Edukacja przyrodnicza i ekologiczna
1. Algologia : Praktyczny przewodnik / Joanna Czerwik-Marcinkowska. - Wydawnictwo
Naukowe PWN ; IBUK Libra, 2019.
Książka zawiera zwięzłe opisy taksonomiczne i ekologiczne glonów i sinic najczęściej spotykanych w różnego
rodzaju biotopach wodnych (np. w źródłach, strumieniach, potokach, rzekach, stawach, zbiornikach retencyjnych).
W przewodniku zaprezentowano szeroki wachlarz gatunków glonów i sinic, tak aby korzystający mogli dokonać
swobodnego wyboru w zależności od dostępności materiału algologicznego oraz aktualnie realizowanych celów
badawczych lub dydaktycznych. Publikacja zawiera rysunki i fotografie omawianych gatunków, w celu lepszego
poznania ich budowy. W praktycznym przewodniku z algologii znajdują się krótkie ćwiczenia laboratoryjne,
dotyczące wybranych zagadnień z algologii, do praktycznego wykonania m.in. przez studentów różnych kierunków
akademickich, ale także uczniów i nauczycieli szkół licealnych. Przewodnik ma pomóc w poszerzeniu i uaktualnieniu
dotychczasowych wiadomości (m.in. z zakresu morfologii, ekologii czy taksonomii glonów), związanych z
prezentacją poszczególnych gatunków lub rodzajów omawianych na zajęciach przedmiotowych. Zawiera zwięzłe
opisy taksonomiczne i ekologiczne glonów i sinic najczęściej spotykanych w różnego rodzaju biotopach wodnych
(np. w źródłach, strumieniach, potokach, rzekach, stawach, zbiornikach retencyjnych). Książka pomocna nie tylko
dla algologom, ale także dla szerszej grupie biologów i ekologów, studentom i pracownikom

uniwersytetów, politechnik oraz pracownikom WIOŚ.
2. Edukacja społeczno-przyrodnicza dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym :
Podręcznik dla studentów / Alina Budniak. - Kraków : Oficyna Wydawnicza IMPULS ; IBUK
Libra, 2014.
Edukacja społeczno-przyrodnicza jako jeden z obszarów zintegrowanej edukacji dzieci przedszkolnych i w
młodszym wieku szkolnym obejmuje wiele różnorodnych treści: biologicznych, społecznych, geograficznych,
historycznych, fizycznych, związanych z higieną i bezpieczeństwem i wiele innych. Nauczyciel dzieci w wieku
przedszkolnym i wczesnoszkolnym, chcąc w sposób rzetelny wprowadzić podstawy wiedzy z wymienionych dziedzin i
przygotować fundament dla kształcenia systematycznego, winien odpowiednio przygotować się do swej pracy.Ze
względu na rozległość treści edukacji społeczno-przyrodniczej, obejmującej tak wiele różnorodnych zagadnień z –
czasem bardzo odległych – dyscyplin wiedzy, przygotowanie nauczyciela dzieci w wieku 3-10 lat wymaga
uwzględnienia w programie studiów równie wszechstronnego materiału merytorycznego i metodycznego. Niniejszy
podręcznik, opracowany z myślą o studentach kierunków pedagogicznych, przygotowujących się do pracy z dziećmi
przedszkolnymi i wczesnoszkolnymi, podręcznik zawiera zagadnienia teoretyczne, obejmujące podstawy nauczania o
otaczającym dziecko środowisku (przyrodniczym, geograficznym, społecznym i in.) oraz propozycje metodyczne
związane z przedszkolną i wczesnoszkolną edukacją środowiskową. Zakres materiału kształcenia studentów
obejmuje w sposób uporządkowany zagadnienia teoretyczne poznane w trakcie realizacji różnorodnych
przedmiotów kształcenia w szkole średniej, z punktu widzenia ich przydatności w pracy wychowawczej i
dydaktycznej z dziećmi w wieku 3-10 lat, prezentację tych informacji w takich powiązaniach, by jako nauczyciel
mógł je wykorzystać w kształtowaniu u dzieci zintegrowanego obrazu świata; ponadto w podręczniku zawarto
metodyczne podstawy edukacji środowiskowej dzieci. Ze względu na założony cel podręcznika – konieczność
połączenia zarówno podstaw nauczania o środowisku, jak i metodyki przedszkolnej i wczesnoszkolnej edukacji
środowiskowej treści pomieszczone w podręczniku dotyczą obu zakresów przygotowania studentów do zawodu
nauczycielskiego: merytorycznego i metodycznego. Po wyjaśnieniu i scharakteryzowaniu komponentów środowiska
człowieka, tekst podręcznik przybliża zagadnienia związane z poznawaniem przyrody przez dzieci: podstawowe cele,
zasady, metody i formy poznawania przyrody, omawia treści edukacji środowiskowej realizowane w przedszkolu i
klasach początkowych, planowanie zajęć zintegrowanych uwzględniających edukację środowiskową oraz
wykorzystywanie mediów dydaktycznych. Dalsza część podręcznika przybliża kolejne zakresy treści edukacji
środowiskowej takie, jak: higiena i bezpieczeństwo dziecka, zagadnienia geograficzne, ekologiczne i sozologiczne,
historyczne, zawodoznawcze, fizyczne i inne, omawiając zarówno zagadnienia programowe realizowane w pracy z
dziećmi przedszkolnymi i w młodszym wieku szkolnym, jak i ich znaczenie w edukacji dziecka.Praktyczne
przygotowanie studentów do pracy z dziećmi przedszkolnymi i w młodszym wieku szkolnym będzie się opierało na
zawartych w niniejszym podręczniku zagadnieniach teoretycznych w trakcie ćwiczeń, podczas których studenci będą
opracowywać metodyczne przykłady, praktyczne rozwiązania i zadania dotyczące poszczególnych tematów (niektóre
pomysły ćwiczeń metodycznych zamieszczone zostały w postaci Zadań do wykonania w poszczególnych rozdziałach
podręcznika). Podręcznik kieruję do nauczycieli dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym oraz studentów
kierunków pedagogicznych, szczególnie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej.Autorka Książka dostępna w
wersji elektronicznej w witrynie

3. Ekologia grzebaczowatych (Hymenoptera, Apoidea, Spheciformes) odłogów w
Kampinoskim Parku Narodowym / Katarzyna Szczepko. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu
Łódzkiego ; IBUK Libra, 2013.

Grzebaczowate (Spheciformes) są drapieżnymi żądłówkami, charakteryzującymi się dużą zmiennością
morfologiczną. Owady te są szczególnie wrażliwe na zmiany środowiska. Spośród gatunków grzebaczowatych
wykazanych z terenu Polski aż 80 (ponad 35%) znajduje się na Czerwonej Liście Zwierząt Ginących i Zagrożonych.
Tematyka pracy koncentruje się wokół charakterystyki jakościowej i ilościowej oraz fenologicznej i ekologicznej
zgrupowań grzebaczowatych w siedliskach odłogowych Kampinoskiego Parku Narodowego, a także na biologii
gatunków i grup ekologicznych, z odniesieniami do oddziałujących na nie czynników biotycznych i abiotycznych.
Większość gatunków grzebaczowatych jest związana z siedliskami otwartymi, powstałymi przede wszystkim w
wyniku działalności człowieka i ekstensywnego użytkowania przez niego gruntów. Porzucenie tradycyjnej
gospodarki rolnej powoduje zarastanie siedlisk otwartych i w efekcie ubożenie fauny grzebaczowatych. Wyniki
przedstawionych badań, potwierdzające teorię, zgodnie z którą różnorodność siedlisk wpływa pozytywnie na
bogactwo gatunkowe zwierząt, mogą stanowić wskazówkę przy wyznaczaniu kierunków zarządzania parkami
narodowymi. Zalesianie odłogów (siedlisk otwartych) bądź pozostawianie ich do sukcesji naturalnej albo
sterowanej ogranicza zmienność siedlisk i w efekcie doprowadza do spadku różnorodności biologicznej na danym
terenie.

4. Ewolucje teorii. Biologizm w modernistycznym literaturoznawstwie rosyjskim / Tamara
Brzostowska-Tereszkiewicz. - Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja
Kopernika ; IBUK Libra, 2011.
Książka jest poświęcona archeologii nowoczesnej teorii literatury w kontekście historii intelektualnej
wschodnioeuropejskiego modernizmu. Z zawrotnej mnogości konceptów, doktryn, idei i eksperymentów wyłaniają
się kontury systemowej całości, w której myślenie naukowe współistnieje z mitologicznym, wiedza łączy się z wiarą,
przyroda z duchem, życie z twórczością, ideologiczna jednojęzyczność konkuruje z różnojęzycznością. Lokalne
zagęszczenia detali tworzą „analityczną" (w Fiłonowowskim rozumieniu tego terminu) panoramę rosyjskiego
biologizmu literaturoznawczego. W utopistycznej aurze rosyjskiego modernizmu pierwszego trzydziestolecia XX
wieku korelacja biologii i nauki o literaturze daje hybrydy tej miary, co paleogenologia i paleosemantyka,
wersologiczny morganizm i dramatologia inspirowana Mendlowską teorią dziedziczenia cech, nomogeneza folkloru
i filembriogeneza tropów, morfologia gatunków i literacki mutacjonizm. Ciasny splot języków teorii literatury i
nowoczesnej biologii teoretycznej uniemożliwia odseparowanie Naturwissenschaften i Kulturwissenschaften, w
sposób, który głoszą badeńscy neokantyści. Rekonstrukcja koncepcji ukształtowanych pod naporem antydarwinizmu
i witalistycznych nurtów europejskiej filozofii pozwala istotnie zmodyfikować dotychczasowy obraz genealogii,
właściwości oraz pozycji środkowo- i wschodnioeuropejskiego strukturalizmu w historii literaturoznawstwa, a także
zrewidować metodologiczno-epistemologiczne podstawy tej ekspansywnej formacji teoretycznej.

5. Ewolucyjna psychologia osobowości. : O naturze człowieka w ujęciu darwinowskim /
Jacek Neckar. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie SEDNO ; IBUK Libra, 2018.
Monografia Jacka Neckara „Ewolucyjna psychologia osobowości. O naturze człowieka w ujęciu
darwinowskim” wypełnia lukę z zakresu psychologii ewolucyjnej w literaturze naukowej na polskim rynku
wydawniczym. Autor przekracza nie tylko granice między psychologią a biologią, wskazując możliwości
wzbogacenia podejścia psychoewolucyjnego, ale także przekracza podejście ogólne versus różnicowe w psychologii
osobowości, zachowując dbałość o rzetelność, jasność i obiektywizm, przekracza granice paradygmatyczne. Książka
w krytyczny i syntetyczny sposób przedstawia możliwość stworzenia ewolucyjnego ujęcia osobowości. Autorska
propozycja ewolucyjnej teorii osobowości wyrasta z analizy ograniczeń istniejących propozycji psychologii
ewolucyjnej w ogóle, a w szczególności ewolucyjnych wyjaśnień motywacji, emocji, samowiedzy i różnic
indywidualnych.

6. GIS w badaniach przyrodniczych / Jacek Urbański. - Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu
Gdańskiego ; IBUK Libra, 2008.
Tematyka książki GIS w badaniach przyrodniczych jest związana z wykorzystaniem geograficznych systemów
informacyjnych w hydrologii, klimatologii, geomorfologii, ekologii, ochronie środowiska i geografii krajobrazu.
Zawartość książki może być podzielona na kilka części. Wstęp stanowi syntetyczną odpowiedź na pytanie, czym z
punktu widzenia nauk przyrodniczych jest GIS i co oznaczają najważniejsze, związane z nim terminy. W część
drugiej, na podstawie szeregu czasopism naukowych z lat 2000-2005, dokonano przeglądu, w jaki sposób GIS jest
aktualnie wykorzystywany w naukach przyrodniczych. Część trzecia, mająca charakter podręcznika akademickiego,
opisuje podstawowe pojęcia GIS: metody określania lokalizacji na powierzchni Ziemi (układy współrzędnych,
odniesienia i stosowane aktualnie odwzorowania); modele stosowane do przedstawiania i analizy danych
przestrzennych i sposoby ich pozyskiwania. W kolejnej części, mającej charakter podręcznika użytkownika,
przedstawiono szczegółowy praktyczny opis podstawowych funkcji wektorowych i rastrowych w oprogramowaniu
ArcGIS. W części ostatniej opisano zaawansowane metody stosowane w GIS: analizę terenu i modelowanie
hydrologiczne (na podstawie nymerycznego modelu terenu); analizę rozmieszczenia elementów krajobrazu;
podstawowe zagadnienia modelowania w GIS oraz modelowanie geostatystyczne rozmieszczenia w przestrzeni.

7. Krzyżówki przyrodnicze dla dzieci / Katarzyna Michalec. - Wydawnictwo e-bookowo ;
IBUK Libra, 2018.
Zbiór 47 krzyżówek przeznaczonych dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Tutaj każde dziecko
może sprawdzić swoją wiedzę ze znajomości zwierząt, roślin i zjawisk zachodzących w przyrodzie. To również
doskonały sposób na spędzanie wolnego czasu.

8. Mocarze czasu pomnikowe drzewa w świecie i na ziemi łódzkiej / Janusz Hereźniak. Łódź : Łódzkie Towarzystwo Naukowe ; IBUK Libra, 2013.
Wstęp Wiedza nasza o wszechotaczającej nas przyrodzie, której jesteśmy integralną częścią, zostaje bardzo
poszerzona przez treść oraz dokumentację fotograficzną, oddawanej do rąk czytelnika książki autorstwa profesora
Janusza Hereźniaka z Uniwersytetu Łódzkiego, członka zwyczajnego Łódzkiego Towarzystwa Naukowego. Praca ta
ukazuje się pod intrygującym tytułem Mocarze czasu – pomnikowe drzewa w świecie i na ziemi łódzkiej. Jak z tytułu
wynika – zasięgiem obejmuje ona drzewa na całym świecie, a wyróżniony obszar ziemi łódzkiej uznać możemy za
swoiste „studium przypadku”. Tekst pracy podzielił autor na pięć głównych części, zamykając w każdej z nich inne
zagadnienia dotyczące drzew. Pierwsza część to opowieść o drzewach w wierzeniach (religijnych), nauce i sztuce.
Oryginalną jest tu forma przekazu treści, do której wykorzystane zostały cytaty z biblii oraz fragmenty z literatury
pięknej (głównie z poezji) i którą autor wzbogacił wynikami badań naukowych, a nawet opisem metod stosowanych
współcześnie (np. przy określaniu wieku drzew). Druga część pracy została poświęcona drzewom jako pomnikom
przyrody w ujęciu historycznym i w kontekście rozwoju ochrony przyrody na świecie. W kolejnym rozdziale autor
zajął się formami i morfologią drzew, opisał m.in. typy i rodzaje kory, narośla i guzy, różne zrosty drzew, a także
typy korzeni i koron. Bardzo ważną częścią pracy jest rozdział czwarty zatytułowany Człowiek a drzewo, w którym
zaprezentowane zostały różne formy koegzystencji lub negatywnego oddziaływania człowieka na drzewa. Pracę
kończy część poświęcona ujęciu monograficznemu drzew jako pomników przyrody na ziemi łódzkiej. Integralną, ale
dominującą objętościowo częścią całego dzieła jest dokumentacja fotograficzna, która wykonana została finezyjnie,
z dużym znawstwem tematu i należną starannością. Koresponduje ona z tekstem, będąc jego potwierdzeniem lub
uzupełnieniem. Książka Mocarze czasu – pomnikowe drzewa w świecie i na ziemi łódzkiej spełnia kilka oczekiwań:
– jest opracowana bardzo fachowo pod względem merytorycznym przez znakomitego badacza dendrologa; – jest
opracowaniem popularno-naukowym umożliwiającym zrozumienie nie tylko specjalistom szerokiej problematyki
dendrologicznej. Gromadzi ona i podaje w sposób przystępny wiedzę naukową dotyczącą drzew, z którymi
spotykamy się niemal codziennie, a o których tak niewiele wiemy; – jest opracowaniem, które uświadamia nam
konieczność stałej ochrony przyrody, niszczonej w imię rozwoju współczesnej cywilizacji, która pozbawia nas nie
tylko piękna, jakie z niej emanuje, ale również higienicznego i zdrowego pobytu w miejscu naszego zamieszkania.
Czytając rekomendowaną książkę miejmy również świadomość, że zgromadzony w niej materiał i wiedza wymagały
wielu lat studiów i badań terenowych, a także zebrania odpowiedniej dokumentacji fotograficznej, z której tylko
część autor – profesor Janusz Hereźniak – niestrudzony od lat tropiciel drzew – „mocarzy czasów” mógł tu
zamieścić. Stanisław Liszewski

9. Nauki Przyrodnicze nr 1 (1)/2013 / Mateusz Gortat, Katarzyna Szewczuk-Karpisz, Ewelina
Korzeniowska, Diana Rymuszka, Magdalena Stróż. - Lublin : Stowarzyszenie Studentów Nauk
Przyrodniczych ; IBUK Libra, 2013.
Artykuły; 1. Jesienne warzywa i ich właściwości prozdrowotne. 2. Dogmat biologii molekularnej. przegląd
antybiotyków działających na poszczególne elementy maszynerii translacyjnej. 3. Biologiczna aktywność
surfaktantów kationowych i surfaktantów gemini. 4. Warstewki fosfolipidowe modyfikowane enzymami. 5. Stan
przeobrażeń krajobrazu cmentarzy polskich na przykładzie cmentarza przy ul. lipowej w Lublinie. 6. Budowa oraz
właściwości przeciwdrobnoustrojowe wybranych monoterpenów znajdujących się w roślinach.

10. Nauki Przyrodnicze Nr 1 (11)/2016 / Dariusz Wolski, Paulina Kęsak, Urszula Pankiewicz,
Joanna Stadnik, Kamil Szczepka, Ewa Broda, Olga Gęska. - Stowarzyszenie Studentów Nauk
Przyrodniczych ; IBUK Libra, 2016.
Czasopismo naukowe Nauki Przyrodnicze dedykowane jest młodym naukowcom. Znajdą Państwo w nim artykuły
naukowe pisane językiem zrozumiałym dla niespecjalistów. Spis artykułów aktualnego numeru: Zastosowanie
pulsacyjnego pola elektrycznego w kształtowaniu jakości produktów spożywczych. Charakterystyka stanowiska
Vertigo angustior we wsi Okrągła wraz z określeniem cech siedliska zastępczego. Profilaktyka najczęściej
występujących chorób u królików hodowlanych i utrzymywanych w warunkach domowych. Czasopismo notowane
jest na liście B czasopism wg. Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z notą: 2 pkt. MNiSW.

11. Nauki Przyrodnicze Nr 1 (15)/2017 / Agata Kobyłka, Aleksandra Gogół, Kinga
Nakonieczna, Magdalena Michalak, Klaudia Gustaw, Magdalena Polak-Berecka. Stowarzyszenie Studentów Nauk Przyrodniczych ; IBUK Libra, 2017.

Czasopismo naukowe Nauki Przyrodnicze dedykowane jest młodym naukowcom. Znajdą Państwo w nim artykuły
naukowe pisane językiem zrozumiałym dla niespecjalistów. Spis artykułów aktualnego numeru: 1.The nutritional
value of acient grains. 2.Starzenie się ludzkiego organizmu - nieunikniony skutek cyklu biologicznego. 3.Rola białek
powierzchniowych lactobacillus helveticus w zdolności do biosorpcji jonów kadmu. 4. Stan obecny i predykcje
liczebnościowe żubrów (Bison bonasus L.). Czasopismo widnieje w wykazie B listy czasopism punktowanych z notą
2 pkt. Lista wydawana jest przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

12. Nauki Przyrodnicze nr 1 (7)/2015 / Magdalena Doniak, Andrzej Kaźmierczak, Paulina
Radwańska, Katarzyna Szewczuk-Karpisz. - Lublin : Stowarzyszenie Studentów Nauk
Przyrodniczych ; IBUK Libra, 2015.
Czasopismo naukowe Nauki Przyrodnicze dedykowane jest młodym naukowcom. Znajdą Państwo w nim artykuły
naukowe pisane językiem zrozumiałym dla niespecjalistów. Spis artykułów aktualnego numeru: 1. Udział
programowanej śmierci komórkowej we wzroście i rozwoju organizmów roślinnych i zwierzęcych; 2. Udział leptyny
w regulacji aktywności osi podwzgórzowo - przysadkowo - gonadalnej u owiec; 3. Zastosowanie radioizotopów w
naukach biologicznych. Wszystkie opublikowane artykuły byłe poddane recenzji naukowej przez dwóch niezależnych
recenzentów - specjalistów w danej dziedzinie.

13. Nauki Przyrodnicze nr 2 (8)/2015 / Magdalena Gos, Arkadiusz Czerwonka, Maciej Frant,
Aleksandra Żurek, Ewa Kołodziej, Robert Latosiewicz. - Wyd. 2. - Lublin : Stowarzyszenie
Studentów Nauk Przyrodniczych ; IBUK Libra, 2015.
Czasopismo nauki przyrodnicze publikuje artykuły popularno naukowe z zakresu szeroko rozumianych nauk
przyrodniczych. W obecnym numerze opublikowano następujące artykuły: 1. Katalityczny reforming glicerolu 2.
Kawa i jej związki o aktywności biologicznej 3. Kompleksowe postępowanie fizjoterapeutyczne w nadmiernej
ruchomości stawów

14. Nauki Przyrodnicze Nr 3 (13)/2016 / Małgorzata Budzeń, Damian Zieliński, Kamila
Soboska, Magdalena Doniak, Andrzej Kaźmierczak, Małgorzata Góral, Urszula Pankiewicz,
Barbara Furmaga, Florentyna Tyrała, Maja Warzecha, Aleksandra Piątek. - Wyd. 3. Stowarzyszenie Studentów Nauk Przyrodniczych ; IBUK Libra, 2016.
Czasopismo naukowe Nauki Przyrodnicze dedykowane jest młodym naukowcom. Znajdą Państwo w nim artykuły
naukowe pisane językiem zrozumiałym dla niespecjalistów. Spis artykułów aktualnego numeru: 1. Wykorzystanie
promieniowania mikrofalowego jako czynnika wpływającego na kiełkowanie i rozwój roślin. 2. Mantis religiosa –
dyspersja gatunku w Polsce i w Europie. Nowe stanowisko na Lubelszczyźnie. 3. Cytochrom C – Fizjologia życia i
śmierci komórki. 4. Fizykochemiczne i organoleptyczne właściwości piwa warzonego w warunkach domowych. 5.
Podaż witaminy B 12 w diecie polskich sportowców trenujących wyczynowo. Czasopismo widnieje w wykazie B listy
czasopism punktowanych z notą 2 pkt. Lista wydawana jest przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

15. Nauki Przyrodnicze Nr 4 (14)/2016 / Adrianna Rafalska, Magdalena Krauze, Agata
Kobyłka, Łukasz Tyburski, Małgorzata Górna. - Wyd. 4. - Stowarzyszenie Studentów Nauk
Przyrodniczych ; IBUK Libra, 2016.
Czasopismo naukowe Nauki Przyrodnicze dedykowane jest młodym naukowcom. Znajdą Państwo w nim artykuły
naukowe pisane językiem zrozumiałym dla niespecjalistów. Spis artykułów aktualnego numeru: 1.Cholinoesterazy
jako wskaźniki wykorzystywane w monitoringu biologicznym narażenia na pestycydy. 2.Rozmieszczenie walorów
przyrodniczych w gminach związanych terytorialnie z Polską częścią transgranicznego rezerwatu biosfery Polesie
Zachodnie. 3.Migracja zwierzyny przez drogi publiczne na przykładzie Kampinoskiego i Wielkopolskiego Parku
Narodowego Czasopismo widnieje w wykazie B listy czasopism punktowanych z notą 2 pkt. Lista wydawana jest
przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

16. Odkryj Instytut Nenckiego / Marta Wojewoda, Katarzyna Żybura-Broda. - Warszawa :
Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN ; IBUK Libra, 2011.
Odkryj Instytut Nenckiego to publikacja w przystępny sposób przedstawiająca historię i współczesność Instytutu
Biologii Doświadczalnej im. M Nenckiego PAN. Poznajemy Instytut Nenckiego widziany oczami jego doktorantów,
którzy prowadzą badania na światowym poziomie, wykorzystując najnowocześniejszy sprzęt.

17. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 408. Przestrzeń w
nowych realiach gospodarczych : Praca zbiorowa / red. Praca zbiorowa. - Wydawnictwo
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ; IBUK Libra, 2015.

Przestrzeń we współczesnych realiach gospodarczych odgrywa bardzo istotną rolę. Z jednej strony wraz z
rozwojem środków komunikacji uległa ona „skurczeniu” – wszystko jest blisko. Z drugiej strony dzięki rozwojowi
tych elementów infra¬struktury komunikacyjnej poznajemy jej różnorodność. Okazuje się, że przestrzeń stanowią
nie tylko elementy przyrody (ożywionej i nieożywionej), lecz także ludzie ze swoją kulturą, zarówno materialną, jak i
duchową. Antropogenizacja przestrzeni jest faktem i trzeba się z tym pogodzić, jednak zmian należy dokonywać w
sposób przemyślany. Ta współczesna przestrzeń staje się ważnym elementem w gospodarce. Nie jest już tylko
statycznym tłem, miejscem, gdzie robimy interesy, ale staje się istotnym składnikiem procesów gospodarczych, w
których bazuje się zwykle na materialnych, a coraz częściej także na niematerialnych zasobach danego miejsca. Te
niematerialne zasoby tworzą ludzie w skomplikowanym procesie interakcji w skali lokalnej. To właśnie lokalne
społeczności tworzą unikatowe zasoby tej przestrzeni, które stają się atutem w konkurowaniu poszczególnych
gospodarek. Często zastanawiamy się, dlaczego – mimo podobnego stopnia rozwoju – w jednym miejscu żyje się
nam lepiej, w innym gorzej, w jednym interesy gospodarcze przynoszą sukces, w innych niepowodzenie. Aby
zrozumieć obecną gospodarkę, należy poznać współczesną przestrzeń, a szczególnie jej wymiar gospodarczy i
społeczny. Równocześnie na tę przestrzeń oddziałuje polityka, co powoduje, że coraz częściej używa się po¬jęcia
„geopolityka”. Musimy zdawać sobie sprawę, że zagospodarowanie danego miejsca w przestrzeni, warunki życia,
jakie tam panują, relacje społeczne zostały ukształtowane w wyniku całego splotu wydarzeń o charakterze
ekonomicznym, społecznym czy politycznym. Przedstawiamy Państwu publikację, która jest efektem
międzynarodowej konferencji naukowej pt. Przestrzeń w nowych realiach gospodarczych IV, zorganizowanej przez
Katedrę Gospodarki Przestrzennej i Administracji Samorządowej Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu
Ekonomicznego we Wrocławiu przy współudziale Katedry Finansów Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Uni-wersytetu Szczecińskiego oraz Katedry Rozwoju Regionalnego i Administracji Publicznej Uniwersytetu Jana
Ewangelisty Purkyně w Ústí nad Labem. Konferencja odbyła się w dniach 26–28 maja 2014 r. w Karpaczu. W
niniejszej publikacji znajdą Państwo zbiór interesujących, a zarazem różnorodnych artykułów naukowych
poruszających rozmaite zagadnienia i problemy towarzyszące współczesnej gospodarce i przestrzeni. Życząc miłej
lektury, mamy nadzieję, że wyniki badań przedstawione w niniejszej publikacji będą stanowiły dla Państwa
inspirację do dalszej dyskusji oraz kolejnych badań naukowych poświęconych gospodarce i przestrzeni. Składamy
podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do powstania niniejszej publikacji. Jednocześnie żywimy nadzieję
na dalszą partycypację Czytelników w konferencjach, które są cyklicznie organizowane przez Katedrę Gospodarki
Przestrzennej i Administracji Samorządowej. Stanisław Korenik, Piotr Hajduga, Małgorzata Rogowska

18. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 473. Gospodarka
turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca / Andrzej Rapacz, Piotr
Gryszel. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ; IBUK Libra,
2017.
Turystyka jest zjawiskiem o bogatej i różnorodnej treści, co wiąże się m.in. z jej interdyscyplinarnym
charakterem. Współczesna turystyka jest elementem stylu życia milionów osób, sposobem poznawania otaczającego
nas bliższego i dalszego świata, przyrody, ludzi i kultury. Stwarza możliwości wypoczynku, regeneracji sił, poprawy
stanu zdrowia, przyczynia się do rozwoju ekonomicznego miejscowości i regionów stanowiących miejsce czasowego
pobytu turystów. Jej rozwój powiązany jest z funkcjonowaniem wielu gałęzi gospodarki, a w przypadku zagranicznej
turystyki przyjazdowej pojawiają się efekty mnożnikowe identyfikowane w skali lokalnej, regionalnej i krajowej.
Efektem dynamicznego jej rozwoju jest dalsze rozszerzanie działalności określanej w literaturze przedmiotu mianem
gospodarki turystycznej. W miejscach recepcji ruchu turystycznego, tj. w miejscowościach i regionach, powstaje i
rozwija się dalej pewna całość gospodarcza o wyraźnie zarysowanych powiązaniach wewnętrznych. Chodzi o
działalność gospodarczą związaną z tworzeniem odpowiedniej infrastruktury para- i turystycznej (tzw. zaplecza
materialnego turystyki), a także działalność związaną z organizacją i obsługą ruchu turystycznego. Zmiany
zachodzące w potrzebach turystów, motywach udziału w turystyce, rosnącym poziomie życia, a także postęp w
technologiach informacyjnych przyczyniają się do rozwoju nowych ofert, zmian w sposobach i formach obsługi
turystów, stawiając nowe wyzwania przed podmiotami tworzącymi instytucjonalną strukturę wspomnianej
gospodarki turystycznej. Andrzej Rapacz, Piotr Gryszel

19. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 478 : Finanse i
rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju & / Teresa Orzeszko, Melania Bąk, Elżbieta
Hajduga. - Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ; IBUK Libra, 2017.
Katedra Finansów i Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Katedra Zarządzania
Finansami Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w To- runiu są organizatorami cyklicznej konferencji naukowej pod
tytułem „Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju”. Piąta konferencja z za- inicjonowanego
cyklu odbyła się w dniach 24-26 kwietnia 2017 roku w Jeleniej Górze. Głównym celem tegorocznego spotkania
naukowców i praktyków zajmujących się tematyką zrównoważonego rozwoju stała się wymiana poglądów na temat
jego znaczenia dla pomyślności społeczeństw i gospodarek oraz dobrostanu środowiska naturalnego w perspektywie
globalnej, europejskiej, krajowej, regionalnej i lokalnej (makro-, mezo- i mikroekonomicznej), a także na temat
możliwości jego utrwalania poprzez doskonalenie działania systemów finansowych, procesów zarządzania
finansami oraz rachunkowości. Na konferencję, w której uczestniczyło sto jeden osób – reprezentujących trzydzieści

uczelni wyższych mających siedziby w siedemnastu miejscowościach w Polsce, na Łotwie oraz w Niemczech,
osiemdziesięciu trzech autorów nadesłało łącznie sześćdziesiąt osiem artykułów naukowych w języku polskim lub
angielskim. Opracowania, które przeszły procedurę kwalifikacyjną i otrzymały pozytywne recenzje, weszły w skład
jednego z dwóch zeszytów Prac Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu: PN 478 Finanse i
rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju – edukacja, etyka, innowacje. Finanse, pod redakcją naukową
Teresy Orzeszko, Melanii Bąk i Elżbiety Hajdugi oraz PN 479 Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego
rozwoju – edukacja, etyka, innowacje. Rachunkowość, pod redakcją Jacka Adamka, Joanny Kogut i Wojciecha
Krawca. Bardzo serdecznie dziękujemy autorom za podjęcie trudu przygotowania interesujących tekstów, a
recenzentom – za wysiłek ich oceny oraz cenne uwagi i trafne sugestie, które z pewnością przyczyniły się do
udoskonalenia recenzowanych opracowań. Wierzymy, że podjęta współpraca nie będzie incydentalna, lecz
zaowocuje trwałymi kontaktami naukowymi, spotkaniami i interesującymi dyskusjami w przyszłych latach, na
kolejnych naszych konferencjach, na które już dzisiaj serdecznie zapraszamy. Pozostajemy z nadzieją, że artykuły
zawarte w zeszycie spełnią oczekiwania czytelników i spotkają się z ich życzliwym odbiorem. Życzymy interesującej
lektury. Teresa Orzeszko, Melania Bąk, Elżbieta Hajduga, Jacek Adamek, Joanna Kogut, Wojciech Krawiec

20. Rozwój biologiczny człowieka od poczęcia do śmierci / Maria Kaczmarek, Napoleon
Wolański. - Wrocław : Wydawnictwo Naukowe PWN ; IBUK Libra, 2018.
Podręcznik omawia aspekty rozwoju, genetyczne i poza genetyczne czynniki rozwoju osobniczego człowieka,
rozwój struktury i funkcji w ontogenezie wraz z mechanizmami rozwoju, etapy rozwoju osobniczego człowieka od
zygoty do śmierci, okresy krytyczne i przejściowe w ontogenezie człowieka i ich powiązania ze zdrowiem i jakością
życia, dymorfizm płciowy, cykle i biorytmy w rozwoju ontogenetycznym człowieka, międzypokoleniowe przemiany
przebiegu ontogenezy, metody i techniki badań oraz modele rozwoju biologicznego człowieka. Podręcznik jest
adresowany do studentów kierunków studiów z obszaru nauk przyrodniczych, medycznych i nauk o zdrowiu,
humanistycznych i społecznych oraz wszystkich zainteresowanych zmianami fizycznymi dokonującymi się w czasie
życia osobniczego człowieka.

21. Rozwój zrównoważony i innowacje w turystyce / Piotr Majdak. - WARSZAWA : AWF
Warszawa ; IBUK Libra, 2019.
Turystyka przez wielu uznawana jest za najbardziej dynamicznie rozwijającą się gałąź przemysłu światowego.
Mimo zawirowań związanych z kryzysem ekonomicznym, terroryzmem, zmianami megatrendów turystyka w
perspektywie globalnej notuje ciągły wzrost wyrażający się chociażby liczbą podróży, udziałem w wartości PKB
wybranych krajów czy inwestycjami w infrastrukturę turystyczną i okołoturystyczną. Postępujący rozwój turystyki, w
niemal wszystkich jej aspektach, w dużym stopniu wynika z możliwości i zdolności do wykorzystywania wszelkich
dostępnych innowacji pozwalających na tworzenie atrakcyjnych, niekiedy nowatorskich produktów. Jednym z
istotnych zagadnień wpisujących się w myślenie o współczesnej turystyce pozostaje także koncepcja rozwoju
zrównoważonego, która stanowić może źródło inspiracji i rozwiązanie alternatywne dla tradycyjnego sposobu
planowania i projektowania. Założenia turystyki zrównoważonej są szeroko dyskutowane na forum krajowym i
międzynarodowym. Dotychczasowe opracowania w większości ograniczają się jednak do sfery dyskursywnej
problemu, do rzadkości należą natomiast opracowania, które w odniesieniu do wskazań teoretycznych szeroko
omawiałby sferę implementacyjną koncepcji. Niniejsza książka tę lukę wypełnia – obok przesłanek teoretycznych
przedstawia bowiem także praktyczną stronę zagadnienia, wraz z przykładami konkretnych zastosowań. Zawarte w
rozdziale pierwszym informacje przybliżają problematykę turystyki zrównoważonej i rozwoju zrównoważonego w
ujęciu teoretycznym, uwzględniającym zarówno stanowiska badaczy krajowych jak i za-granicznych.
Chronologiczny przegląd kluczowych dokumentów i inicjatyw pozwala prześledzić ewolucję i kształtowanie się
podstaw ideowych i operacyjnych koncepcji w szerokim kontekście społecznym, gospodarczym, politycznym i
ekologicznym. W kolejnych podrozdziałach omówiono ponadto dokumenty strategiczne stanowiące umocowanie
prawne rozwoju zrównoważonego, uwarunkowania i wskaźniki rozwoju zrównoważonego w turystyce, bariery
rozwoju turystyki zrównoważonej oraz inne zagadnienia stanowiące ramy teoretyczne omawianych zagadnień.
Rozdział drugi stanowi kontynuację rozważań teoretycznych i ogni-skuje się na zagadnieniach związanych z
innowacjami wspierającymi rozwój zrównoważony w turystyce. Przedstawione źródła, typologie oraz przykłady
praktycznych zastosowań innowacji uwidaczniają złożoność i wielowarstwowość poruszanej problematyki. Rozdział
trzeci prezentuje praktyczną stronę koncepcji turystyki zrównoważonej. Punkt odniesienia stanowią badania własne,
prowadzone na obszarach turystycznych o zróżnicowanym charakterze (kulturowym, przyrodniczym, klimatycznym,
geograficznym itd.). Wśród prezentowanych miejsc znalazły się obszary leśne, nadrzeczne, chronione, nadmorskie i
inne. Odmienność poszczególnych obszarów umożliwiła wskazanie wielorakich, niekiedy zaskakujących zastosowań
koncepcji turystyki zrównoważonej zarówno w Polsce, jak i na świecie. Podsumowując: treści zawarte w książce, w
ślad za poszczególnymi rozdziałami, podzielić można na trzy podstawowe bloki: - teoretyczne omówienie rozwoju
zrównoważonego w turystyce, - kontekst teoretyczny i przykłady innowacji wspierających rozwój zrównoważony w
turystyce, - rozwój zrównoważony obszarów turystycznych w perspektywie ba-dań empirycznych. Logika oraz układ
książki wskazywać mogą, że z jednej strony publikacja stanowi źródło informacji o charakterze podręcznikowym, z
drugiej jednak traktowana może być jako baza wiedzy, a także inspiracji dla osób i podmiotów odpowiedzialnych za
kreowanie turystycznego rozwoju obszarów. Jednocześnie, ze względu na bogactwo informacji pochodzących z

badań empirycznych stanowić może punkt wyjścia do dalszych rozważań nad rozwojem zrównoważonym w
środowisku naukowym i akademickim.

22. Tablit. Innowacyjny program wychowania przedszkolnego / Anna Basińska, Teresa
Pietrala, Urszula Zielińska, Dawid Pietrala, Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk. - Poznań :
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza ; IBUK Libra, 2015.
W programie wychowania przedszkolnego Tablit kontekstem wszelkiej działalności dziecka uczyniono świat
przyrody i nauki. Program jest skonstruowany w oparciu o 27 czterotygodniowych projektów edukacyjnych
realizowanych w ciągu trzech lat pobytu dziecka w przedszkolu. Integralną częścią programu są interaktywne
materiały dostosowane do użytku na tablicach multimedialnych i tabletach, takie jak: animacje oraz zbudowane w
oparciu o nie filmiki przybliżające dzieciom zjawiska przyrodniczo-naukowe, piosenki, banki słownictwa w języku
polskim i angielskim związane z teatrem oraz gry służące do nauki języka angielskiego. W programie pojawia się
także nieznana do tej pory w Polsce na szeroką skalę metoda dialogów „Questioning the Author”, dzięki której
dzieci są zachęcane do formułowania i wyrażania opinii na temat zjawisk przyrodniczych prezentowanych na
animacjach multimedialnych.

23. Wielowymiarowość badań biodemograficznych i związki z innymi naukami / red.
Sławomir Kozieł. - Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego ; IBUK Libra, 2016.
Książka jest zbiorem referatów wygłoszonych na XVII Warsztatach Antropologicznych im. Prof. Janusza
Charzewskiego, które odbyły się w Łodzi 18 listopada 2016 r. Zawarte w niej teksty przybliżają zagadnienia i
metody rekonstrukcji wielkości i płodności rodziny na podstawie źródeł historycznych oraz biologii dawnych
populacji ludzkich w świetle badań genetycznych czy też archiwalnych. Na tle zmian w strukturze i dynamice
demograficznej populacji ludzkich prezentują ich biologiczne skutki oraz prognozują kierunki i dynamikę dalszych
zmian. Ze względu na interdyscyplinarnych charakter publikacji jest ona przeznaczona dla szerokiego grona
odbiorców, m. in. studentów antropologii fizycznej, historii czy demografii historycznej, a także dla studentów
genetyki populacji i nauk o zdrowiu.

24. Wirusologia / red. Anna Goździcka-Józefiak. - Wydawnictwo Naukowe PWN ; IBUK
Libra, 2019.
Książka przedstawia naturę wirusów i ich cykl replikacyjny. Omawia wirusy atakujące bakterie, zwierzęta oraz
rośliny, patogeniczność wirusów oraz sposoby i możliwości zwalczania zakażeń wirusowych jak również ochrony
organizmów przed zakażeniami. Przedstawia najnowsze teorie dotyczące pochodzenia i ewolucji wirusów. Opisuje
możliwości wykorzystania praktycznego wirusów w biologii, biotechnologii oraz medycynie (wirusoterapie), jak
również omawia inne czynniki zakaźne: tj. wiroidy, wirusy defektywne. Podręcznik jest skierowany do studentów
biologii, biotechnologii, weterynarii nauk medycznych na uniwersytetach i uczelniach medycznych. Informacja o
autorze/ redaktorze: red. nauk. Anna Goździcka-Józefiak prof.zw dr hab. kierownik Zakładu Wirusologii
Molekularnej Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii pozostali autorzy: prof. dr hab.
Elżbieta Poręba dr hab. Julia Durzyńska dr hab. Nawrot dr hab. Broniarczyk

25. Wszy? Poznaj i pokonaj problem. Informator / Joanna N. Izdebska. - Wydawnictwo
Naukowe PWN ; IBUK Libra, 2014.
Wszawica jest częstą chorobą pasożytniczą, a przy tym stanowi problem o wymiarze społecznym. Mimo że nie
jest już istotną kwestią zdrowotną, jej pojawienie się powoduje często niepokój społeczny, co prowadzi do poczucia
wstydu, powoduje nieobecności w szkole czy pracy. Zarażenie wszami nie jest tylko kwestią przestrzegania zasad
higieny ani dowodem na jej nieprzestrzeganie. Choroba występuje na całym świecie, pojawia się w różnych
populacjach ludzkich, w różnych środowiskach. Aby zrozumieć, opanować i skutecznie pokonać problem, należy
poznać biologię i fizjologię samego pasożyta, jego zwyczaje, cykl rozwojowy i różne mechanizmy adaptujące do
pasożytniczego życia. Publikacja skierowana jest w pierwszym rzędzie do osób odpowiedzialnych za opiekę,
wychowanie i edukację, czyli nauczycieli, wychowawców, rodziców, opiekunów, a także osób odpowiedzialnych za
działania profilaktyczne. A ponadto do wszystkich, których ten problem dotyczy lub dotyczyć może.

26. Zoophilologica. Polish Journal of Animal Studies 2018, nr 4: Polowanie / red. Paulina
Charko-Klekot, Justyna Tymieniecka-Suchanek. - Uniwersytet Śląski ; IBUK Libra, 2015.
Kolejny numer interdyscyplinarnego czasopisma „Zoophilologica” 2018/4 nosi tytuł „Polowanie”. Artykuły tu
zamieszczone poruszają różnorodne zagadnienia dotyczące myślistwa, a ich autorzy reprezentują humanistykę i
przyrodoznawstwo, co wpisuje czwarty zeszyt monograficzny w „trzecią kulturę”. Reprezentują oni różne dyscypliny
naukowe: biologię, zoologię, ekologię, filmoznawstwo, literaturoznawstwo, językoznawstwo, filozofię i prawo. Stąd
też na polowanie patrzą z własnej perspektywy badawczej, przyjmując przy tym różne optyki badawcze: dalszą i
bliższą, teoretyczną i praktyczną, dosłowną i metaforyczną. Autorzy poszukują odpowiedzi m.in. na pytania: czy
polowanie w XXI wieku ma jakikolwiek sens? Czy jest z naukowego / etycznego punktu widzenia uzasadnione?

Dlaczego polowanie wzbudza tyle emocji i kontrowersji? Czy udział dzieci i młodzieży w polowaniu jest szkodliwy?
Czy jest jakaś etyczna różnica pomiędzy polowaniem a kłusownictwem? Jaką rolę odgrywa(ło) myślistwo w kulturze
ludowej? Jakie myślistwu towarzyszą mity, stereotypy i uprzedzenia? Dlaczego polowanie i towarzyszące mu
obrzędy można uznać za rodzaj niezaplanowanego wyrafinowanego performance’u („teatru śmierci”)? Jak
polowania prezentują pisarze / reżyserzy / malarze / autorzy tekstów piosenek? Zapewne nie udało się w
wyczerpujący sposób odpowiedzieć na wszystkie postawione pytania. Warto jednak zwrócić uwagę na wspólny
mianownik aksjologiczno-etyczny łączący większość zamieszczonych tutaj rozważań, polemik, refleksji, ocen i
stanowisk. Jest nim zdecydowany sprzeciw moralny wobec praktykowanego we współczesnym świecie łowiectwa dla
rozrywki i sportu, czyli przyjemności. Zwłaszcza biolodzy skutecznie, bo z udziałem wiedzy empirycznej, demaskują
hipokryzję myśliwych i obalają wciąż pokutujący w potocznej świadomości mit o tym, że polowanie jest wyższą
koniecznością sprzyjającą kontroli populacji dzikich zwierząt.

27. Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy jednostek samorządu terytorialnego w
świetle indykatorów aktywności rozwojowej / red. Eugeniusz Sobczak. - Oficyna Wydawnicza
Politechniki Warszawskiej ; IBUK Libra, 2018.
W opracowaniu omówiono następujące zagadnienia: stan wdrażania w Polsce środków europejskich z
perspektywy finansowej 2014–2020 wspierających zrównoważony rozwój; międzyregionalne różnice ekonomiczne w
Polsce i w wybranych krajach świata; wpływ aktywności sektora badawczo-rozwojowego na zrównoważony rozwój
społeczno-gospodarczy województw; opodatkowanie instalacji OZE podatkiem od nieruchomości; wybrane
teoretyczne i praktyczne aspekty zrównoważonego rozwoju Krakowa; społeczno-demograficzne uwarunkowania
bezrobocia w gminach powiatu ciechanowskiego; relacje między architekturą innowacyjną a ponadczasowymi
tendencjami; wpływ działalności Centrum Ekologii i Zrównoważonego Rozwoju w powiecie ostrowskim na
zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy oraz znaczenie przynależności do Unii Europejskiej dla mieszkańców
gminy Cekcyn.

28. Zwierzaki i super dzieciaki / Tomasz Piekarski. - Psychoskok ; IBUK Libra, 2019.
W tym wyjątkowym zbiorze rymowanych i humorystycznych wierszyków, każde dziecko znajdzie coś dla siebie.
„Zwierzaki i super dzieciaki” to zbiór jedenastu wierszyków, które zachęcają młodych czytelników do prawidłowego
zachowania wobec otaczającego ich świata. Zarówno do ludzi, zwierząt jak i przyrody, z którą mają nieodzowny
kontakt, każdego dnia. Piękne ilustracje dołączone do każdego z rymowanych wierszyków, przenoszą dzieci w świat
wyobraźni. A pytania, które autor kieruje do najmłodszych, pozwalają brać czynny udział w czytaniu ze
zrozumieniem.
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