Geografia:
1. Dolinami rzek / Zygmunt Gloger. - Warszawa : Fundacja Nowoczesna Polska, 2013.
(Wolne Lektury)
2. Edukacja geograficzna na świecie i w Polsce - wybrane problemy / red. Elżbieta Szkurłat,
Arkadiusz Głowacz. - Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego ; IBUK Libra, 2014.
Ideą przewodnią trzeciego tomu Prac Komisji Edukacji Geograficznej Polskiego Towarzystwa Geograficznego,
który oddajemy do rąk Czytelników, jest prezentacja wyników badań dotyczących aktualnych problemów edukacji
geograficznej w wybranych krajach na świecie oraz w Polsce. Problemy te dotyczą zarówno teoretycznych założeń i
koncepcji programów kształcenia geograficznego, przyjmowanych celów i metod tego kształcenia, miejsca geografii
w systemach edukacyjnych innych krajów, wyników analiz porównawczych, jak również niektórych praktycznych
rozwiązań funkcjonujących w ramach edukacji geograficznej.

3. Geografia w ujęciu humanistycznym. Wybór prac Krystyny Rembowskiej / Andrzej Suliborski. Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego ; IBUK Libra, 2013.
Tom zawiera prace Krystyny Rembowskiej publikowane na przełomie XX i XXI w. Prezentują one
humanistyczny, antynaturalistyczny model geografii. Tom obejmuje prace Krystyny Rembowskiej publikowane na
przełomie XX i XXI w. Prezentują one humanistyczny, antynaturalistyczny model geografii, który zakłada odrębność
i swoistość charakteru metodologicznego nauk społecznych, nazywanych w tym ujęciu naukami humanistycznymi.
Zebrano je w trzech rozdziałach: pierwszym – Teoria i metodologia geografii społeczno-ekonomicznej (człowieka) –
dziesięć prac, drugim – Teoretyczno-metodologiczne aspekty geografii społecznej i regionalnej
(społeczno-regionalnej)– sześć prac i trzecim – Teoretyczno-metodologiczne wymiary Geografii Kultury – osiem
prac.

4. Geografia wsi w Polsce. Studium zmiany podstaw teoretyczno-metodologicznych / Marcin Wójcik.
- Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego ; IBUK Libra, 2012.
„(...) pracę dr. Marcina Wójcika oceniam ze wszech miar pozytywnie i w głębokim przekonaniu o jej znacznej
wartości naukowej (...). Zarówno temat książki, sposób podejścia do jego analizy, zastosowane metody, jak i poziom
pisarstwa naukowego wskazują, że opracowanie M. Wójcika spełnia warunki stawiane poważnym rozprawom
naukowym. Jest w pełni dojrzałą analizą naukową o niekwestionowanej wartości teoretycznej i poznawczej, będąc
też niewątpliwie krokiem naprzód w dorobku polskich geografów wsi.” Fragment recenzji prof. dr. hab. Eugeniusza
Rydza

5. Miasto - region - gospodarka w badaniach geograficznych : W stulecie urodzin Profesora Ludwika
Straszewicza / red. Tadeusz Marszał. - Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego ; IBUK Libra, 2016.
W 2016 r. mija setna rocznica urodzin Profesora Ludwika Straszewicza - twórcy łódzkiego ośrodka geografii
społeczno-ekonomicznej - którego inicjatywy naukowe oraz działalność w zakresie kształcenia kadr zaowocowały
pojawieniem się silnego ośrodka antropogeografii w regionie, niemającym wcześniej żadnych znaczących tradycji w
zakresie tej dyscypliny wiedzy. Kierunki badań, realizowanych przez Profesora, kontynuowane i pogłębiane przez
jego uczniów, nadal stanowią o pozycji i specyfice łódzkiego ośrodka akademickiego na geograficznej mapie Polski.
Celem tej publikacji jest przywołanie pamięci i przybliżenie dokonań Ludwika Straszewicza w kontekście badań
geograficznych, realizowanych na przełomie XX i XXI w. w obrębie problematyki, która pozostawała w sferze Jego
zainteresowań naukowych. Efektem jest tom, na który składa się kilkanaście tekstów autorstwa współpracowników
Profesora, a także przedstawicieli innych ośrodków geograficznych, którzy pozostawali z Nim w bliskich kontaktach
naukowych. Niektóre z tych tekstów bezpośrednio odnoszą się do twórczości naukowej Ludwika Straszewicza, inne
zaś prezentują wyniki badań w bliskich Profesorowi subdyscyplinach studiów przestrzennych - geografii miast,
geografii regionalnej oraz geografii ekonomicznej.

6. Podróż po rzece Orinoko / Alexander von Humboldt ; tł. Franciszek Mirandola. - Warszawa :
Fundacja Nowoczesna Polska, 2015.
(Wolne Lektury)

7. Prace Geograficzne vol 128 (2012) / red. Wiesław Ziaja. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu
Jagiellońskiego ; IBUK Libra, 2012.
Prace Geograficzne są czasopismem naukowym wydawanym przez Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Należą, obok Czasopisma Geograficznego i Przeglądu Geograficznego do grupy
najstarszych polskich czasopism geograficznych. W Pracach Geograficznych publikowane są artykuły oraz recenzje
obejmujące zagadnienia z zakresu: · Geografii fizycznej i nauk pokrewnych, m.in.: geofizyki, geologii,
środowiskowej, ochrony środowiska, ochrony przyrody, geoekologii, ekohydrologii. · Geografii
społeczno-ekonomicznej i nauk pokrewnych, m.in.: rozwoju lokalnego i regionalnego, studiów regionalnych,
studiów miejskich, gospodarki przestrzennej, planowania regionalnego.

8. Prace Geograficzne vol 129 (2012) / red. Wiesław Ziaja. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu
Jagiellońskiego ; IBUK Libra, 2012.
9. Prace Geograficzne vol 130 (2012) / red. Wiesław Ziaja. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu
Jagiellońskiego ; IBUK Libra, 2012.
10. Stan, perspektywy i strategia rozwoju geografii społeczno-ekonomicznej w najbliższych latach (do
2030 r.) : Dyskusja międzypokoleniowa / red. Andrzej Suliborski. - Wydawnictwo Uniwersytetu
Łódzkiego ; IBUK Libra, 2016.
Książka stanowi pokłosie dyskusji panelowej, która odbyła się 2 czerwca 2015 roku w Łodzi na Wydziale Nauk
Geograficznych w Katedrze Geografii Regionalnej i Społecznej, między geografami należącymi do różnych pokoleń
a specjalizującymi się w problematyce społeczno‐ekonomicznej. Miała na celu wymianę poglądów na temat
aktualnego stanu geografii społeczno‐ekonomicznej w Polsce, próbę diagnozy zagrożeń w tym obszarze,
identyfikację ogólnych poglądów dotyczących perspektyw rozwojowych geografii widzianych przez pryzmat trzech
pokoleń geografów, a także próbę wskazania działań strategicznych prowadzących do wzmocnienia roli geografii
jako nauki, przedmiotu edukacji społeczeństwa oraz dyscypliny praktycznej. Publikacja składa się z trzech
zasadniczych części, zawierających zarówno artykuły napisane przez zaproszonych przedstawicieli pokoleń
geograficznych, jak i autoryzowane wypowiedzi uczestników panelu.

11. W ludzkiej i leśnej kniei / Ferdynand Ossendowski. - Warszawa : Fundacja Nowoczesna Polska,
2017.
(Wolne Lektury)
12. Wycieczki po Litwie w promieniach od Wilna / Władysław Syrokomla. - Warszawa : Fundacja
Nowoczesna Polska, 2013.
(Wolne Lektury)
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