku p.n.e. i przez pewien czas odgrywał rolę lokalnego hegemona. Książka ta pozwala dostrzec
elementy wskazujące nie tyle na konflikt między Filistynami i Hebrajczykami, ile na ich wzajemne zależności.

7. Dziedzictwo kultury wobec zagrożeń czasu wojny i pokoju / red. Janusz Nowicki,
Krzysztof Sałaciński. - Warszawa : SBP ; IBUK Libra, 2004. - 282 s.
Publikacja darmowa

8. Europa swoich, Europa obcych : Stereotypy, zderzenia kultur i dyskursy tożsamościowe /
red. Magdalena Żakowska, Agata Dąbrowska, Jakub Parnes. - Łódź : Wydawnictwo
Uniwersytetu Łódzkiego ; IBUK Libra, 2017. - 184 s.
Współczesne ruchy narodowo-etniczne warto doceniać za przywracanie lub utrwalanie ducha wspólnoty, walkę
o historyczną pamięć i prawdę oraz za hasła powrotu do korzeni. Równocześnie zaś można je potępiać za
wyolbrzymianie znaczenia kulturowych i narodowych różnic, a także petryfikowanie poczucia „odwiecznej” inności,
wyższości lub krzywdy własnej grupy czy narodu, co w efekcie może prowadzić do zaściankowości, nacjonalizmu i
ksenofobii. W publikacji usystematyzowano wieloaspektowe spektrum zagadnień związanych z nacjonalizmem,
przemianami polityczno-kulturowymi, mitami, stereotypami i uprzedzeniami w relacjach międzyetnicznych na
obszarze postradzieckim oraz w Zachodniej i Środkowej Europie.

9. Inne spojrzenie. Wyobrażenia historii w filmach Wojciecha Jerzego Hasa, Jana Jakuba
Kolskiego, Filipa Bajona i Anny Jadowskiej - studium przypadków / Natasza
Korczarowska-Różycka. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego ; IBUK Libra, 2013. 344 s.
Autorka bierze pod uwagę filmy, w których przedstawianie historii nie przystaje do tradycyjnych wyobrażeń
społeczeństwa na temat własnej przeszłości. Nie chodzi o demitologizowanie historii jako takiej, lecz jej wyobrażeń
utrwalonych w pamięci społecznej. Autorka zdywersyfikuje owo „inne spojrzenie”, wyróżniając: spojrzenie
Gombrowiczowskie (Szyfry i Pornografia), spojrzenie dziecka (Poznań 56), spojrzenie (post)historyka (Generał.
Zamach na Gibraltarze). Każdy wątek zostaje udokumentowany i poświadczony szczegółowymi analizami
wybranych scen. Tekst jest znakomicie napisany, żywo i zajmująco, a tok wywodu przykuwa uwagę czytelnika.

10. Inżynierowie Niepodległej / Andrzej Goworski, Marta Panas-Goworska. - Wydawnictwo
Naukowe PWN ; IBUK Libra, 2018. - 336 s.
W XIX i na początku XX w. wielu Polaków trafiało w głąb Cesarstwa Rosyjskiego: w efekcie poboru do wojska,
jako zesłańcy skazani za udział w powstaniach lub za działalność polityczną. Inni prowadzili badania, wyjeżdżali do
szkół, jako urzędnicy otrzymywali zatrudnienie w najdalszych regionach imperium, rozwijali też swoją działalność
gospodarczą. Na początku I wojny światowej na Wschód ruszyły całe masy bieżeńców uciekających przez
Niemcami. Autorzy dotarli do wielu źródeł niedostępnych dla polskiego czytelnika i w sposób w bardzo przystępny i
w ciekawej formie przedstawiają sylwetki i niezwykłe losy polskich inżynierów, naukowców, wojskowych,
przedsiębiorców, którzy zrobili kariery w Cesarstwie Rosyjskim, a jednocześnie „nieśli ze sobą cywilizację” czy też
„byli nosicielami kultury”. Co ważniejsze jednak, świadomie prowadzili działalność patriotyczną, pielęgnując i
rozwijając polską kulturę, naukę i wspierając gospodarkę na ziemiach polskich. Stawali się tym samym zalążkiem
przyszłych elit niepodległej Polski – inżynierami Niepodległej.

11. Islam i muzułmanie w kulturze, literaturze i językach Słowian Południowych / red. Anetta
Buras-Marciniak. - Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego ; IBUK Libra, 2016. - 282 s.
Autorzy zajęli się kwestiami wzajemnych wpływów kultury islamu i kultur krajów południowo-słowiańskich,
udokumentowanych w literaturze ludowej i artystycznej, źródłach historycznych oraz językoznawczych
obejmujących okres od czasów starożytnych do współczesnych.

12. Kim jesteśmy, skąd przyszliśmy / David L. Reich. - Poznań : CiS ; IBUK Libra, 2019. 344 s.
Prawdziwy naukowy thriller. Genomika i statystyka pozwalają pokazać, jak seks i walka o władzę kształtowały
nasze dzieje. Te historie mogłyby wpędzić w kompleksy scenarzystów „Gry o tron” […]. Prowadzone w ostatnich
latach badania kopalnego DNA każą nam na nowo napisać historię człowieka (i neandertalczyka). Ta książka to
prawdziwy granat wrzucony do naukowego ogródka. Książka Reicha otwiera oczy na wiele kwestii, ale stawia nas
też przez bardzo trudnymi pytaniami.

13. Mity narodowe i ich rola w kreowaniu polityki na przykładzie państw byłej Jugosławii /
Magdalena Rekść. - Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego ; IBUK Libra, 2019.
Książka porusza mało dotąd zbadane na gruncie politologii zagadnienie wpływu struktur niekwantyfikowanych
na sferę polityki, stanowi próbę spojrzenia na wydarzenia w byłej Jugosławii z perspektywy motywacji zachowań
wielkich zbiorowości.

14. Na pilską nutę... Spacerkiem po muzycznej Pile / Arno Giese. - Psychoskok ; IBUK Libra,
2019. - 449 s.
Powojenna Piła, była zbiorowiskiem osób z różnych stron i regionów Polski, które z uporem i cierpliwością
budowały swoje „my”, kulturę i tradycję. Dzięki pozycji „Na Pilska Nutę” ujrzymy zniszczone miasto, które na
przestrzeni lat wniosło się z nową siłą. Choć książka nie jest „naukowym” opracowaniem tematu dotyczącego

powojennego rozwoju kultury w Pile, możemy określić ją mianem kompendium wiedzy o kulturze muzycznej jaka na
przestrzeni lat kształtowała się w Pile. Opracowanie z powodzeniem można nazwać również popularnym, ponieważ
autor korzystał z wielu prac innych autorów, o czym zaświadcza bogaty materiał źródłowy.. Na potrzeby niniejszej
książki Anno Giese przebijał się przez artykuły pilskiej prasy wielu minionych lat. Wyniki owej pracy przedstawione
zostały w rozdziale VII - „Kultura muzyczna na terenie Piły w publikatorach”.

15. Polityka historyczna / Rafał Chwedoruk. - Wydawnictwo Naukowe PWN ; IBUK Libra,
2018. - 290 s.
Czym jest polityka historyczna: globalnym fenomenem, który słusznie zaprząta uwagę historyków i polityków?
Koniecznością, bez której nie da się wyrazić tożsamości zbiorowej ani opowiedzieć narracji o narodzie? Czy może
jednym z modnych terminów współczesności, który teraz odwraca uwagę od istotnych problemów, a wkrótce
zostanie zapomniany? Rafał Chwedoruk, politolog specjalizujący się m.in. w najnowszej historii politycznej, próbuje
ująć w ramy całość zjawiska, jakim jest polityka historyczna. Zadaje pytania o jej granice i zakres oddziaływania, o
to, czyim zadaniem jej jest tworzenie i jaka jest jej prawdziwa natura. W obrębie polityki historycznej można
odnaleźć zarówno wielkie spory historyków o interpretację przeszłości, konflikty ideologiczne między partiami
politycznymi, jak też po prostu rewindykacje i roszczenia ekonomiczne uzasadniane wydarzeniami z przeszłości.

16. Polscy uchodźcy na Bliskim Wschodzie w latach II wojny światowej Ośrodki, instytucje,
organizacje / Jacek Pietrzak. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego ; IBUK Libra,
2012. - 576 s.
Otrzymaliśmy pełny przegląd "geograficznego umocowania" polskiego uchodźctwa, kalejdoskop działań
polskich czynników oficjalnych wobec obywateli, którzy na skutek wojny znaleźli się na wyszczególnionym przez
Autora obszarze, a także obraz uchodźczej próby działalności politycznej, społecznej, religijnej, oświatowej i
kulturalnej.

17. Prawa człowieka : w polityce demokracji zachodnich wobec Polski w latach 1975-1981 /
Wanda Jarząbek, Paweł Jaworski, Jacek Tebinka, Jakub Tyszkiewicz. - Warszawa :
Wydawnictwo Naukowe PWN ; IBUK Libra, 2018. - 334 s.
Od momentu podpisania w 1975 r. w Helsinkach Aktu końcowego Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w
Europie prawa człowieka nabierały coraz większego znaczenia w relacjach demokratycznych państw zachodnich z
Warszawą. Stały się jednym z elementów zimnowojennej gry między dwiema stronami żelaznej kurtyny. Czworo
historyków z renomowanych polskich ośrodków akademickich, korzystając z do tej pory nieznanych, niedawno
odtajnionych dokumentów przechowywanych w archiwach zagranicznych, opisuje, w jaki sposób rządy
najważniejszych graczy zachodnich – Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Republiki Federalnej Niemiec,
Francji, państw skandynawskich i Kanady – odnosiły się do kwestii przestrzegania praw człowieka w PRL i jak
wpływało to na ich politykę zagraniczną wobec Polski.

18. Przepisywanie historii. Powstanie styczniowe w powieści polskiej w perspektywie
pamięci kulturowej / Paulina Małochleb. - Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika ; IBUK Libra, 2014. - 496 s.
Ta książka to próba przedstawienia nurtu prozatorskiego poświęconego wydarzeniom 1863 roku obejmująca
utwory powstałe na przestrzeni dziesięcioleci, aż do lat osiemdziesiątych XX wieku. Autorka stara się także
odpowiedzieć na pytanie o specyfikę polskiej tożsamości narodowej, filary naszej pamięci i wyobrażenie przeszłości.
Mit walki zbrojnej oraz ciągła gotowość do instrukcji to najważniejszy aspekt podjętej tu refleksji badawczej. Celem
książki jest również ukazanie roli tych wyobrażeń i przyczyn ich trwałości w dobie zaborów, a później PRL-u.

19. Przesiedlenia a pamięć : Studium (nie) pamięci społecznej na przykładzie ukraińskiej
Galicji i polskich "Ziem odzyskanych" / Anna Wylegała. - Toruń : Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika ; IBUK Libra, 2012. - 528 s.
Książka stanowi porównawcze case study pamięci społecznej w miejscach, które na skutek wojennych i
tużpowojennych czystek etnicznych, masowych przesiedleń i migracji doświadczyły niemal całkowitej wymiany
ludności. Żółkiew – do 1939 roku wieloetniczne (zamieszkane przez Żydów, Polaków i Ukraińców) miasteczko w
województwie lwowskim, należące do II Rzeczpospolitej – po wojnie weszła w skład Ukraińskiej SRR. Krzyż, przed
wojną niemiecki Kreuz (Ostbahn), znalazł się po 1945 roku w granicach polskich „ziem odzyskanych”. Oba miasta
nie tylko straciły większość swoich mieszkańców i znaczną część tkanki miejskiej, zostały również pozbawione
dotychczasowej tożsamości i historii. To samo spotkało ludzi, którzy do Krzyża i Żółkwi przyjechali: niezależnie od
tego, czy byli migrantami przymusowymi, czy dobrowolnymi, musieli rozpocząć nowe życie i przystosować się do
zupełnie nowych warunków. Musieli też – fizycznie i symbolicznie – zająć miejsce tych, których we wspomnianych
miejscowościach już nie było. Na podstawie analizy ponad stu pięćdziesięciu wywiadów biograficznych i
biograficzno-tematycznych autorka odtwarza proces kształtowania się nowej, powojennej rzeczywistości społecznej

w obu miastach, ograniczony przez represywny system polityczny, wewnętrzne konflikty i indywidualne ludzkie
dramaty. Pokazuje, w jaki sposób różne grupy nowych mieszkańców odnoszą się do przeszłości grupy własnej,
obcego miejsca zamieszkania oraz ludzi, którzy żyli tu przed nimi. Pamięć przesiedlenia i postmigracyjna
rekonstrukcja tożsamości, dynamika procesów zakorzenienia w różnych pokoleniach mieszkańców Krzyża i Żółkwi,
lokalne spory o bohaterów i zdrajców – to najważniejsze tematy pojawiające się w książce..

20. Pytania o Unię Europejską : Vademecum dla młodzieży / red. Tomasz Kamiński. - Łódź :
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego ; IBUK Libra, 2018. - 98 s.
Choć wszyscy jesteśmy obywatelami Unii Europejskiej (UE), tak naprawdę niewiele o niej wiemy. Z mediów
docierają informacje o kolejnych „kryzysach w Unii” lub „konfliktach z Unią”. (…)

21. Rola Organizacji Narodów Zjednoczonych w kształtowaniu ładu międzynarodowego /
Marek Pietraś, Konstanty Adam Wojtaszczyk. - Warszawa : Aspra ; IBUK Libra, 2017. - 280 s.
Społeczność międzynarodowa potrzebuje ONZ. Organizacja ta musi zostać jednak poddana szybkim i
gruntownym reformom, a nie jedynie powierzchownemu ,,liftingowi”. Nadzieje dotyczące realizacji tego postulatu
pojawiają się zawsze wraz z wyborem kolejnego Sekretarza Generalnego ONZ. Tak jest i tym razem w odniesieniu
do Antonio Guterresa. Kwestię reformy ONZ omówiono także w rekomendowanej publikacji autorstwa znanych
specjalistów z zakresu politologii i stosunków międzynarodowych

22. Terroryzm : Krótkie Wprowadzenie 5 / Charles Townshend. - Łódź : Wydawnictwo
Uniwersytetu Łódzkiego ; IBUK Libra, 2017. - 202 s.
Interdyscyplinarna seria KRÓTKIE WPROWADZENIE piórem uznanych ekspertów skupionych wokół
Uniwersytetu Oksfordzkiego przybliża aktualną wiedzę na temat współczesnego świata i pomaga go zrozumieć.
Terroryzm zawiera wyjaśnienie przyczyn dramatycznych zdarzeń, z którymi mierzy się współczesny człowiek. Czy
terroryzm znaczy to samo co wojna? Dlaczego terroryści stosują eskalację przemocy? Jak terroryzm wpływa na
kondycję państw demokratycznych i prawa człowieka? Po atakach na World Trade Center i powstaniu Państwa
Islamskiego Terroryzm to lektura niezbędna do tego, by zrozumieć świat.

23. Totalitaryzm, narracja, tożsamość. Filozofia historii Hannah Arendt / Marcin
Moskalewicz. - Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika ; IBUK
Libra, 2014. - 394 s.
Kluczem do zrozumienia fragmentarycznej myśli Hannah Arendt jest filozofia historii zarówno w znaczeniu
spekulatywnym, jak i krytycznym. Odpowiedź Arendt na totalitaryzm – na zwycięstwo fizjologii nad polityką – jest
jednocześnie przemyślana i radykalna. Totalitaryzm nie okazuje się wyłącznie systemem sprawowania władzy, lecz
stanowi skrajny przypadek opowiadania historii, fałszywy sposób tworzenia narracji, która sięga w głąb
indywidualnej tożsamości. Każda opowieść jest narzędziem radzenia sobie z przygodnością świata i siebie samego,
które niesie ze sobą (…) Odpowiedź właściwą stanowi opowieść fragmentaryczna ugruntowana w nowej metafizyce
dziejów. Książka stanowi kompleksową analizę dorobku Hannah Arendt, interpretowanego w kontekście dzieł
myślicieli przynależących z jednej strony do tzw. tradycji kontynentalnej (m.in. Walter Benjamin, Hans-Georg
Gadamer, Martin Heidegger, Immanuel Kant, Reinhard Koselleck, Paul Ricoer), z drugiej zaś – do tzw. tradycji
analitycznej (m.in. Frank Ankersmit, Arthur Danto, Carl Gustav Hempel, Karl Rajmund Popper, Jerzy Topolski,
Hayden White).

24. Varia Mediaevalia / red. Kirił Marinow, Kamil Szadkowski, Katarzyna Węgrzyńska. Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego ; IBUK Libra, 2016. - 256 s.
Książka jest zbiorem tekstów prezentujących szeroki wachlarz zagadnień dotyczących historii średniowiecznej
Polski i Europy. W czterech działach – na wybranych, konkretnych przykładach – podjęto tematykę dotyczącą
monarchów i ich rodzin, społeczeństwa i jego poczynań, sztuki, architektury i artefaktów życia codziennego, jak
również światopoglądu ludzi wieków, średnich. Tak różnorodne problemy badawcze zaciekawią wszystkich, którzy
interesują się historią średniowiecza, w tym heraldyką, genealogią, archeologią czy historią sztuki.

25. W cieniu Dżesera. Badania polskich archeologów w Sakkarze / Karol Myśliwiec. - Toruń
: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika ; IBUK Libra, 2016. - 440 s.
Książka jest syntezą osiągnięć naukowych polsko-egipskiej misji archeologicznej prowadzonej od 1987 roku
wykopaliska po zachodniej stronie piramidy, tzw. piramidy schodkowej, zbudowanej w początkach III dynastii (ok.
2650 rok p.n.e.) przez legendarnego architekta o imieniu Imhotep. Misją kieruje autor książki. Efektem dwudziestu
dotychczasowych kampanii wykopaliskowych było odkrycie dwu cmentarzysk z epok odległych od siebie o dwa
tysiąclecia: nekropolii wielmożów ze schyłkowej fazy tzw. Starego Państwa (ostatnie stulecia III tysiąclecia p.n.e.) i
Okresu Ptolomjskiego (trzy ostatnie stulecia I tysiąclecia p.n.e.)

26. Wielka wojna Polaków 1914-1918 / Andrzej Chwalba. - Wydawnictwo Naukowe PWN ;
IBUK Libra, 2018. - 456 s.
Książka w przestępny i niezwykle ciekawy sposób przedstawia całościowy obraz zmagań i losów Polaków w
latach 1914–1918. Autor prezentuje losy milionów mieszkańców dawnej Rzeczypospolitej od dnia wybuchu I wojny
światowej do 11 listopada 1918 roku, daty symbolicznej, gdy na froncie zachodnim doszło do zawieszenia broni i
zakończenia wojny, a w Polsce do przekazania władzy wojskowej przez Radę Regencyjną Józefowi Piłsudskiemu.
Opowiada o losach trzech zaborów i trzech obszarów okupowanych, praktykach okupantów, które później zostały
powtórzone w większej skali i w brutalniejszej formie podczas II wojny światowej, o aktywności najwybitniejszych
polskich polityków i wojskowych, wysiłku politycznym i militarnym, który doprowadził do „polskiego listopada”
1918 roku i odzyskania niepodległości, a także o umęczonych przez wojnę bezimiennych świadkach i uczestnikach
historii.

27. Wprowadzenie do dydaktyki historii / Alojzy Zielecki. - Wyd. 2. - Kraków : Avalon ;
IBUK Libra, 2008. - 384 s.
Zawarta w tej publikacji podstawowa wiedza z dydaktyki historii jest skorelowana z ogólną teorią nauczania i
wychowania oraz z psychologią. Klarowność wykładu i przejrzysta struktura książki są dodatkowymi atrybutami
tego opracowania.

28. „Żelazne damy” Trzeciego Świata. Pokojowa Nagroda Nobla / Izabella Penier. - Łódź :
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego ; IBUK Libra, 2013. - 109 s.
Prezentowane w niniejszej publikacji teksty dotyczą trzech niezwykłych kobiet, które Komitet Noblowski
uhonorował w roku 2011 za wyjątkowe osiągnięcia na rzecz walki o pokój. Pierwsza z nich – Ellen Johnson-Sirleaf,
prezydent Liberii, zapisała się w historii Czarnego Kontynentu jako jedyna kobieta, której udało się wygrać wybory
prezydenckie. Druga z opisywanych, również Liberyjka, Leymah Roberta Gbowee, to działaczka społeczna,
organizatorka kobiecego ruchu chrześcijanek i muzułmanek pod nazwą Masowa Akcja Kobiet na rzecz Pokoju,
który położył kres wojnie domowej w Liberii w roku 2003. Trzecia z noblistek – Tawakkul Karman – „Matka
jemeńskiej rewolucji” stała się twarzą rewolucji w Jemenie w roku 2011, która była częścią Arabskiej Wiosny
Ludów. Określana, podobnie jak Ellen Johnson-Sirleaf i Leymah Gbowee, takimi przydomkami, jak „Żelazna
dama”, Tawakkul Karman stała się pierwszą arabską kobietą – laureatką Nagrody Nobla i drugą muzułmanką,
która otrzymała to wyróżnienie.
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