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MIĘDZY NIEŁADEM A NIEWOLĄ : KRÓTKA HISTORIA MYŚLI
POLITYCZNEJ / ANDRZEJ NOWAK. – WYDANIE I. – KRAKÓW : BIAŁY
KRUK, 2020.

Napisana barwnym, literackim językiem, świetnie ilustrowana książka

jednego z najwybitniejszych intelektualistów europejskich. Pełna refleksji

nad współczesnością historia od starożytnych myślicieli chińskich i

filozofów greckich, przez świętych Augustyna i Tomasza, renesansowych

humanistów, zachodnich filozofów baroku i oświecenia, po myślicieli

polskich (np. Mistrz Wincenty, Paweł Włodkowic, Józef Piłsudski).

Okazuje się, że niektórzy starożytni, jak np. Platon, mieli dużo

sensowniejsze koncepcje organizacji społeczeństwa i państwa niż nam

współcześni. Najgorzej było/jest, gdy idee zaprzęgnięte do politycznej

roboty są z gruntu błędne, a nawet groźne, choć z pozoru wydają się

słuszne i nieraz nawet szlachetne, jak np. marksizm-leninizm.

Sygnatura: 32075



100 LAT POLSKI W LICZBACH 1918-2018 / [ZESPÓŁ AUTORSKI
MAGDALENA AMBROCH, GRAŻYNA CZERMAK, ELŻBIETA LISIAK,
GRAŻYNA SZYDŁOWSKA ; POD KIERUNKIEM RENATY BIELAK]. –
WARSZAWA : ZAKŁAD WYDAWNICTW STATYSTYCZNYCH, 2018.

Publikacja 100 lat Polski w liczbach. 1918-2018 ukazuje

historię naszego kraju przez pryzmat danych statystycznych.

Została ona podzielona na cztery części odpowiadające

kolejnym okresom stuletniej historii Polski. Każda z nich

zawiera wybrane dane, które charakteryzują ówczesny

ustrój oraz sytuację społeczno-gospodarczą. Dane

statystyczne zostały uzupełnione o podstawowe informacje

historyczne, ułatwiające interpretację danych liczbowych.

Sygnatura: 32034 



ORMIANIE : MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE W POLSCE / POD
REDAKCJĄ BEATY MACHUL-TELUS ; SEJM RZECZYPOSPOLITEJ
POLSKIEJ . KOMISJA MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH I ETNICZNYCH.
– WARSZAWA : KANCELARIA SEJMU. WYDAWNICTWO SEJMOWE,
2014.

Kolejny tom serii Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce

poświęcony jest Ormianom. W książce prezentowane są

teksty wybitnych przedstawicieli różnych dyscyplin

naukowych, m.in. historyków, politologów, pedagogów,

których łączy badawcze zainteresowanie społecznością

ormiańską. Publikacja podzielona na trzy części skierowana

jest do szerokiego grona odbiorców.

Sygnatura: 32032



550-LECIE PARLAMENTARYZMU RZECZYPOSPOLITEJ . – WARSZAWA :
WYDAWNICTWO SEJMOWE, 2018.

Publikacja przedstawia genezę sejmu polskiego oraz zmiany

jakie w nim zachodziły. Ukazuje rozwój ustroju

parlamentarnego Polski, ze szczególnym zaakcentowaniem

procesu instytucjonalizacji modelu reprezentacji. Wystawa

prezentuje barwną, kilkusetletnią panoramę dziejów Sejmu

mającą na celu przybliżenie 550 lat parlamentaryzmu w

pejzażu politycznym Rzeczpospolitej.

Sygnatura: 32031



SEJMOWE MUZEALIA . – WARSZAWA : WYDAWNICTWO SEJMOWE,
2017.

Tradycja polskiego parlamentaryzmu należy do najdłuższych

w Europie. Początki Sejmu datowane są na wiek XIV. Aby

dowiedzieć się więcej o genezie i rozwoju Polskiej kultury

sejmowej należy sięgnąć do publikacji Sejmowe muzealia.

Prezentowany wybór obiektów historycznych ze zbiorów

Wydziału Muzealiów Biblioteki Sejmowej ma na celu

przybliżyć czytelnikowi barwne dzieje Sejmu polskiego –

instytucji z natury swej nierozłącznie związanej z

przeszłością, teraźniejszością i przyszłością narodu.

Sygnatura: 32030



NAJSTARSZY SEJM WALNY KORONNY DWUIZBOWY W PIOTRKOWIE W
1468 ROKU . – WYDAWNICTWO SEJMOWE : WARSZAWA, 2021.

Sygnatura: 32029

W 2018 roku przypadła 550 rocznica Sejmu walnego

koronnego dwuizbowego w Piotrkowie. Wydawnictwo

Sejmowe publikuje rozprawę na ten temat, która po

raz pierwszy ukazała się w dziele Narodziny

Rzeczypospolitej. Studia z dziejów średniowiecza i

czasów wczesnonowozytnych. Warto sięgnąć po

wskazaną pozycję, ponieważ tak ważne wydarzenie nie

powinno minąć bez echa.



PARLAMENTY NARODOWE WOBEC ZASADY POMOCNICZOŚCI W ŚWIETLE
PRAWA I PRAKTYKI UNII EUROPEJSKIEJ / REDAKTOR NAUKOWY
CEZARY MIK ; BIURO ANALIZ SEJMOWYCH. WYDANIE 2.
ZAKTUALIZOWANE I POSZERZONE. – WARSZAWA :
WYDAWNICTWO SEJMOWE. KANCELARIA SEJMU, 2019.

Publikacja jest zaktualizowaną i znacząco uzupełnioną

wersją książki wydanej pod tym samym tytułem w 2015 r.

Praca została wzbogacona o dwa niezamieszczone w

pierwszej edycji teksty autorstwa Marii Kruk i Krzysztofa

Wójtowicza. Zawiera analizę normatywną zasady

pomocniczości, prezentację praktyki parlamentów

narodowych w zakresie oceny jej poszanowania oraz

ogólniejszą refleksję nad przyczynami dysfunkcji

mechanizmu kontrolnego oraz perspektywami zmian.

Sygnatura: 32028



SŁOWIANIE : RZECZYWISTOŚĆ I FIKCJA WSPÓŁNOTY VI-XV WIEK /
ANDRZEJ MICHAŁEK . WARSZAWA : WYDAWNICTWO NAUKOWE
PWN, COP. 2020.

Sygnatura: 32016

Eduard Mühle na nowo opowiada historię Słowian w

średniowieczu. W oparciu o wnikliwe badania

źródłowe roztacza przed czytelnikiem podwójną

perspektywę. Z jednej strony opisuje realne struktury,

które skrywają się za historycznym zjawiskiem

Słowian – począwszy od wczesnosłowiańskich grup

ludności i ich pierwszych władztw od VII do IX w.,

przez słowiańskojęzyczne państwa i nationes od X do

XII wieku, aż do późnośredniowiecznych

społeczeństw od XIII do początku XV wieku.



KLĘSKA IMPERIUM ZŁA : ROK 1920 / ANDRZEJ NOWAK. – WYDANIE I.
– KRAKÓW : BIAŁY KRUK, 2020.

Tytuł książki mówi o klęsce „imperium zła”, nawiązując

oczywiście do Związku Sowieckiego, który w roku 1919

wyruszył, aby unicestwić dopiero co odrodzoną Polskę, i na

szczęście w roku 1920 poległ. Kulisy tej walki, nie tylko

militarnej, ale także politycznej i społecznej, w sposób

niezwykle wciągający odsłania prof. Andrzej Nowak, jeden z

największych erudytów XXI wieku i światowej sławy znawca

stosunków rosyjskich oraz sowieckich. Obala przy tym

powstałe przez ostatnie 100 lat mity, dokładnie przedstawia

plany Józefa Piłsudskiego, mistrzowsko odwzorowuje przebieg

bitwy warszawskiej i opisuje, jak wpłynęła ona na myśl

polityczną II Rzeczypospolitej.

Sygnatura: 31994



KOBIETY W POLSCE 1945-1989 : NOWOCZESNOŚĆ
RÓWNOUPRAWNIENIE KOMUNIZM / KATARZYNA STAŃCZAK -
WIŚLICZ , PIOTR PERKOWSKI, MAŁGORZATA FIDELIS, BARBARA
KLICH-KLUCZEWSKA. – KRAKÓW : TOWARZYSTWO AUTORÓW I
WYDAWCÓW PRAC NAUKOWYCH UNIVERSITAS, COPYRIGHT
2020.

Książka śledzi losy kobiet w Polsce lat 1945–1989 na

szerokim tle komunizmu i historii powojennej Europy.

Oparta o obszerną i najnowszą światową literaturę

przedmiotu oraz kwerendy różnorodnych źródeł

historycznych, zainteresuje czytelniczki i czytelników

pragnących zapoznać się z historią kobiet w komunizmie i

historią Polski, szeroko rozumianymi studiami nad

problematyką genderową, historią feminizmu i historią

społeczną. Przybliża najważniejsze badania i ukazuje

znaczenia historii gender/kobiet dla Europy Środkowo-

Wschodniej. Sygnatura: 31995
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