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Szanowni Państwo!
„Książka jest niczym ogród, który
można włożyć do kieszeni” –
chyba nigdy wcześniej przesłania
tej maksymy nie odczuwaliśmy
z taką wyrazistością. Rzeczywis
tość, którą przyniósł rok 2020,
zaskoczyła nas wszystkich. Jed
nym z jej nieoczekiwanych efektów jest
wzrost potrzeb czytelniczych. Dla Narodo
wego Centrum Kultury celem strategicznym
jest wzbogacenie listy publikacji o pozycje
istotne z perspektywy współczesnej kultury.
Jako Redaktor Naczelny Wydawnictwa NCK
zabiegam o to, aby książki przez nas wydawa
ne dopełniały obraz tej kultury.
Klasyczną już serię Myśl o Kulturze wzboga
ca kolejna pozycja – przełomowe dla socjolo
gii wiedzy i nauki Życie laboratoryjne Brunona
Latoura i Steve’a Woolgara. Książkę tę, po
raz pierwszy przetłumaczoną na język polski,
przekazujemy do rąk Czytelników opatrzoną
słowem wstępnym samych autorów, którzy
z perspektywy kilku dekad pokazują, jak zmie
niała się jej recepcja i jakie wartości są nie
przemijające po latach. Prawdziwą gratką dla
miłośników humanistyki będzie też niewyda
ny do tej pory w Polsce zbiór wypowiedzi ra
diowych wybitnego intelektualisty Claude’a
Lévi-Straussa zatytułowany Mit i znaczenie.
Rok 2020 ustawą Sejmu RP zyskał wybitnych
patronów – Jana Pawła II, Romana Ingarde
na i Leopolda Tyrmanda. W serii Jubileusze
przygotowaliśmy kolejne tomy poświęcone
tym wybitnym postaciom.
Choć o Karolu Wojtyle powstało wiele opra
cowań, postać ta jest tak wielowymiarowa,
że wciąż z jego życia i twórczości czerpać
można nowe inspiracje. Autorzy zbioru Jan
Paweł II – miara wielkości człowieka próbują
spojrzeć z perspektywy czasu na dokonania
wielkiego Papieża Polaka, człowieka dialogu
i kultury, także twórcy kultury i jej wnikliwe
go obserwatora.
Kolejny tom serii poświęcony jest wybitnemu
polskiemu filozofowi, Romanowi Igardenowi,
który pomimo przeżycia dwóch wielkich ka
taklizmów XX wieku, I i II wojny światowej,
zachował wiarę w człowieka, siłę jego myśli,
potencjał jako twórcy i odbiorcy dzieł sztuki.
Redaktor naukowy tomu, prof. Tomasz Ma
ślanka, zaprosił do zabrania głosu wybitnych
polskich znawców myśli Ingardena ze środo
wiska filozoficznego i literaturoznawczego.
W 100. rocznicę urodzin i 35. rocznicę śmier
ci Leopolda Tyrmanda swoich wypowiedzi

do tomu jubileuszowego udzielili
ludzie nauki i kultury. Niewpisu
jący się w powojenną komuni
styczną rzeczywistość i zmuszo
ny do wyboru życia na emigracji,
był Tyrmand postacią nietuzin
kową zarówno w kontekście lite
rackim, obyczajowym, jak i mu
zycznym – jeden z pierwszych
w szarej rzeczywistości PRL-u popularyzował
muzykę jazzową.
Nie zapominamy też o młodych Czytelnikach
– chcemy mówić o sprawach ważnych w spo
sób atrakcyjny i niementorski. Przygotowali
śmy dla nich dwie serie wydawnicze.
#WOLNOŚĆ_czytaj_dalej to powieści dla mło
dych ludzi, których akcja rozgrywa się w przed
dzień odzyskania niepodległości przez Polskę
w 1918 roku. Są tu i wielkie postacie, i ważkie
wydarzenia, ale też zwykli bohaterowie, ró
wieśnicy Czytelników, którzy mają takie jak
oni pasje: zamiłowanie do piłki nożnej czy
lotnictwa, i takie jak oni dylematy: co to zna
czy honor, czym jest patriotyzm i jakie są jego
oblicza. Targają nimi wielkie uczucia, poznają
otaczający świat i samych siebie.
Dwudziestolecie międzywojenne było okre
sem niezwykłym – po odzyskaniu przez
Polskę niepodległości nastąpił, niemożliwy
pod zaborami, rozwój w każdej dziedzinie ak
tywności społecznej. Rozwijały się przemysł,
nauka i kultura. Właśnie o niej opowiadamy
młodym odbiorcom w serii 20 lat XX wieku.
Przybliżamy m.in. sztukę, architekturę i me
dia. Pokazujemy w sposób zrozumiały i przy
jazny dla młodego odbiorcy, jakim fenome
nem w rozwoju polskiej kultury był ten krótki
okres naszej historii.
Nie tylko książka dla dzieci jest wyzwaniem
graficznym i edytorskim. Wszystkim naszym
działaniom wydawniczym towarzyszy dba
łość o jakość i estetykę – chcemy tworzyć dla
naszych Czytelników małe dzieła sztuki użyt
kowej. Promujemy prace polskich grafików
i typografów, co widoczne jest na wszystkich
poziomach – od wyboru fontów, kreski ilu
stracji, layoutu, po papier i wykończenie dru
karskie. Dostrzegają to kapituły konkursów
edytorskich w Polsce i za granicą.
Zachęcając Państwa do zapoznania się z na
szymi publikacjami, pozostaję z nadzieją, że
mogą się one stać prawdziwymi ogrodami
kultury w zasięgu ręki.

Dyrektor Narodowego Centrum Kultury
dr hab. Rafał Wiśniewski, prof. ucz.
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Serie wydawnicze

Myśl o kulturze

Książki, które wpłynęły na sposób
myślenia o kulturze, odegrały istotną rolę
w formowaniu humanistyki i okazały się
ważne w refleksji nad stanem kultury
Zachodu. Większość z nich ukazuje
się po raz pierwszy w tłumaczeniu
na język polski
WYRÓŻNIENIE PTWK DLA SERII
„MYŚL O KULTURZE” W KONKURSIE
NA NAJPIĘKNIEJSZĄ KSIĄŻKĘ ROKU

Myśl o kulturze

Uważam Claude

Lévi-Strauss

za absolutnie
niemożliwe, Mit
i znaczenie by
stworzyć znaczenie
bez porządku

MIT I ZNACZENIE
Claude Lévi-Strauss

NOWOŚĆ

2020 | Narodowe Centrum Kultury
100 s. | oprawa twarda | Format: 155x235 mm
ISBN: 978-83-7982-399-4

Wykłady rozpoczyna dyskusja dotycząca historycznego rozłamu między mitologią
i nauką oraz dowodów, że ponownie uwzględniamy w naszym podejściu do nauki
mityczne poziomy rozumienia. W rozwinięciu tego wątku profesor Lévi-Strauss
poddaje analizie to, co nazwaliśmy myśleniem „prymitywnym”, a także omawia
wybrane uniwersalne cechy mitologii człowieka. Ostatnie dwa wykłady nakreślają
związek funkcjonalny między mitologią i historią oraz strukturalny – między
mitologią i muzyką.

W aktywności naukowej nie chodzi o naturę, to zażarta walka o konstru‑
owanie rzeczywistości. Laboratorium jest miejscem pracy i zestawem sił
produkcyjnych, które umożliwiają to konstruowanie.

KONSTRUOWANIE FAKTÓW
NAUKOWYCH
Bruno Latour, Steve Woolgar

Bruno Latour, francuski socjolog, antropolog i filozof, profesor
paryskich uczelni École des mines i Sciences Po (Institut d’études
politiques), gdzie w latach 2007–2012 pełnił funkcję wicedyrektora
ds. badań naukowych. Jako współtwórca teorii aktora‑sieci jest jed‑
nym z najczęściej cytowanych badaczy społecznych w XXI wieku.

Bruno Latour, Steve Woolgar

Steve Woolgar, brytyjski socjolog przez wiele lat związany z Uni‑
wersytetem w Cambridge oraz Uniwersytetem Brunel w Londynie,
gdzie kierował Instytutem Nauk Społecznych. W roku 2000 został
profesorem marketingu w Saïd Business School w Oksfordzie,
a od 2014 roku pełni funkcję profesora w zakresie studiów nad
nauką i techniką (STS) na Uniwersytecie w Linköping.

NOWOŚĆ

Życie laboratoryjne to efekt dwuletnich badań terenowych –
obser wacji pracy neuroendokrynologów w laboratorium Rogera
Guillemina w Instytucie Salka w Kalifornii. Autorzy, omawiając
mechanizmy negocjowania i ustalania faktów naukowych, zerwali
z tradycyjną teoriocentryczną i pozytywistyczną filozofią nauki na
rzecz podejścia antropologicznego i konstruktywistycznego.

Latour i Woolgar starają się wniknąć do środka nauki i przedstawić ją jako
działalność ludzką (a nie quasi‑boską), naukowców zaś – jako zwyczajnych
ludzi; w miejsce ezoteryki genialnych (bezcielesnych!) umysłów wymyślają‑
cych nowe idee pokazuje się tu realny wymiar pracy ludzi – na ogół odda‑
nych swoim badaniom, niezwykle inteligentnych, ambitnych, ale jednak
rozwiązujących bardzo wiele praktycznych problemów, których łączny
rezultat daje dopiero postęp naukowy.
Krzysztof Abriszewski, Rafał Wiśniewski

2020 | Narodowe Centrum Kultury
384 s. | oprawa twarda | format 155x235 mm
ISBN 978-83-7982-363-5

Myśl o kulturze

ŻYCIE LABORATORYJNE

Bruno Latour, Steve Woolgar • Życie laboratoryjne

Myśl o kulturze

W pięciu wykładach, przygotowanych pierwotnie dla Radia CBC, Claude Lévi-Strauss, jeden z największych myślicieli XX wieku, zapoznaje Czytelnika z dorobkiem
swego życia – interpretacjami mitów i próbami odkrycia ich znaczenia.

Bruno Latour
Steve Woolgar

Konstruowanie faktów
Życie naukowych
stanowi laboratoryjne
proces wytwarzania
tekstów, których
los (status, wartość,
użyteczność,
faktyczność) zależy
od późniejszej
interpretacji

ISBN 978-83-7982-363-5

50 zł

9 788379 823635

Życie laboratoryjne to książka z dziedziny socjologii nauki, po raz pierwszy wydana
w 1979 r. Autorzy na podstawie dwuletniej obserwacji pracy neuroendokrynologów
w laboratorium Rogera Guillemina w Salk Institute for Biological Studies w Kalifornii
opisali mechanizmy negocjowania i ustalania faktów naukowych. Tym samym
zapoczątkowali nową gałąź socjologii wiedzy oraz nauki, opierającą się
na skrupulatnej, antropologicznej obserwacji pracy naukowców.
Kiedy książka się ukazała, interpretowano ją jako nowy sposób opisywania praktyki naukowej, uchylający się od dosyć idealistycznej definicji tego, jak nauka może dotrzeć do prawdy
o świecie przyrody. W rezultacie niektórzy przyrodnicy i filozofowie oraz wielu badaczy społecznych potraktowało Życie laboratoryjne jako atak na naukę i manifestacyjnie odrzuciło
tego rodzaju opis, przyklejając mu łatkę „relatywizmu”. Cóż za kolosalne nieporozumienie!
Bruno Latour, Steve Woolgar
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Myśl o kulturze

Theodor W. Adorno • Przemysł kulturalny

Przemysł Theodor W.
kulturalny to Adorno
rozmyślna odgórna
Przemysł integracja
jego kulturalny
odbiorców. Zmusza
ona do połączenia
oddzielone od siebie
od tysiącleci obszary
sztuki wysokiej i niskiej,
ze szkodą dla obydwu

PRZEMYSŁ KULTURALNY

WYBRANE ESEJE O KULTURZE MASOWEJ
Theodor W. Adorno

2019 | Narodowe Centrum Kultury
280 s. | oprawa twarda | format 155x235 mm
ISBN 978-83-7982-361-1

Kiedy rozum, uśpiony przez masową kulturę, zapada w drzemkę, budzą się upiory.
Kultura masowa jest więc syrenim śpiewem usypiającym krytyczny i emancypacyjny
potencjał rozumu. Rozum został jednak nie tyle unicestwiony, co przeniesiony w sferę
zestandaryzowanej konsumpcji i produkcji, podporządkowanej zasadzie efektywności oraz
wydajności, stając się tym samym narzędziem panowania nad przyrodą i ludźmi.
Tomasz Maślanka

Edward L. Bernays

Myśl o kulturze

KRYSTALIZACJA OPINII
PUBLICZNEJ

Margaret S. Archer • Kultura i sprawczość

Myśl o kulturze

Zaprezentowana przez Theodora W. Adorna koncepcja „przemysłu kulturalnego”
jest jedną ze składowych jego krytycznej teorii społeczeństwa. Autor wskazuje na
powszechną komercjalizację oraz standaryzację procesu produkcji dóbr kultury,
które stają się podobne do innych towarów. Analiza Adorna wskazuje na szkodliwość
kultury masowej, obnaża mechanizmy brutalnej manipulacji. Na książkę składa się
dziesięć esejów poświęconych m.in. muzyce, telewizji, filmowi czy faszyzmowi.

Edward L. Podstawową
Bernays zasługą
doradcy public
relations Krystalizacja

opinii publicznej

dla społeczeństwa
i klientów jest umiejęt
ność rozumienia
i analizowania ukrytych
skłonności umysłu
zbiorowego

2019 | Narodowe Centrum Kultury
180 s. | oprawa twarda | format 155x235 mm
ISBN 978-83-7982-355-0

Wydana w 1923 r., to jedna z pierwszych publikacji dotyczących pojęcia public
relations.
Publikację Bernaysa należy pozycjonować w literaturze przedmiotu nie jako nostalgiczny
w swojej anachroniczności podręcznik manipulacji społecznej przeznaczony dla polityków
czy zbiór psychologicznych przepisów na sukces wyborczy lub komercyjny, ale jako udaną
próbę profesjonalizacji zawodu doradcy public relations przez ukazanie jego celowości
i zaproponowanie konkretnej koncepcji komunikacji z opinią publiczną.
Marcin Zarzecki
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Myśl o kulturze

Margaret S. Archer • Kultura i sprawczość

Margaret S.

Nieod łącznym Archer
elementem codziennego
doświadczenia Kultura
i sprawczość jest
bowiem poczucie bycia
jednocześnie wolnym
i zniewolonym, zdolnym
do kształtowania własnej
przyszłości i poddanym
przytłaczającym,
na pozór bezosobowym
ograniczeniom

KULTURA I SPRAWCZOŚĆ

MIEJSCE KULTURY W TEORII SPOŁECZNEJ
Margaret S. Archer

2019 | Narodowe Centrum Kultury
544 s. | oprawa twarda | format 155x235 mm
ISBN 978-83-7982-354-3

Uważam, że teoria Margaret S. Archer jest najbardziej dojrzała, integralna i zaawansowana
w łonie paradygmatu dialektycznej syntezy. […] Wydaje mi się też, że w największym
stopniu podejmuje wyzwanie odpowiedzialności za współczesność, człowieka, kulturę
i społeczeństwo.
Krzysztof Wielecki

Franz Boas

Myśl o kulturze

ANTROPOLOGIA A ŻYCIE
WSPÓŁCZESNE

Franz Boas • Antropologia a życie współczesne

Myśl o kulturze

Kultura i sprawczość brytyjskiej socjolog Margaret S. Archer to jedno z przełomowych
dzieł XX-wiecznej teorii społecznej. W swojej książce autorka opowiada się za wizją
systemu kulturowego jako sfery częściowo autonomicznej, która jest wprawdzie
wytworem jednostek i grup, ale ma też własną siłę oddziaływania wynikającą
z obiektywnych relacji logicznych między jej elementami.

Pomimo Franz
identycznych Boas
wytworów cywilizacji,
Antropologia w której
wszyscy a życie
żyjemy, współczesne
dostrzegamy między
nami fundamentalne
różnice

2019 | Narodowe Centrum Kultury
212 s. | oprawa twarda | format 155x235 mm
ISBN 978-83-7982-366-1

Uznawana za jedną z najbardziej wpływowych książek z dziedziny antropologii
kultury. W swoim dziele Franz Uri Boas omawia relacje między rasą a kulturą,
poruszając takie tematy jak dziedziczenie biologiczne i kulturowe, błędna ocena
rasowa, kulturowa lub etniczna, naukowe podstawy ludzkiej indywidualności,
porównanie kultury pierwotnej i współczesnej.
Franz Boas dostrzegał i podkreślał z jednej strony jedność, z drugiej strony różnorodność
kultury ludzkiej. Przejawiało się to w podkreślaniu jednej wspólnoty ludzkiej jako gatunku,
uniwersalności podstawowych wzorców kulturowych, ale też pomysłowości człowieka
w znajdowaniu różnorodnych, specyficznych rozwiązań. Wskazywał, iż każda kultura
jest tworem złożonym, w pewnym sensie stabilnym, ale jednocześnie zmiennym.
ks. Jarosław Różański
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GALAKTYKA GUTENBERGA
Marshall McLuhan

2017 | Narodowe Centrum Kultury
468 s. | oprawa twarda | format 155x235 mm
ISBN 978-83-7982-269-0

Herbert Marshall McLuhan, literaturoznawca i niestrudzony badacz kultury,
występował przeciwko sztywnym ramom akademickiej nauki. Pierwsze pełne polskie
wydanie jego najważniejszego dzieła, Galaktyki Gutenberga, ukazuje konsekwencje
wynalezienia prasy drukarskiej z ruchomymi czcionkami. Książka weszła na stałe do
kanonu literatury traktującej o wzajemnych relacjach kultury, społeczeństwa i mediów.

Myśl o kulturze

Jaką „wartość dodaną” wnosi druk do tej postaci pisma, którą zdołała rozwinąć kultura
manuskryptu? Odpowiedź, a właściwie cały szereg odpowiedzi na to pytanie wypełnia
główną część Galaktyki Gutenberga.
Grzegorz Godlewski

UNIWERSYTET W RUINIE
Bill Readings

2017 | Narodowe Centrum Kultury
292 s. | oprawa twarda | format 155x235 mm
ISBN 978-83-7982-266-9

Bill Readings, brytyjski literaturoznawca, profesor komparatystyki na Uniwersytecie
w Montrealu, zginął w wypadku, nim ukazała się drukiem jego książka Uniwersytet
w ruinie. Badając kondycję uniwersytetu u progu XXI w., autor stawia nas przed wybo
rem: czy iść na ustępstwa wobec korporacyjnej rzeczywistości, w której uczony staje
się biurokratą, a student świadomym konsumentem, czy pozostać w ruinach „dawne
go” uniwersytetu. Readings proponuje też własne rozumienie celów i funkcjonowania
uniwersytetu przyszłości, będące w opozycji do obu wzmiankowanych koncepcji.
Musimy zrozumieć, że Uniwersytet jest instytucją zrujnowaną i zastanowić się, co to
znaczy zamieszkiwać w tych ruinach bez popadania w romantyczną nostalgię.
Bill Readings
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IDEA UNIWERSYTETU
Karl Jaspers

2017 | Narodowe Centrum Kultury
192 s. | oprawa twarda | format 155x235 mm
ISBN 978-83-7982-264-5

Myśl o kulturze

Napisana wkrótce po II wojnie światowej Idea uniwersytetu (wyd. drugie zmienione,
1946) jest wyrazem pogłębionej refleksji nad misją uniwersytetów, mającą
niewątpliwe znaczenie dla kondycji człowieka i wielu aspektów jego działalności.
Z książki Jaspersa wyłania się dość istotne pytanie: czy idea uniwersytetu jest wieczną, ponadczasową ideą, stanowiącą wzór, do którego powinien dorastać każdy uniwersytet, czy też jest
produktem społecznych, cywilizacyjnych i ekonomicznych zmian? Jaspers wiązał ideę uniwersytetu z niezmienną naturą ludzką. Jeśli istnieje ponadczasowa niezmienna ludzka natura,
to istnieje też taki uniwersytet-idea. Jeśli natomiast człowiek jest konstruktem, to uniwersytet
też jest konstruktem. Jaspers opowiedział się, jak się wydaje, za pierwszą z tych idei.
Tadeusz Gadacz

PROBLEM WINY
Karl Jaspers

2017 | Narodowe Centrum Kultury
132 s. | oprawa twarda | format 155x235 mm
ISBN 978-83-7982-285-0

W eseju napisanym wkrótce po ujawnieniu nazistowskich zbrodni Karl Jaspers
rozważa kwestie odpowiedzialności zbiorowej, winy, przebaczenia i oczyszczenia.
Książka Karla Jaspersa jest ważną i mądrą refleksją nad kwestią winy niemieckiej,
ale także w ogóle ludzkiej winy. Warto zatem było przypomnieć ją [...]. Nikt z nas
bowiem nie jest absolutnie bez winy. Również żadna kultura nie jest całkowicie niewinna.
Każda z nich zrodziła świętych i zbrodniarzy. Każda domaga się refleksji i oczyszczenia.
Oddzielenie ziarna od plew powinno jednak przychodzić z wnętrza tej kultury. Nie jest
to łatwe zadanie, bowiem – jak pisze Jaspers – „ludzie [często] nie chcą słyszeć o winie,
o przeszłości, dzieje powszechne ich nie obchodzą”.
ks. Piotr Mazurkiewicz
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Jubileusze

Jubileusze

Książki z tej serii upamiętniają
zdarzenia historyczne, ale także
nadają im współczesne znaczenie.
Myśli i słowa współczesnych autorytetów
wypełniają dzisiejsze zobowiązania
wobec przeszłości, a zarazem projektują
sposób spojrzenia w przyszłość

(10)

DOŚWIADCZANIE ŚWIATA

ESEJE O MYŚLI ROMANA INGARDENA
pod redakcją

Tomasza Maślanki

NOWOŚĆ
Publikacja wydana w ramach
obchodów Roku Ingardena 2020

DOŚWIADCZANIE
ŚWIATA
ESEJE O MYŚLI
ROMANA INGARDENA

2020 | Narodowe Centrum Kultury
400 s. | oprawa twarda | format 180x250 mm
ISBN 978-83-7982-410-6

Jubileusze

Tom jubileuszowy w 50. rocznicę śmierci Romana Ingardena, gromadzący artykuły
naukowe i eseje autorstwa wybitnych współczesnych humanistów na temat
twórczości i biografii słynnego polskiego filozofa. Autorzy podejmują refleksję
nad najważniejszymi zagadnieniami będącymi w szerokim obszarze badań
i fascynacji naukowych profesora, m.in. fenomenologii, metafizyki, kultury,
sztuki i literatury. Ukazują jego życie i dorobek z perspektywy najnowszych
ustaleń badawczych.
Sztuka sama jest medium komunikacji, ale forma tworzy sobie medium dopiero wówczas,
gdy się wyraża. Utwór literacki prowadzi do odkrycia języka, a także do unaukowienia
tego odkrycia, jak w przypadku językoznawstwa czy fenomenologicznej koncepcji
dzieła literackiego Romana Ingardena.
Tomasz Maślanka

LEOPOLD TYRMAND

PISARZ – CZŁOWIEK SPEKTAKLU –
ŚWIADEK EPOKI
pod redakcją

Magdaleny Woźniewskiej-Działak

NOWOŚĆ
Publikacja wydana w ramach
obchodów Roku Tyrmanda 2020

2020 | Narodowe Centrum Kultury
336 s. | oprawa twarda | format 180x250 mm
ISBN 978-83-7982-411-3

Tom jubileuszowy zawiera artykuły naukowe i eseje autorstwa uznanych badaczy
biografii i twórczości polskiego pisarza, dziennikarza, publicysty i propagatora jazzu
w Polsce Leopolda Tyrmanda.
Należy pamiętać, że Tyrmand to nie tylko autor kryminalnego bestselleru z lat
pięćdziesiątych, lecz także znakomity pisarz, człowiek spektaklu i świadek epoki,
któremu winniśmy poświęcić więcej uwagi. To, co opatrzone jego nazwiskiem, wymaga
rzetelnej krytyki i badawczego namysłu. Jubileuszowy rok staje się dobrą okazją do tego,
aby choć w pewnym stopniu uczynić temu przekonaniu zadość.
Magdalena Woźniewska-Działak
(11)

JAN PAWEŁ II

Kultury, w której

MIARA WIELKOŚCI CZŁOWIEKA

JAN PAWEŁ II

wórczości, myśli,

kiego, przywódcę
Zbiór esejów jest

pod redakcją

Dominiki Żukowskiej-Gardzińskiej

II bardzo trafnie
y Jan Paweł II jest

a także dla współ-

eło Jana Pawła II
ych przesłaniach

ożsamości wartoy mniej znaczący.

NOWOŚĆ

prezentuje próby

nej, ekumenicznej,

ech Świątkiewicz

Publikacja wydana
w ramach obchodów Roku
Świętego Jana Pawła II 2020

JAN PAWEŁ II

1

45 zł

 

MIARA WIELKOŚCI CZŁOWIEKA

2020 | Narodowe Centrum Kultury |
Centrum Myśli Jana Pawła II
336 s. | oprawa twarda | format 180x250 mm
ISBN 978-83-79-82-412-0

ŚWIADECTWO –
MIT – TAJEMNICA

Kolejny tom z serii Jubileusze wydany przez Narodowe Centrum Kultury z okazji Roku Gustawa Herlinga-Grudzińskiego zawiera zbiór artykułów i esejów odnoszących się do literackiego
oraz publicystycznego dorobku pisarza. Przedstawiciele świata humanistyki ukazują jego życie

ŚWIADECTWO – MIT – TAJEMNICA

Jubileusze

Setna rocznica urodzin Jana Pawła II stała się inspiracją do rozpoczęcia prac nad
nową książką z serii Jubileusze. To próba omówienia wielowymiarowego pontyfikatu
Papieża Polaka, jego twórczości, myśli, nauczania. Autorzy ukazują Jana Pawła II
jako głowę Kościoła katolickiego, przywódcę i dyplomatę, twórcę idei, a przede
wszystkim człowieka kultury i dialogu.
Publikacja powstaje przy współpracy z Centrum Myśli Jana Pawła II.

O GUSTAWIE HERLINGU-GRUDZIŃSKIM
i twórczość z perspektywy najnowszych badań. Ujęcia interpretacyjne zostały wzbogacone
zarówno o świadectwa przyjaciół Herlinga-Grudzińskiego, jak i głos samego twórcy.

Zebrane w tomie wypowiedzi okolicznościowe, artykuły naukowe i eseje obrazują interesujący

pod redakcją Zdzisława Kudelskiego

proces odkrywania twórczości Gustawa Herlinga-Grudzińskiego nie tylko jako świadka XX wieku
– „przeklętego wieku ideologii” – jak mawiał, ale też pisarza o aspiracjach metaﬁzycznych,
mistrza prozy, jednego z najciekawszych polskich twórców naszych czasów.

dr hab. Zdzisław Kudelski, prof. KUL
Wśród autorów znaleźli się najwybitniejsi znawcy biograﬁi i pisarstwa Gustawa Herlinga-Grudzińskiego oraz badacze zajmujący się zjawiskami, w których pisarz odegrał rolę bardzo istotną, takimi jak życie i dorobek polskiej emigracji niepodległościowej czy działalność
Instytutu Literackiego w Paryżu.

Publikacja wydana w ramach obchodów
Roku Herlinga-Grudzińskiego 2019
dr hab. Arkadiusz Morawiec, prof. UŁ

ŚWIADECTWO –
MIT – TAJEMNICA
2019 | Narodowe Centrum Kultury
348 s. | oprawa twarda | format 180x250 mm
ISBN 978-83-7982-375-8

,6%1

45 zł

  

O GUSTAWIE
HERLINGU-GRUDZIŃSKIM

Tom jubileuszowy przygotowany z okazji Roku Gustawa Herlinga-Grudzińskiego
gromadzi eseje autorów, wśród nich badaczy literatury emigracyjnej, których
wypowiedzi dotyczą całokształtu twórczości pisarza, jej wybranego aspektu,
problemu czy utworu, a także recepcji twórczości Herlinga-Grudzińskiego w Polsce
i za granicą. Próbują m.in. odpowiedzieć na pytania o aktualność przesłania autora
Innego świata, jego legendę, obowiązki pisarza i intelektualisty.
Wśród autorów znajdują się najwybitniejsi znawcy biografii i pisarstwa Gustawa HerlingaGrudzińskiego oraz badacze zajmujący się zjawiskami, w których pisarz odegrał rolę bardzo
istotną, takimi jak życie i dorobek polskiej emigracji niepodległościowej czy działalność
Instytutu Literackiego w Paryżu.
Arkadiusz Morawiec
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HERBERT W LISTACH

(AUTO)PORTRET WIELORAKI
pod redakcją Tomasza Korpysza,
Wojciecha Kudyby

Publikacja wydana w ramach
obchodów Roku Herberta 2018

2018 | Narodowe Centrum Kultury
352 s. | oprawa twarda | format 180x250 mm
ISBN 978-83-7982-318-5

Jest to zbiór artykułów, autorstwa wybitnych przedstawicieli polskiego
środowiska literaturoznawczego i kulturoznawczego, stanowiący próbę syntezy
badań poświęconych epistolografii poety i odpowiedzi na pytanie, czy możliwe
jest wyłonienie i zdefiniowanie jednolitego epistolograficznego stylu Herberta.
Niniejszy tom kierujemy do tych wszystkich, którym droga jest nie tylko subtelna myśl
Herberta, nie tylko rygorystyczna etyka i wyrafinowana stylistyka jego poezji, ale także
jego specyficzna czułość wobec świata i ludzi. To ona kształtuje listy poety, wyznacza ich
estetyczne ramy. Prezentowany zbiór szkiców stara się obrysować kształt owej czułości.

Jubileusze

Tomasz Korpysz, Wojciech Kudyba

ODDAĆ SPRAWIEDLIWOŚĆ
WIDZIALNEMU ŚWIATU
ESEJE O TWÓRCZOŚCI
JOSEPHA CONRADA

pod redakcją Pawła Panasa

Publikacja wydana w ramach
obchodów Roku Conrada 2017

2017 | Narodowe Centrum Kultury
448 s. | oprawa twarda | format 180x250 mm
ISBN 978-83-7982-277-5

Publikacja poświęcona twórczości Josepha Conrada zawiera artykuły
autorstwa wybitnych polskich przedstawicieli środowiska naukowego.
Spełniają one Conradowski postulat „wymierzania sprawiedliwości widzialnemu
światu” – odwołują się do twórczości pisarza, ale też nawiązują do współczesności
i ją opisują.
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ŻYCIE – TWÓRCZOŚĆ – KONTEKSTY

mem z serii
w. Autorzy
wują efekty
adko pod-

ŻYCIE – TWÓRCZOŚĆ –
KONTEKSTY

różne dzieytora, któdań, ale też
w widzenia,
ki, ukazuje
ologii ukaturowych.

Witkowska

ESEJE O STANISŁAWIE MONIUSZCE
pod redakcją Magdaleny Dziadek

Publikacja wydana w ramach
obchodów Roku Moniuszki 2019

ŻYCIE – TWÓRCZOŚĆ
– KONTEKSTY
ESEJE O STANISŁAWIE
MONIUSZCE

982-377-2

45 zł

23772

2019 | Narodowe Centrum Kultury
420 s. | oprawa twarda | format 180x250 mm
ISBN 978-83-7982-377-2

Jubileusze

Publikacja zawiera eseje wybitnych muzykologów i historyków, stanowiące
dopełnienie wizerunku Stanisława Moniuszki o wątki dotąd niepodejmowane
oraz analizę recepcji jego muzyki i jej funkcji we współczesnej kulturze.
Społeczno-kulturowe tło twórczości Moniuszki poszerzone zostało o tezy
na temat dorobku kompozytora z perspektywy polskiej i europejskiej sztuki
muzycznej i teatralnej oraz studia na temat wybranych aspektów jego spuścizny.

SIŁĄ NASZEGO
DUCHA JESTEŚMY
ESEJE O NIEPODLEGŁEJ
pod redakcją Rafała Wiśniewskiego

Publikacja wydana
w 100. rocznicę odzyskania niepodległości

2018 | Narodowe Centrum Kultury
576 s. | oprawa twarda | format 170x240 mm
ISBN 978-83-7982-336-9

NAGRODA FENIKS
W KATEGORII
„HISTORIA – NIEPODLEGŁA”

GOLDEN A’ DESIGN AWARD
W KATEGORII „PRINT AND
PUBLISHED MEDIA DESIGN”

Do jubileuszowej publikacji zaproszeni zostali wybitni twórcy, naukowcy,
badacze ze świata humanistyki, m.in. Jadwiga Puzynina, Włodzimierz Mędrzecki,
Anna Nasiłowska, Krzysztof Dybciak. Autorzy ukazują tło wydarzeń z 1918 roku,
w okresie dwudziestolecia międzywojennego, a także z perspektywy ostatnich 100 lat.
Historia jest dziedziną czuwania ludzi wolnych. Niepodległość jest ich zadaniem.
Tak się dzieje historia Polski. Publikacja jubileuszowa pod red. Rafała Wiśniewskiego
jest rozmaitością świadectw i doświadczenia polskiego czuwania nad niepodległością,
czuwania ludzi kultury, polityki, nauki, ekonomii.
Andrzej Wójtowicz
(14)

MONTE CASSINO

WALKI 2 KORPUSU POLSKIEGO
Zbigniew Wawer

2019 | Narodowe Centrum Kultury
544 s. | oprawa miękka | format 165x235 mm
ISBN 978-83-7982-372-7

Jubileusze

Monte Cassino to nowa edycja monografii opisującej walki 2 Korpusu Polskiego,
dowodzonego przez gen. Władysława Andersa, w czwartej bitwie o Monte Cassino.
Zamierzeniem Autora było ukazanie wysiłku polskich żołnierzy oraz tragizmu bitwy
(m.in. poprzez wykorzystanie oryginalnych meldunków i relacji z walk). Książka
oparta jest na bogatym materiale źródłowym. Wzbogacają ją liczne, często mało
znane fotografie archiwalne dokumentujące walkę oraz prezentujące umundurowanie
żołnierzy, a także mapy przedstawiające działania bojowe.

PRYMASOSTWO POLSKIE

INSTYTUCJA, PRYMASI, DOKUMENTY
Kazimierz Śmigiel

WYRÓŻNIENIE FENIKS
W KATEGORII „EDYTORSTWO”

2018 | Narodowe Centrum Kultury
920 s. | oprawa twarda | format 165x235 mm
ISBN 978-83-7982-322-2

Historia polskiego prymasostwa wydana z okazji 600-lecia jego jubileuszu to
podzielona na trzy części monografia. Publikacja obejmuje sześć wieków istnienia
instytucji i jest uzupełniona o sylwetki 59 prymasów. Celem publikacji jest
przedstawienie całokształtu wiedzy na temat historii polskiego prymasostwa
w oparciu o aktualny stan badań. Można w niej przeczytać m.in. o wszystkich
polskich rezydencjach prymasowskich, zapoznać się z życiorysami prymasów,
a także zagłębić się w dokumentację z wybranej epoki.

(15)

POLSKA W INSTYTUCJACH
MIĘDZYNARODOWYCH
W LATACH 1918–2018
praca zbiorowa

2019 | Narodowe Centrum Kultury | Polskie
Towarzystwo Studiów Międzynarodowych
956 s. | oprawa miękka | format 165x235 mm
ISBN 978-83-7982-362-8

Jubileusze

Publikacja jest obszerną monografią podsumowującą aktywność i udział Polski
w instytucjach międzynarodowych od czasu narodzin II RP po współczesność.
Powstała we współpracy z Polskim Towarzystwem Studiów Międzynarodowych.
Składa się na nią 31 artykułów opisujących rozwój polskiej polityki międzynarodowej.
Prezentuje początki nauki o stosunkach międzynarodowych jako dyscypliny
naukowej oraz udział polskich działaczy w pracach instytucji międzynarodowych.
Przybliża sylwetki badaczy i praktyków, ich zasługi na polu przywracania
suwerenności i podmiotowości państwa polskiego.

STULECIE POLSKIEJ POLITYKI
SPOŁECZNEJ 1918–2018
praca zbiorowa

2018 | Narodowe Centrum Kultury | Ministerstwo
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
700 s. | oprawa twarda | format 180x250 mm
ISBN 978-83-7982-320-8

Publikacja związana jest z obchodami Jubileuszu 100-lecia polskiej polityki
społecznej, organizowanymi w ramach rocznicy 100 lat niepodległości Polski.
Tom zawiera przekrojowe opracowania ukazujące rozwój różnych aspektów
polityki społecznej w Polsce w perspektywie historycznej i współczesnej.
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SZTUKA POLSKA
A KOŚCIÓŁ DZISIAJ

ANALIZA SZTUKI SAKRALNEJ…
pod redakcją ks. Witolda Kaweckiego

NAGRODA FENIKS
W KATEGORII „SZTUKA”

2016 | Narodowe Centrum Kultury
364 s. | oprawa miękka | format 161x226 mm
ISBN 978-83-7982-219-5

Jubileusze

Celem publikacji jest nie tylko przegląd relacji pomiędzy Kościołem a światem
sztuki czy poszczególnymi jej dziedzinami, ale także próba oceny obecnej sytuacji
i sformułowanie rekomendacji w tym zakresie. Pierwszym wyzwaniem jest potrzeba
odzyskania gotowości do dialogu mimo opozycji w stosunku do religii, w jakiej rozwija
się współczesna sztuka.

RZECZPOSPOLITA.
OBYWATELSKOŚĆ. WOLNOŚĆ
SZKICE O POLSKIM PISARSTWIE
POLITYCZNYM XVI WIEKU
Krzysztof Koehler
WYRÓŻNIENIE ZA SZATĘ EDYTORSKĄ
NA 21. POZNAŃSKICH TARGACH KSIĄŻKI
NAUKOWEJ I POPULARNONAUKOWEJ
2016 | Narodowe Centrum Kultury
192 s. | oprawa twarda z obwolutą | format 199x252 mm
ISBN 978-83-7982-234-8

Zbiór esejów inspirowanych staropolskim piśmiennictwem politycznym.
Krzysztof Koehler, historyk literatury i badacz tekstów staropolskich, przedstawił
w nich rozważania nad obywatelską aktywnością polityczną oraz problemem
wolności i podmiotowości politycznej w szesnastowiecznej retoryce.
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W TRYBACH SYSTEMU

Z DZIEJÓW ŁÓDZKIEJ OPOZYCJI
STUDENCKIEJ W LATACH 1968–1989
pod redakcją Wiesława Maciejewskiego,
Adama Hohendorffa, Janusza Mikosika

2016 | Narodowe Centrum Kultury
424 s. | oprawa twarda z obwolutą | format 210x290 mm
ISBN 978-83-7982-233-1

Jubileusze

Opracowanie ukazuje rolę łódzkiej opozycji studenckiej na tle innych ośrodków
akademickich, łącząc relacje uczestników przywołanych zdarzeń ze spojrzeniem
z perspektywy historii: marzec 1968 – strajk łódzkich studentów na wieść
o rozpędzeniu demonstracji na dziedzińcu Uniwersytetu Warszawskiego;
maj 1977 – akcja solidarnościowa ze studentami z Uniwersytetu Jagiellońskiego
po zabójstwie Stanisława Pyjasa; zima 1981 – strajk na łódzkich uczelniach,
dzięki któremu wywalczono rejestrację Niezależnego Zrzeszenia Studentów;
rok 1989 – łódzcy studenci razem z kolegami z innych miast akademickich
żądają przywrócenia zdelegalizowanego NZS-u.

WOJNA O ETER

MEDIA ELEKTRONICZNE OD
SOLIDARNOŚCIOWEGO KARNAWAŁU
DO POCZĄTKÓW RZĄDÓW
SOLIDARNOŚCIOWYCH
Sebastian Ligarski, Grzegorz Majchrzak

2016 | Narodowe Centrum Kultury
352 s. | oprawa miękka | format 122x195 mm
ISBN 978-83-7982-227-0

Wojna o eter to książka o fascynującym świecie elektronicznych mediów peerelowskich
lat 80. XX w. Traktuje o okresie funkcjonowania Solidarności, gdy trwała – jak dzisiaj
wiemy – skazana na klęskę walka o ich uspołecznienie, o jak największą zmianę.
Autorzy zderzają ze sobą dwa światy: władzy – uparcie i wszystkimi sposobami chcącej
utrzymać status quo – i związku zawodowego. Wojna o eter opisuje bezpardonową
rozprawę władzy ze zbuntowanym środowiskiem dziennikarskim, rolę komisarzy
wojskowych w Komitecie ds. Radia i Telewizji oraz medialne gwiazdy stanu wojennego.
Autorzy nie uciekają też od opisania zmian w mediach elektronicznych, jakie dokonały
się w roku 1989.
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JERZY GIEDROYC –
ZDZISŁAW NAJDER
LISTY 1957–1985

w opracowaniu Rafała Habielskiego
WYRÓŻNIENIE PTWK W KONKURSIE
NA NAJPIĘKNIEJSZĄ KSIĄŻKĘ ROKU
Srebrny medal European
Design Awards

2015 | Narodowe Centrum Kultury | Stowarzyszenie
Instytut Literacki Kultura (wydanie II)
320 s. | oprawa miękka | format 160x235 mm
ISBN 978-83-7982-133-4

Jubileusze

Korespondencja Jerzego Giedroycia i Zdzisława Najdera z lat 1957–1985 jest
świadectwem bezprecedensowym. Ponad 200 listów redaktora „Kultury” i dyrektora
Rozgłośni Polskiej Radia „Wolna Europa” układa się w dyskurs o opozycji politycznej
lat 70., Solidarności, polityce władz PRL, roli Kościoła katolickiego i znaczeniu
emigracji. Analizy i opinie są zajmujące także dlatego, że stoją za nimi osobowości
respondentów, nierezygnujących z własnego zdania.

„LECZ NIE BYŁO JUŻ ŚWIATA…”
MIŁOŚĆ I ŚMIERĆ
Bolesław Leśmian

2017 | Narodowe Centrum Kultury | Towarzystwo
Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas
140 s. | oprawa twarda z obwolutą | format 145x198 mm
ISBN 978-83-7982-279-9

Publikacja stanowi hołd składany poecie z okazji 140. rocznicy jego urodzin
i 80. rocznicy śmierci. To zbiór wierszy w rozmaity sposób związanych
z motywami miłości i śmierci oraz towarzyszących im fotografii (impresji).
Tomik, oprócz samych utworów poety, zawiera teksty wybitnych znawców
twórczości Bolesława Leśmiana, m.in. Michała Głowińskiego, Michała Pawła
Markowskiego, Mariana Stali, Władysława Stróżewskiego, Adama Zagajewskiego.
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Laboratoria Kultury

Laboratoria Kultury

Badania nad przeobrażeniami
kultury polskiej realizowane w ramach
programów badawczych NCK.
Obserwatoria przemian i fenomenów
kulturowych, stanowiących o tym,
co nas wyróżnia i dzieli.
Raporty, analizy, diagnozy zagrożeń
oraz rekomendacje działań
służących kulturze
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O 11 LISTOPADA
PEWNEGO ROKU
O 11 listopada pewnego roku

Książka jest rezultatem projektu badawczego
Narodowego Centrum Kultury dotyczącego
świętowania stulecia odzyskania niepodległości.
Dane zebrane w roku jubileuszowym analizowane
są w odniesieniu do wcześniejszych badań NCK
realizowanych na potrzeby Programu Wieloletniego
„Niepodległa”.

O 11 listopada
pewnego roku
Świętowanie stulecia
odzyskania niepodległości
w ujęciu socjologicznym

LAbOrAtOriA kuLtury

2019 | Narodowe Centrum Kultury
266 s. | oprawa miękka | format 170x230 mm
ISBN 978-83-7982-379-6

Laboratoria Kultury

Setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości była niepowtarzalną
okazją do obserwowania aktywności społecznej związanej z obchodami
święta państwowego. Jubileusz przypadający w 2018 roku dawał sposobność
do uczestnictwa w kulturze oraz wyrażania i (re)konstruowania pamięci i tożsamości.
Badacze docierali do dużych, średnich i małych miejscowości. Towarzyszyli
respondentom. Analizowali dane z lat wcześniejszych. Są to pierwsze tego typu
kompleksowe badania dotyczące świętowania narodowych rocznic. Publikacja ukazuje
procesy konstruowania podmiotowości polskich obywateli w codziennym życiu poprzez
konieczność refleksyjnego spojrzenia na swój kraj, społeczeństwo, symbole państwowe,
historię. To jest publikacja o Polsce, w której trwają społeczne i kulturowe negocjacje
dotyczące tożsamości i pamięci.
Małgorzata Bogunia-Borowska

ODZYSKANIE
NIEPODLEGŁOŚCI W POLSKIEJ
PAMIĘCI ZBIOROWEJ
Piotr Tadeusz Kwiatkowski

2018 | Narodowe Centrum Kultury
328 s. | oprawa miękka | format 170x230 mm
ISBN 978-83-7982-286-7

Książka powstała na podstawie badań zrealizowanych na potrzeby wieloletniego
programu rządowego „Niepodległa”. Rzuca światło na to, jak wyglądał stan
świadomości historycznej Polaków w przeddzień obchodów setnej rocznicy
odzyskania niepodległości.
W badaniu zostały poruszone kwestie stanu wiedzy historycznej Polaków, emocji
związanych z odzyskaniem niepodległości i preferencji Polaków w zakresie świętowania
rocznic państwowych. Ufam, że książka będzie cennym źródłem wiedzy nie tylko dla
ludzi nauki i badaczy, ale i dla praktyków: dla wszystkich, którzy chcą wykorzystać tę
wyjątkową okazję do umacniania więzi i przypomnienia o podstawowych wartościach.
Rafał Wiśniewski
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KULTURA NA PERYFERIACH
pod redakcją Małgorzaty Jacyno, Tomasza
Kukołowicza, Mikołaja Lewickiego

Laboratoria Kultury

2018 | Narodowe Centrum Kultury
240 s. | oprawa miękka | format 170x230 mm
ISBN 978-83-7982-335-2

Praca zbiorowa powstała na podstawie badań przeprowadzonych przez zespół
ekspertów Narodowego Centrum Kultury. Badania terenowe dotyczyły ośmiu
studiów przypadku życia w małych i średnich miejscowościach znacznie oddalonych
od miast wojewódzkich. Autorzy książki odnieśli się do problemu kulturowej relacji
centrum-prowincja, a następnie w różnym stopniu zanalizowali to zagadnienie
w odniesieniu do społeczności lokalnych. Zaletą publikacji jest różnorodność
stanowisk prezentowana przez poszczególnych Autorów. Sformułowane przez nich
ogólne wnioski postulują porzucenie miejskocentryczności w polityce kulturalnej
i odrzucenie uprzedzeń wobec miejscowości peryferyjnych.

OSWAJAJĄC ZMIENNOŚĆ

KULTURA LOKALNA Z PERSPEKTYWY DOMÓW KULTURY

zapowiedź
Przedmiotem zainteresowania badaczy stały się domy kultury, a respondentami:
dyrektorzy, pracownicy, współpracownicy, animatorzy, menedżerowie,
przedstawiciele organizacji pozarządowych, parafii, lokalnych władz i ci, którzy
znajdują się w orbicie codziennych praktyk domów kultury. Te właśnie osoby
opowiedziały nie tylko o pracy domów kultury, ale również o życiu lokalnej
społeczności, nierzadko postrzeganej jako mała ojczyzna, choć z zauważanymi
problemami i niedoskonałościami wspólnoty. Dzięki opowieściom respondentów
i obserwacji ich działań badacze mogli wskazać, z jakimi problemami zmaga się
wiele domów kultury, ale też jak wiele może zaangażowanie poszczególnych osób,
poczucie misji, przekraczanie barier infrastrukturalnych i rozwiązywanie konfliktów,
a w końcu – przedsiębiorczość i kreatywność.
Książka jest potrzebną i ciekawą pozycją wydawniczą. Potrzebną, gdyż tak
kompleksowych badań nad domami kultury nie przeprowadzono dotychczas.
Istnieje literatura przedmiotu i wcześniejsze różnorodne badania, natomiast te są
pod wieloma względami pionierskie [...]. Jest to także ciekawa pozycja, gdyż czytelnik
przygląda się panoramie problemów związanych z funkcjonowaniem domów kultury
w różnych miejscach i warunkach w Polsce, a także ma okazję prześledzić poważne
i starannie przemyślane badania. Pozycja ta będzie interesująca dla wielu czytelników
– dla badaczy kultury (kulturoznawców, socjologów), dla studentów różnych
kierunków, łącznie z pedagogicznymi, dla kierowników i pracowników domów kultury,
którym pomoże dookreślić własne potrzeby w pracy i modyfikować plany działania;
a także dla czytelników zainteresowanych kulturą i jej analizami.
Urszula Jarecka
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Biblioteka Kultury Współczesnej

Biblioteka
Kultury Współczesnej

W serii Biblioteka Kultury Współczesnej
publikujemy prace z zakresu wiedzy
o kulturze, istotne ze względu
na tendencje, jakie wyznaczają
w humanistyce
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METODA SPOTYKA SZTUKĘ
PRAKTYKI BADAWCZE
OPARTE NA SZTUCE
Patricia Leavy

Biblioteka Kultury Współczesnej

2018 | Narodowe Centrum Kultury
448 s. | oprawa twarda | format 165x235 mm
ISBN 978-83-7982-276-8

Książka uważana jest za pierwsze tak obszerne wprowadzenie do badań nad
kulturą powiązanych z art-based methods. Metody te opierają się na założeniu,
że sztuka może uczyć wtedy, kiedy nie mogą tego robić inne dziedziny lub gdy są
one niewystarczające. Tytułowe sztuki to m.in.: poezja, muzyka, sztuki narracyjne,
sztuki wizualne, performance, taniec, film. Połączenie edukacji ze sztuką i jej
badaniami pozwala na stworzenie tzw. trzeciej przestrzeni badawczej, która daje
możliwość głębszego zaangażowania, a także występowania w podwójnej roli
artysty i badacza. Każdemu rozdziałowi omawiającemu metodę w odniesieniu do
jednej ze sztuk towarzyszy komentarz napisany przez praktyka art-based research,
stanowiący jej prezentację w działaniu.

ODKRYCIE KREATYWNOŚCI

O PROCESIE SPOŁECZNEJ ESTETYZACJI
Andreas Reckwitz

2017 | Narodowe Centrum Kultury
432 s. | oprawa miękka | format 165x235 mm
ISBN 978-83-7982-275-1

Kreatywność staje się wyznacznikiem modernizacji niemal wszystkich sfer
życia społecznego, składnikiem oceny związanych z nimi instytucji i praktyk,
a także elementem „normalizowanej” przez psychologię (samo)oceny jednostek.
Związane z nią wartości, takie jak innowacyjność, oryginalność, zdolność
zaskakiwania, afektywność, to oznaki nowego ducha kapitalizmu (Boltanski,
Chiapello) – funkcjonują one już nie, jak wcześniej, jako alternatywy istniejącego
porządku, ale jako rodzaj przymusu. Tak pojętej (sakralizowanej i zuniwersalizowanej)
kreatywności Reckwitz przeciwstawia codzienną i zwyczajną pomysłowość
i estetykę powtórzenia. W poszczególnych rozdziałach historyczno-semantycznej
analizie poddane zostały losy kreatywności w estetyce i sztuce, w ekonomii
i naukach o zarządzaniu, w psychologii, mediach masowych, popkulturze
oraz w koncepcjach miasta i miejskości.
(24)

TEORIA I ESTETYKA
FOTOGRAFII CYFROWEJ
pod redakcją Piotra Zawojskiego

Biblioteka Kultury Współczesnej

2017 | Narodowe Centrum Kultury
352 s. | oprawa miękka | format 165x235 mm
ISBN 978-83-7982-207-2

Antologia przynosi zróżnicowane spojrzenia na tę nową i gwałtownie rozwijającą się
gałąź sztuk plastycznych – spojrzenia kulturoznawcze i medioznawcze. Publikacja
składa się z kilkunastu tekstów autorów zagranicznych, poprzedzonych teoretycznym
wprowadzeniem jej polskiego redaktora, Piotra Zawojskiego. Pomimo naukowego
charakteru jest to przystępny przewodnik dla fotografów, fotoedytorów czy
specjalistów od komunikacji wizualnej.

ATLAS OBRAZÓW
MNEMOSYNE
Aby Warburg

2016 | Narodowe Centrum Kultury
Fundacja SPLOT (wydanie II)
149 s. | oprawa miękka | format 210x297 mm
ISBN 978-83-7982-205-8

Uznawany za opus magnum Warburga Atlas obrazów Mnemosyne jest
przedsięwzięciem niezwykłym: wybitny badacz kultury, zestawiając ze sobą
m.in. dzieła sztuki z różnych epok, zdjęcia prasowe, reklamy, grafiki czy
stronice z traktatów naukowych, zamierzał stworzyć narzędzie unaoczniające
i problematyzujące pamięć zbiorową Europejczyków. Atlas nigdy nie został
ukończony, ale i tak zyskał status jednej z najważniejszych książek XX w., stając
się inspiracją dla historyków sztuki, kultury, filozofów, artystów i kuratorów.

(25)

Dziedzictwo

Dziedzictwo

Dzieła polskich autorów istotne dla życia
kulturalnego. Oryginalna twórczość
obejmująca spuściznę myśli i słowa.
Przekłady polskich utworów pisanych
po łacinie, edycje krytyczne oraz
świadectwa przeobrażeń polszczyzny
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BIBLIOTEKA STAROPOLSKIEJ MYŚLI POLITYCZNEJ
Przetłumaczone z łaciny traktaty polskich autorów z XVII stulecia pozwalają
na pełniejsze zrozumienie źródeł rodzimej kultury politycznej, a także przyczyniają
się do popularyzacji dorobku doktrynalnego polskiego srebrnego wieku.

GESTORUM
Andrzej Maksymilian Fredro
WYRÓŻNIENIE W KONKURSIE
NA NAJLEPSZĄ KSIĄŻKĘ AKADEMICKĄ
NA POZNAŃSKICH TARGACH KSIĄŻKI

Dziedzictwo

2019 | Narodowe Centrum Kultury | Centrum
Myśli Polityczno-Prawnej im. A. de Tocqueville’a,
Wydawnictwo Sejmowe
972 s. | oprawa twarda | format 125x205
ISBN 978-83-7982-342-0

Gestorum to chronologicznie pierwsza wydana drukiem książka Andrzeja
Maksymiliana Fredry. Jest to traktat polityczno-prawny – wszechstronny opis
i zarazem komentarz do ustroju Rzeczypospolitej, w tym do fundamentalnych
dla niego artykułów henrykowskich.

CIVIS BONUS
Kasper Siemek

2018 | Narodowe Centrum Kultury | Centrum Myśli
Polityczno-Prawnej im. A. de Tocqueville’a
368 s. | oprawa twarda | format 125x205 mm
ISBN 978-83-7982-312-3

Traktat polityczno-prawny siedemnastowiecznego myśliciela, wydany pierwszy
raz w Krakowie w 1632 r. Tekst ten, uważany w XVII w. przede wszystkim
za podręcznik wychowania obywatelskiego dla młodzieży szlacheckiej, jest
de facto systematycznym wykładem dotyczącym państwa, prawa i obywatela.
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TRADYCJE POLSKIEJ MYŚLI PRAWA
MIĘDZYNARODOWEGO W XV WIEKU
Seria przypomina dorobek polskiej szkoły prawa międzynarodowego oraz ukazuje
stan dotychczasowych badań dotyczących jej najwybitniejszych przedstawicieli,
takich jak Paweł Włodkowic i Stanisław ze Skarbimierza.

PRAWO LUDÓW I WOJNA
SPRAWIEDLIWA
Paweł Włodkowic, Stanisław
ze Skarbimierza, Benedykt Hesse,
Mateusz z Krakowa

Dziedzictwo

2018 | Narodowe Centrum Kultury
Fundacja Świętego Mikołaja
148 s. | oprawa twarda z obwolutą | format 154x218 mm
ISBN 978-83-7982-282-9

PAWEŁ WŁODKOWIC
I STANISŁAW
ZE SKARBIMIERZA
Ludwik Ehrlich

2017 | Narodowe Centrum Kultury
Fundacja Świętego Mikołaja
300 s. | oprawa twarda z obwolutą | format 154x218 mm
ISBN 978-83-7982-283-6

PAWEŁ WŁODKOWIC
I POLSKA SZKOŁA PRAWA
MIĘDZYNARODOWEGO
praca zbiorowa

2018 | Narodowe Centrum Kultury
Fundacja Świętego Mikołaja
318 s. | oprawa twarda z obwolutą | format 154x218 mm
ISBN 978-83-7982-284-3
(28)

JAK ODKRYWAŁEM
MICHAŁA BOYMA –
POLSKIEGO MARCO POLO
Edward Kajdański

2018 | Narodowe Centrum Kultury
424 s. | oprawa twarda | format 170x240 mm
ISBN 978-83-7982-334-5
07.11.2018 12:28

Dziedzictwo

Siedemnastowieczne dzieje Michała Boyma, polskiego misjonarza i badacza Państwa
Środka, przeplatają się z autobiograficzną opowieścią Edwarda Kajdańskiego
o historii poszukiwań śladów działalności jezuity w Chinach i w Europie. Obfity
dorobek naukowy Boyma, z licznymi rycinami i mapami, niestety nie zachował się
w całości. Na odnalezienie, przetłumaczenie i rozpowszechnienie jego prac, a tym
samym przywrócenie pamięci o niezwykłym Polaku, Edward Kajdański poświęcił
40 lat. Publikacja zawiera cenne reprodukcje rycin ze zbiorów bibliotek, zdjęcia
z archiwum autora oraz ilustracje wykonane przez prof. Elżbietę Banecką w technice
tusz, akwarela.
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Kurs na Kulturę

Kurs na Kulturę

Prace młodych badaczy zmieniające
obraz kultury polskiej i myślenie o niej.
Rozprawy nagrodzone w konkursie NCK
na najlepszy doktorat z dziedziny nauk
o kulturze
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SPRĘŻYŚCI

KULTUROWA HISTORIA
WARSZAWSKICH CYKLISTÓW NA
PRZEŁOMIE XIX I XX WIEKU
Piotr Kubkowski

2018 | Narodowe Centrum Kultury
592 s. | oprawa miękka | format 160x240 mm
ISBN 978-83-7982-328-4

Kurs na Kulturę

Opis początków zinstytucjonalizowanych praktyk sportowych na tle zjawisk
zachodzących na ziemiach polskich na przełomie XIX i XX wieku. Ta monografia
jest zarazem propozycją nowej metodologii badań nad sportem, podkreślającej jego
wielowymiarowość i zakorzenienie w historii kultury. Książka powstała na podstawie
pracy doktorskiej, która otrzymała I nagrodę w XIII edycji konkursu Narodowego
Centrum Kultury na najlepszy doktorat z dziedziny nauk o kulturze. Konkurs NCK
od lat promuje prace młodych naukowców specjalizujących się w dziedzinach
dotykających szeroko pojętej kultury.

MACIE SWOJĄ KULTURĘ

KULTURA ALTERNATYWNA W POLSCE
1978–1996
Xawery Stańczyk

2018 | Narodowe Centrum Kultury
800 s. | oprawa miękka | format 160x240 mm
ISBN 978-83-7982-298-0

Opracowanie podejmujące tematykę fenomenu kultury alternatywnej lat 80. i 90.
XX w. przedstawia ją w sposób oryginalny, różnorodny i wyczerpujący, z wyjątkową
dbałością o szczegóły i wiarygodność źródłową. Autor pokazuje specyfikę kultury
alternatywnej w społecznych i kulturowych kontekstach PRL i późniejszego okresu
transformacji ustrojowej, wskazując na trwałość jej struktur i swoiste podstawy
funkcjonowania, omawia również przyczyny jej późniejszej atrofii.
Praca otrzymała I nagrodę w konkursie Narodowego Centrum Kultury na najlepszą
pracę doktorską z dziedziny nauk o kulturze (edycja 2015/2016).
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Wojny Kulturowe

Wojny Kulturowe

Seria historyczna poświęcona
kształtowaniu opinii i wyobrażeń
na temat Rzeczypospolitej
przez państwa ościenne
w okresie od XVII do XX wieku
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KRÓLESTWO ANARCHII

W POSZUKIWANIU NOWOŻYTNYCH
WYOBRAŻEŃ O RZECZYPOSPOLITEJ
I JEJ MIESZKAŃCACH
Jacek Kordel

NOWOŚĆ

Wojny Kulturowe

2020 | Narodowe Centrum Kultury
352 s. | oprawa miękka | format 170x240 mm
ISBN 978-83-7982-405-2

Książka ma na celu przedstawienie ówczesnych opinii nt. Polski i Polaków
oraz celowych zabiegów, zwłaszcza ze strony państw ościennych, prowadzonych
z zamiarem usprawiedliwienia i uzasadnienia przed europejską opinią publiczną
ofensywnej polityki wobec dworu warszawskiego, a w konsekwencji również
rozbiorów. Działania te polegały m.in. na upowszechnianiu wizerunku
Rzeczypospolitej jako państwa nietolerancyjnego, pogrążonego w anarchii
i zacofanego. Autor korzystał z wielojęzycznych źródeł (relacje z podróży,
korespondencja, encyklopedie, manifesty polityczne, kazania);
omówił m.in. poglądy i wypowiedzi Leibnitza, Monteskiusza czy Woltera.

DŁUGI KULTURKAMPF

PRUSKIE I NIEMIECKIE WOJNY
KULTUROWE PRZECIW POLSCE
W LATACH 1795–1918
Grzegorz Kucharczyk

NOWOŚĆ

2020 | Narodowe Centrum Kultury
304 s. | oprawa miękka | format 170x240 mm
ISBN 978-83-7982-406-9

Omówienie polityki państwa pruskiego i Rzeszy Niemieckiej wymierzonej w polską
tożsamość kulturową, m.in.: wojny ekonomicznej z ziemiaństwem, ataków na
duchowieństwo i Kościół katolicki, cenzury, wpływania na sposób organizacji
przestrzeni miejskiej oraz szerzenia antypolskich stereotypów. Celem tych zabiegów
było z jednej strony zneutralizowanie i skompromitowanie polskiego przekazu
kulturowego oraz utrwalenie negatywnego wizerunku Polaków zarówno w opinii
obywateli Rzeszy Niemieckiej, jak i za granicą, a z drugiej – szerzenie przekonania
o kulturotwórczej roli Prus na Wschodzie.
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NIŻSZOŚĆ CYWILIZACYJNA
WROGIEGO NARODU
NIEMIECKIE DYSKURSY O POLSCE
I POLAKACH 1919–1945
Marek Kornat

NOWOŚĆ

2020 | Narodowe Centrum Kultury
536 s. | oprawa miękka | format 170x240 mm
ISBN 978-83-7982-408-3

Wojny Kulturowe

Autor poddaje wnikliwej analizie wypowiedzi niemieckich elit
politycznych i umysłowych na temat Polski i Polaków, ukazując w ten sposób
motywy i mechanizmy niemieckiej propagandy skierowanej przeciwko Polsce
w okresie Republiki Weimarskiej i od przejęcia władzy przez Adolfa Hitlera
do roku 1945. Składająca się z trzech obszernych rozdziałów książka wykorzystuje
liczne źródła, w tym przemówienia i dzienniki polityków i dyplomatów, zawiera
także omówienie artykułów prasowych i niemieckiej kinematografii propagandowej.

PAŃSKA, SZLACHECKA,
FASZYSTOWSKA

POLSKA W SOWIECKIEJ
PROPAGANDZIE,
KULTURZE I HISTORIOGRAFII 1917–1945
Tadeusz Paweł Rutkowski

NOWOŚĆ

2020 | Narodowe Centrum Kultury
528 s. | oprawa miękka | format 170x240 mm
ISBN 978-83-7982-409-0

Książka jest wszechstronną analizą sowieckiej propagandy oraz jej wpływu
na obraz Polski i Polaków oraz stosunki polsko-sowieckie w latach 1917–1945.
Autor koncentruje się na warstwie propagandowo-kulturowej i historiograficznej.
Przedstawia aparat propagandy, jego organizację i sposoby działania, wskazuje
na udział różnych grup społecznych i zawodowych (np. literatów i artystów) oraz
polskich komunistów w kształtowaniu antypolskich postaw w ZSRR i za granicą.
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Varia

Varia

Kultura przedstawiana
w nieoczywistym ujęciu, historia
opowiadana z zaskakujących perspektyw.
Książki wykraczające poza granice
kategorii pozwalających na ich proste
przyporządkowanie. W serii Varia
prezentujemy zjawiska, ludzi, tendencje
i poglądy, czasami w kontrze, na przekór
oczywistym skojarzeniom

(35)

POTENCJAŁ DOBREGO
SĄSIEDZTWA

EDUKACJA KULTURALNA W POLSCE
I W NIEMCZECH
praca zbiorowa

2019 | Narodowe Centrum Kultury
472 s. | oprawa miękka | format 165x235 mm
ISBN 978-83-7982-365-9

Varia

Współdziałanie, dialog, kreacja, integracja, zabawa – w ponad 30 artykułach
profesjonaliści i praktycy z Polski i Niemiec przybliżają rozwój kultury
niezależnej po 1989 r., charakterystykę polityki kulturalnej w obydwu krajach,
a w najobszerniejszym, trzecim rozdziale – liczne przykłady udanych projektów
z zakresu edukacji kulturalnej. Polsko-niemieckie sąsiedztwo to potencjał,
przestrzeń dla wspólnych inicjatyw. Dwie różne perspektywy, ale cel ten sam:
pogłębianie wiedzy, świadomości oraz chęć wzajemnego poznania. Teksty
o projektach lokalnych, nowoczesnym muzealnictwie i cyfrowych narzędziach
edukacji kulturalnej. Animatorzy, nauczyciele, wychowawcy, menedżerowie kultury,
jej twórcy i odbiorcy – to książka dla Was i o Was.

EZOTERYZM
I NOWOCZESNOŚĆ
pod redakcją Andrzeja Wójtowicza

2018 | Narodowe Centrum Kultury
232 s. | oprawa miękka | format 168x238 mm
ISBN 978-83-7982-327-7

Zbiór tekstów podejmujących tematykę ezoteryzmu w kulturze Zachodu.
Ezoteryzm, jako zjawisko kształtujące współczesne wyobrażenia o świecie,
analizowany jest w kontekście religijnym, ideologicznym, literackim i naukowym.
Koniunkcja obecna w tytule pracy sugeruje, że zostanie tutaj podjęta próba wydobycia
związków między ezoteryzmem i nowoczesnością, ich przenikania, a nie prostej opozycji.
W takim ujęciu sama nowoczesność okazuje się o wiele bardziej złożona niż jej obraz znany
z większości podręczników i prac socjologicznych.
Andrzej Kasperek

(36)

POWROTY / RETURNS

CHASYDZKIE POWROTY DO MIEJSC
NIE-ZAPOMNIANYCH
Agnieszka Traczewska

2018 | Narodowe Centrum Kultury | Studio Design
208 s. | oprawa twarda | format 243x306 mm
ISBN 978-83-7982-296-6

Ten album to kolekcja znakomitych artystycznie fotografii ukazujących rzeczywistość,
która zdołała ocaleć, choć miała na zawsze zniknąć. Na zdjęciach spotykają się
dwa światy: jeden, znaczony zniszczonymi macewami, i drugi tworzony przez ludzi,
których wygląd sprawia wrażenie, jakby czas się zatrzymał. Autorka towarzyszy
chasydom, którzy z całego świata przybywają na groby cadyków w rocznice
ich śmierci.

Varia

FLAGA / NARÓD /
TOŻSAMOŚĆ
Nili Aravot, Szewach Weiss

2017 | Narodowe Centrum Kultury | Wydawnictwo
Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
88 s. | oprawa twarda | format 193x265 mm
ISBN 978-83-7982-290-4

Symbole ukonkretniają to, co ukryte, niejasne, wieloaspektowe i niewyrażalne,
co nie jest łatwo zwerbalizować. Niektóre z nich mają charakter społeczny,
a więc są przynależne określonej grupie. Takim symbolem jest flaga narodowa.
Pod jej barwami gromadzą się obywatele zarówno w chwilach zagrożeń i nieszczęść,
jak i w momentach podniosłych uroczystości, a także wtedy, gdy zbiorowość
ogarnia radość czy nawet euforia sukcesu. Flaga narodowa kumuluje wówczas
dumę i uczucia głębokiego patriotyzmu.

(37)

MÓJ OJCIEC
TOM II

wybór i opracowanie Stanisław M. Jankowski

2016 | Narodowe Centrum Kultury
Federacja Rodzin Katyńskich
324 s. | oprawa miękka | format 140x205 mm
ISBN 978-83-7982-225-6

Drugi tom antologii wspomnień przynosi portrety kolejnych ofiar Katynia,
Ostaszkowa i Miednoje. Świadectwa te zostały nadesłane przez bliskie
pomordowanym osoby na konkurs ogłoszony przez Instytut Katyński.

NA SZACHOWNICY LOSU
WSPOMNIENIA SKOCZKA

Varia

Bronisław Czepczak-Górecki

2017 | Narodowe Centrum Kultury
Fundacja im. Cichociemnych
Spadochroniarzy Armii Krajowej
269 s. | oprawa twarda | format 165x235 mm
ISBN 978-83-7982-281-2

Autor wspomnień to jeden z najmłodszych żołnierzy spośród 316 cichociemnych.
Jego autobiografia dotyczy okresu wojny (zesłanie do Kazachstanu, wstąpienie
do Armii Andersa, wędrówka przez Bliski Wschód, Afrykę, do Szkocji – szkolenie
cichociemnych spadochroniarzy Armii Krajowej, kursy z łączności radiowej
i dywersji), a także przeżyć powojennych, naznaczonych wieloletnim wyrokiem
więzienia. Ta wyjątkowa relacja została oddana z zacięciem gawędziarskim
przez osobę nieprzeciętnego hartu ducha i niezłomnego charakteru.
Wspomnienia zebrała Dorota Czepczak-Górecka, córka nieżyjącego
od 2001 r. Bronisława Czepczaka-Góreckiego.

(38)

PODOBNY DO FALI

MODLITWY I WIERSZE POKREWNE
Zbigniew Jankowski
NAGRODA FENIKS
W KATEGORII „LITERACKIEJ”

2018 | Narodowe Centrum Kultury, Stowarzyszenie
Pisarzy Polskich
560 s. | oprawa twarda | format 135x215 mm
ISBN 978-83-7982-323-9

Tom zawiera wybór wierszy poety, eseisty i krytyka literackiego, tworzącego
od ponad sześćdziesięciu lat. Książka według zamysłu Autora ukazuje ten nurt
w jego twórczości, który uznał za najbardziej istotny w swoim „artystycznym
i duchowym rozwoju: od trudnych światopoglądowych pytań i buntów po
religijno-refleksyjne i mistyczne wyciszenia”. Metafizyczny charakter wierszy
Zbigniewa Jankowskiego, od lat związanego z morzem, jest świadectwem zwięzłej,
marynistycznej, poszukującej prawdy o Bogu i człowieku poezji.
Jego wiersze publikowane były w różnych zbiorach i antologiach. Poeta otrzymywał
zaszczytne nagrody i wyróżnienia. Trudno byłoby zliczyć pozytywne, a nieraz
entuzjastyczne recenzje, potwierdzające wybitny charakter jego twórczości.

Varia

o. Jacek Salij

POLSKA BIBLIOTEKA
WIDMOWA
Paweł Dunin-Wąsowicz

2016 | Narodowe Centrum Kultury
304 s. | oprawa twarda | format 235x245 mm
ISBN 978-83-7982-214-0

Obszerny leksykon blisko dwóch tysięcy książek zmyślonych.
Większość wzmiankowano w istniejących dziełach polskich autorów, ale są tu też
zmyślone książki przypisane polskim autorom (realnym lub nie) w opublikowanych
pracach autorów zagranicznych. Znajdują się tu rzeczy zmyślone całkowicie i takie,
w których możemy dopatrywać się rzeczywistych dzieł ukrytych pod zmienionymi
tytułami. Są tu zmyślone książki dostrzeżone przez autora na rysunkowych
półkach w polskich komiksach, a nawet aneks w postaci kilkunastostronicowej
Polskiej Filmoteki Widmowej – zmyślone filmy występujące w polskich książkach,
w tym zmyślone ekranizacje zmyślonych książek.

(39)

(40)

KWARTALNIK/ROCZNIK

KWARTALNIK/ROCZNIK

KULTURA WSPÓŁCZESNA

KWARTALNIK/ROCZNIK

2020 | Narodowe Centrum Kultury
oprawa miękka | format 165x235 mm
ISSN 1230-4808

nr 4/2020

JĘZYKI TAŃCA
Kwartalnik wydawany nieprzerwanie od 25 lat – najpierw przez Instytut Kultury,
a od 2003 r. przez Narodowe Centrum Kultury. Jest jednym z nielicznych periodyków
naukowych podejmujących kompleksowo problematykę kultury w jej aspektach
teoretycznych, analityczno-interpretacyjnych, diagnostycznych oraz praktycznych.
Od roku 2013 większość opublikowanych artykułów jest dostępna w otwartym
archiwum na stronie kwartalnika www.kulturawspolczesna.pl.
W roku 2018 ukazał się setny numer czasopisma.

(41)

nr 3/2020

nr 2/2020

KATASTROFY,
KATAKLIZMY, KLĘSKI

KWARTALNIK/ROCZNIK

REWOLUCJA
UWAŻNOŚCI

nr 1/2020

nr 4/2019

KULTURA NARCYZMU

HOMO MEDICUS...

(42)

ROCZNIK KULTURY POLSKIEJ
NOWOŚĆ
2020 | Narodowe Centrum Kultury
oprawa miękka | format 165x235 mm
ISSN 2451-4004

20 20

2019 | Narodowe Centrum Kultury
oprawa miękka | format 165x235 mm
ISSN 2451-4004

2019

2019
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KULTURY
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R O CZ N I K KU LT U RY P O LS K I E J
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KWARTALNIK/ROCZNIK

2020

ROCZNIK
KULTURY
POLSKIEJ

NCK_15_rocznik_kultury_polskiej_2019_okladka_18mm.indd 1

29.11.2019 13:30:33

23.11.2020 15:39:11

Obszerny zbiór ekspertyz opisujących rzeczywistość kulturalną w Polsce,
opracowany przez specjalistów z kilkunastu polskich instytucji kultury.
Zawiera omówienie sytuacji w najważniejszych dziedzinach kultury
i dziedzictwa narodowego, teksty o mediach publicznych, finansowaniu kultury,
uczestnictwie w niej, jak również przegląd najciekawszych badań dotyczących
sektora kultury powstałych w minionym roku. Rocznik ukazuje się także
w języku angielskim oraz w wersji PDF.

2019

POLISH CULTURE YEARBOOK
2020 l Narodowe Centrum Kultury
oprawa miękka l format 165x235 mm
ISSN 2719-3543 (wersja angielska)

2019
P O L I S H C U LT U R E Y E A R B O O K

NCK_17_rocznik_kultury_polskiej_ang_2019_okladka_18mm.indd 1

POLISH
CULTURE
YEARBOOK

02.04.2020 06:41:38
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Dla dzieci/Młodzieży

Dla dzieci/Młodzieży

#WOLNOŚĆ_CZYTAJ_DALEJ
Seria jest owocem konkursu zorganizowanego przez NCK i Fundację PGZ na powieść
z wątkami niepodległościowymi dla dzieci i młodzieży z okazji 100-lecia odzyskania
przez Polskę niepodległości.
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Katarzyna Ryrych

Maki na śniegu

2−380−2

32 zł

2020 | Narodowe Centrum Kultury
330 s. | oprawa miękka | format 154x210 mm
ISBN 978-83-7982-380-2

Teresa, Halina, Maur, Karol – harcerze i przyjaciele, dla których obrona Lwowa stała
się największym wyzwaniem w młodym życiu. Opowieść o młodzieży, która żyjąc
w ukochanym mieście, musi stawić czoło okrutnej rzeczywistości wojny polsko-ukraińskiej 1918–1919. To historia o odwadze, poświęceniu i bohaterstwie,
a przede wszystkim przyjaźni, miłości, lojalności i radości życia.
Książka nagrodzona w kategorii powieści dla młodzieży w wieku 15–18 lat.

OPERACJA KOMENDANT
„MISJA W CZASIE”
Jacek Inglot

JAC E K I NG LOT

Dla dzieci/Młodzieży

#WOLNOŚĆ_czytaj_dalej

Czy możliwe jest, aby walka o wolność i obecność Polski
na mapie miała dopiero się rozegrać? Jakimi środkami?
Gdzie? A przede wszystkim – kiedy?! Czy w 1918 roku
Komendant wiedział więcej, niż zostało to zanotowane
w historycznych dokumentach? A może istnieją dokumenty,
o których jeszcze nie wiemy?

2019 | Narodowe Centrum Kultury
210 s. | oprawa miękka | format 154x210 mm
ISBN 978-83-7982-360-4

Operacja „Komendant”

Mogliby nam o tym powiedzieć Wanda Ziębicka i Adam
Zalewski oraz ich szefowie z Agencji Bezpieczeństwa Temporalnego, ale zostali zobowiązani do zachowania wszystkich swoich działań w tajemnicy. A poza tym… jeszcze się
nie urodzili…
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#WOLNOŚĆ_czytaj_dalej

Czy możliwe jest, aby walka o wolność i obecność Polski na mapie miała dopiero się
rozegrać? Jakimi środkami? Gdzie? A przede wszystkim – kiedy?! Czy w 1918 roku
Komendant wiedział więcej, niż zostało to zanotowane w historycznych
dokumentach? A może istnieją dokumenty, o których jeszcze nie wiemy? Mogliby
nam o tym powiedzieć Wanda Ziębicka i Adam Zalewski oraz ich szefowie z Agencji
Bezpieczeństwa Temporalnego, ale zostali zobowiązani do zachowania wszystkich
swoich działań w tajemnicy. A poza tym... jeszcze się nie urodzili...
Książka zdobyła pierwszą nagrodę w kategorii powieści dla dzieci w wieku 15–18 lat.
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Krzysztof Miśdzioł

Boisko 1918

2020 | Narodowe Centrum Kultury
224 s. | oprawa miękka | format 154x210 mm
ISBN 978-83-7982-376-5

ISBN 978-837-982-359-8

25 zł

#WOLNOŚĆ_czytaj_dalej

POLE WZLOTÓW

BARBARA OD NOU S

Barbara Odnous
Różne drogi prowadziły do Niepodległej. Jedna z nich
wiodła przez lubelskie ulice i place, przez redakcję lokalnej
gazety, przez błonia, z których startowały samoloty. I przez
szkołę, w której uczyła się paczka chłopaków.
Pluton, Karoten, Wilk, Gała, Skaut — ciekawscy, pomysłowi,
ambitni. Wszędzie ich pełno, wszystko dostrzegą, o wszystkim chcą wiedzieć pierwsi. Cały czas muszą być w centrum
wydarzeń. A wydarzenia to niezwykłe, ważne nie tylko dla
naszych bohaterów, lecz także dla Tej, która już, za chwilę,
pojawi się z powrotem na mapie Europy po 123 latach…

2019 | Narodowe Centrum Kultury
212 s. | oprawa miękka | format 154x210 mm
ISBN 978-83-7982-359-8

Pole wzlotów

Dla dzieci/Młodzieży

Zabawna i pouczająca powieść, której akcja rozgrywa się w dwóch fikcyjnych
miasteczkach w przededniu odzyskania przez Polskę niepodległości.
Główni bohaterowie, uczniowie jednego z gimnazjów, z zamiłowaniem oddają
się swojej pasji, jaką jest gra w piłkę nożną. Ich miłość do futbolu nie ogranicza
się jednak tylko do codziennej zabawy i treningów. Prowadzi też do ciekawych
inicjatyw i odważnych decyzji podejmowanych przez kapitana jednej z drużyn.
Kto wygra najważniejszy mecz? Dowiesz się z kart tej książki.
Książka nagrodzona w kategorii powieści dla młodzieży w wieku 11–14 lat.
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#WOLNOŚĆ_czytaj_dalej

Różne drogi prowadziły do Niepodległej. Jedna z nich wiodła przez lubelskie ulice
i place, przez redakcję lokalnej gazety, przez błonia, z których startowały samoloty.
I przez szkołę, gdzie uczyła się paczka chłopaków. Pluton, Karoten, Wilk, Gała,
Skaut – ciekawscy, pomysłowi, ambitni. Wszędzie ich pełno, wszystko dostrzegą,
o wszystkim chcą wiedzieć pierwsi. Cały czas muszą być w centrum wydarzeń.
A wydarzenia to niezwykłe, ważne nie tylko dla naszych bohaterów, ale i dla
Tej, która już za chwilę pojawi się z powrotem na mapie Europy po 123 latach...
Książka zdobyła pierwszą nagrodę w kategorii powieści dla dzieci w wieku 11–14 lat.

(46)

20 LAT XX WIEKU
ARCHITEKTURA
DWUDZIESTOLECIA
Helena Postawka-Lech

Nowość

2021 | Narodowe Centrum Kultury
136 s. | oprawa miękka | format 170x240 mm
ISBN 978-83-7982- 400-7

Dla dzieci/Młodzieży

Kolejny tom, po Sztuce dwudziestolecia, przedstawia najciekawsze projekty
i zjawiska z zakresu architektury dwudziestolecia międzywojennego w Polsce.
Układają się one w panoramę kulturową tego okresu. W poszczególnych rozdziałach,
na przykładzie konkretnych obiektów, prezentowane są wybrane nurty i koncepcje.

20XX_oklaD n:nck

12/14/19

5:46 PM

Page 2

SZTUKA DWUDZIESTOLECIA
Katarzyna Nowakowska-Sito

34 zł

2020 | Narodowe Centrum Kultury
144 s. | oprawa miękka | format 170x240 mm
ISBN 978-83-7982-389-5

Pierwsze dwadzieścia lat od odzyskania przez Polskę niepodległości było okresem
niezwykle dynamicznym, o fundamentalnym znaczeniu dla kształtowania
państwowości, a także konstytuowania wspólnoty narodowej.
Ważną rolę w tym procesie odegrała kultura i sztuka.

MEDIA DWUDZIESTOLECIA
FORMY I KONTEKSTY

Małgorzata Bogunia-Borowska, Joanna Rzońca

Zapowiedź
W kolejnym tomie zostaną pokazane narodziny i rozkwit mediów w dwudziestoleciu
międzywojennym – fotografii, radia, prasy i ﬁlmu. Przedstawione zostaną również
najważniejsze elementy tworzącej się kultury masowej, w tym początki telewizji.
(47)

WSPÓLNA EUROPA
PL ♥ UE
Katarzyna Walecka, Kinga Wojtas

2019 | Narodowe Centrum Kultury
s. 180 | oprawa miękka | format 230x270 mm
ISBN 978-83-7982-358-1

Dla dzieci/Młodzieży

Kultura, którą stworzyli mieszkańcy poszczególnych państw europejskich,
jest bardzo różnorodna, ale kiedy przyjrzeć się jej uważniej, można zauważyć
wiele podobieństw. Dlaczego? Europejczycy, niezależnie od swojej narodowości,
mają wspólne dziedzictwo. Skąd ono się wzięło? Jak się rozprzestrzeniało?
Dowiesz się w trakcie lektury. Zapraszamy do poznania bogactwa wspólnej Europy.
Publikacja przygotowana w ramach obchodów 15-lecia Polski w Unii Europejskiej.

WASOWSKI DZIECIOM
FINALISTA KONKURSU
DOBRY WZÓR

2017 | Narodowe Centrum Kultury
Polskie Radio | Fundacja Wasowskich
2 płyty CD

Irena Kwiatkowska udziela głosu Koziołkowi Rududu „co na szeleczkach ma majtaski”,
Wiesław Michnikowski – Chińczykowi, a Aleksander Bardini – Czarodziejowi
Barbelowi – tak znamienita obsada słuchowisk dostarczy dzieciom niezapomnianych
wrażeń. Z kolei kompozycje Jerzego Wasowskiego gwarantują świetną oprawę
muzyczną. Wszystko to znajdziemy w albumie złożonym z dwóch płyt CD z wyborem
audycji dla dzieci nagranych przez Polskie Radio w latach 1957–1971.

(48)

(49)

Multimedia

Multimedia

ZNAKI ZODIAKU
Kaczmarski/Łapiński/Partyka

2018 | Narodowe Centrum Kultury
płyta CD

Płyta „Znaki Zodiaku”, z tekstami Jacka Kaczmarskiego i muzyką Zbigniewa
Łapińskiego (oraz Marcina Partyki – kompozycja „Rak”), obejmuje dwanaście
utworów z tomiku „Mój Zodiak” (1985 r.), które – jak zaznaczał sam Autor – „nie są
zbiorem wróżb”. Teksty wyjściowo odnosiły się do konkretnych osób z otoczenia
Kaczmarskiego, w odbiorze współczesnych zaś traktują o ludzkiej egzystencji
w nieprzyjaznym świecie. Wykonanie aranżacji dla zespołu muzyków Łapiński
powierzył pianiście Marcinowi Partyce, czyniąc go kierownikiem muzycznym
przedsięwzięcia.

Multimedia

MONODRAM
Bogusław Schaeffer
2018 | Narodowe Centrum Kultury
Requiem Records
2 płyty CD | reprint ręcznie kaligrafowanej
przez kompozytora partytury-mapy

Pierwowzorem tej unikatowej kompozycji był monodram Sonata księżycowa,
który z udziałem Ireny Jun i muzyką Schaeffera wyreżyserował sam Józef
Szajna. Sugestywne studium kobiety oparte na tekstach współczesnych poetów
greckich zniewala słuchacza intymnym klimatem. Niesamowita kreacja aktorska
Jun to główny, lecz nie jedyny składnik tego falującego przez ponad godzinę
oceanu brzmień. Swoje ślady zarejestrowali tu też kwartet smyczkowy Teatru
Wielkiego, śpiewaczka Izabela Jasińska i amerykański perkusista Michael Ranta.
W nagraniu wziął też udział sam Schaeffer, nagrywając szereg fragmentów na
fortepianie preparowanym i „przedmiotach dźwiękowych”. Po niemal pół wieku,
dzięki nowym technologiom, możemy wysłuchać Schaefferowskiego arcydzieła
w wykrystalizowanym brzmieniu.

(50)

LEGENDA
Jacaszek/Tomasz Budzyński

2017 | Narodowe Centrum Kultury
płyta CD

Multimedia

W 1991 r. ukazała się jedna z najbardziej tajemniczych i przejmujących płyt polskiego
postpunka – Legenda. Drugi studyjny album zespołu Armia do dziś pozostaje
dziełem oryginalnym. Po przeszło ćwierćwieczu na pomysł rekompozycji utworów
z tej niezwykłej płyty wpadł jeden z najciekawszych polskich twórców „modern
classical” i tzw. nowej elektroniki – Michał Jacaszek. Swoim pomysłem podzielił się
z Tomaszem Budzyńskim. Efektem ich współpracy jest elektroniczna interpretacja
Legendy. Co wyszło z przetworzenia i powtórnego nagrania legendarnych już dzisiaj
utworów, takich jak Gdzie ja tam będziesz ty, Opowieść zimowa czy Legenda?

PANNY SPRAWIEDLIWE
WŚRÓD NARODÓW
ŚWIATA

2017 | Narodowe Centrum Kultury
Darek Malejonek
2 płyty CD

Album w sposób szczególny przybliża rolę kobiet stojących przed dylematem
ratowania żydowskich braci i sióstr w czasach Holokaustu w obliczu narażenia swoich
bliskich na śmierć. Teksty utworów przywołują historie z pozoru zwykłych ludzi,
którzy poświęcają życie dla ratowania drugiego człowieka. To kolejny projekt z cyklu
Panien… realizowany przez Darka Malejonka z udziałem wokalistek. Na płycie, obok
Maleo Reggae Rockers, usłyszymy m.in. Renatę Przemyk, Katarzynę Cerekwicką,
Anię Rusowicz.
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RETRONARODZENIE
Ania Rusowicz i Goście

2016 | Narodowe Centrum Kultury
Wydawnictwo Agora
płyta CD

12 autorskich utworów o świętach Bożego Narodzenia – jak 12 dań wigilijnych
i 12 apostołów – zrodzonych z miłości do zimy i niezwykłego klimatu Świąt.
Pastorałki w interpretacji gości zaproszonych przez Anię Rusowicz do wigilijnego
świętowania, wśród których są m.in. Skaldowie, Renata Przemyk, Adam Nowak,
Południce, Natalia Niemen, Marek Piekarczyk.

Multimedia

KOSTKA RUDNIKA

2015 | Narodowe Centrum Kultury
płyta CD

Zestaw czterech płyt CD z miniaturami legendarnego twórcy Studia
Eksperymentalnego Polskiego Radia. Trzy płyty zawierają tematycznie
pogrupowane autorskie kompozycje Rudnika (trwające od ok. 30 sekund
do kilku minut), a czwarta to reinterpretacje oryginalnych nagrań oraz nowe
utwory wykorzystujące Rudnikowe sample. Wszystkie zostały przygotowane przez
muzyków młodego i średniego pokolenia, tworzących szeroko rozumianą muzykę
elektroniczną (od industrialu przez techno i ambient, aż po trip-hop i awangardę).
Wydawnictwo wzbogacone jest o plakaty zawierające wiele cennych informacji
i zdjęć m.in. fotografię Eugeniusza Rudnika w swoim mieszkaniu, artykuł na temat
powstawania „Kostki Rudnika” autorstwa Marka Horodniczego (redaktora zbioru
i autora selekcji utworów) i krótki rys biograficzny kompozytora. Wszystko to
w dwóch wersjach językowych (polskiej i angielskiej).
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SERIA + ANIMACJA
Praca zbiorowa

PDF /EPUB, MOBI

1

animacja

E-BOOKI

świętowanie
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SERIA HISTORIA MUZYKI POLSKIEJ
TOMY I–VII

E-BOOKI

EPUB, MOBI + PLIK MULTIMEDIALNY
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GESTORUM

WOJNA O ETER

Andrzej Maksymilian Fredro
EPUB, MOBI

Sebastian Ligarski,
Grzegorz Majchrzak
EPUB, MOBI

E-BOOKI

Myśl o kulturze

Franz Boas • Antropologia a życie współczesne

Pomimo Franz
identycznych Boas
wytworów cywilizacji,
Antropologia w której
wszyscy a życie
żyjemy, współczesne
dostrzegamy między
nami fundamentalne
różnice

RZECZPOSPOLITA.
OBYWATELSKOŚĆ.
WOLNOŚĆ
SZKICE O POLSKIM
PISARSTWIE
POLITYCZNYM

ANTROPOLOGIA
A ŻYCIE WSPÓŁCZESNE
Franz Boas
EPUB, MOBI

Krzysztof Koehler
EPUB, MOBI
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POTENCJAŁ DOBREGO
SĄSIEDZTWA

ODDAĆ SPRAWIEDLIWOŚĆ
WIDZIALNEMU ŚWIATU

EPUB, MOBI

EPUB, MOBI

ESEJE O TWÓRCZOŚCI
JOSEPHA CONRADA

E-BOOKI

EDUKACJA KULTURALNA
W POLSCE I W NIEMCZECH

RZUCENI W STEPY
KAZACHSTANU

WIERSZE Z SYBIRU

Bohdan Rudawiec
i Halina Łupinowicz

EPUB, MOBI

Anna Rudawcowa

EPUB, MOBI
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GRY
OJCZYSTY
Karol Madaj,
Podpunkt – studio graficzne

2018 | Narodowe Centrum Kultury |
3–8 graczy | wiek: 12+ | Czas gry: 30 minut |
260x260x78 mm

Gra, w której polszczyzna zaskakuje swoim bogactwem. Słowa na kartach gry
podzielone są na trzy kategorie. Jedno z sześciu słów na planszy będzie ukrytym
celem. Zadaniem gracza jest odgadnięcie słowa przy pomocy wyłożonych przez
innego gracza kart wskazówek.
Język polski ciągle się zmienia, baw się nim i bądź na bieżąco!
Gra została wydana w ramach kampanii społeczno-edukacyjnej „Ojczysty – dodaj
do ulubionych”, prowadzonej przez Narodowe Centrum Kultury od 2012 r.

CZY WIESZ CO WIEM?
SZACUN
Izabela Piechocińska,
Adrian Pawłowski, Łukasz Chrabański,
STUDIO-DESIGN.COM.PL

2019 | Narodowe Centrum Kultury,
Narodowe Archiwum Cyfrowe |
2–8 graczy | wiek: 12+ | Czas gry: 60 minut |
340x250x45 mm

Edukacyjna gra planszowa o rodzinnym charakterze, przeznaczona
dla od 2 do 8 graczy w wieku 12+. Gra przybliża graczom wydarzenia, postacie
i ciekawostki ostatnich stu lat niepodległej Polski. To opowieść o tym jak
wyglądało i rozwijało się życie społeczne, polityczne i kulturowe obywateli
od odzyskania niepodległości w 1918 roku aż po jubileuszowy rok 2018.
Gra została wydana z okazji obchodów stulecia odzyskania przez Polskę
niepodległości w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA
na lata 2017–2022.
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KORDEGARDA
GALERIA NARODOWEGO CENTRUM KULTURY
Kordegarda to miejsce o szczególnej pozycji – na mapie kraju, miasta i w strukturze
Narodowego Centrum Kultury. Usytuowana jest przy stołecznym Trakcie
Królewskim, między Pałacem Prezydenckim a Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa
Narodowego. Galeria prezentuje zarówno nestorów polskiej sztuki, jak i artystów
młodego pokolenia. Wystawy w Kordegardzie otwierają drogi i nobilitują polskich
twórców. Spotkania ze sztuką, koncerty i warsztaty w Kordegardzie odnoszą się do
wartości artystycznych, społecznych, naukowych oraz rocznic historycznych. Będąc
w Warszawie, nie możesz ominąć Kordegardy!

ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa
kordegarda.org
facebook.com/Kordegarda

OJCZYSTY – DODAJ DO ULUBIONYCH
„Ojczysty – dodaj do ulubionych” to kampania społeczno-edukacyjna, której
celem jest kształtowanie świadomości językowej i popularyzowanie poprawnego
posługiwania się polszczyzną. Kampania to szereg działań, w tym m.in.: konkursy
literackie, quizy, ciekawostki językowe publikowane w mediach społecznościowych,
vlogi, słuchowiska, spoty, teledyski, debaty i wydawnictwa edukacyjne. Zachęcamy
wszystkich miłośników języka polskiego, którzy jeszcze nie dodali ojczystego
do ulubionych, do odwiedzenia strony kampanii www.jezykojczysty.pl.

AUDYCJE KULTURALNE – W DOBRYM TONIE
PODCASTY NARODOWEGO CENTRUM KULTURY
Interesują Cię nieoczywiste aspekty polskiej kultury? Masz ochotę wybrać się
na ciekawą wystawę, posłuchać nowej muzyki lub przeczytać inspirującą książkę?
Audycje Kulturalne to codzienna dawka kultury w formie kilkunastominutowych
podcastów, dzięki którym poszerzysz swoją wiedzę gdziekolwiek jesteś
i kiedy tylko chcesz!
Na stronie audycjekulturalne.pl znajdziesz m.in. rozmowy o nowościach płytowych
i książkowych, relacje z wystaw, koncertów oraz autorskie rekomendacje
i wywiady z najciekawszymi postaciami ze świata polskiej kultury.

BĄDŹ NA BIEŻĄCO:
audycjekulturalne.pl
facebook.com/audycje
twitter.com/audycje
Słuchaj również na Spotify oraz Apple Podcasts!
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WSCHÓD KULTURY
Wschód Kultury to cykl trzech letnich festiwali, realizowanych w ramach
współpracy Narodowego Centrum Kultury oraz samorządów i środowisk
twórczych Rzeszowa, Lublina i Białegostoku z krajami Partnerstwa Wschodniego,
tj. Armenią, Azerbejdżanem, Białorusią, Gruzją, Mołdawią i Ukrainą. Ideą wspólnego
przedsięwzięcia jest odkrywanie tego, co niepowtarzalne w każdej z kultur, wymiana
doświadczeń oraz integracja i dialog artystów polskich i twórców z krajów Europy
Wschodniej. Każdy z trzech festiwali, na który składa się kilkadziesiąt bezpłatnych
wydarzeń muzycznych, literackich, plastycznych, tanecznych, filmowych czy
teatralnych, ukazuje też wielokulturowość Polski Wschodniej. Przedsięwzięcie
jest wspierane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

DZIEDZINIEC KULTURY
Dziedziniec Kultury to cykl letnich spotkań z kulturą: muzyką, sztukami wizualnymi,
literaturą i teatrem, zainicjowanych przez Narodowe Centrum Kultury w 2018 r.
W jego ramach w piątkowe popołudnia i wieczory w lipcu i sierpniu na dziedzińcu
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie organizowane
są bezpłatne koncerty, warsztaty, pokazy oraz inne działania twórcze. Na scenie
Dziedzińca Kultury można posłuchać dobrej muzyki i zobaczyć gwiazdy, np. Michała
Urbaniaka, Leszka Możdżera, Marcina Maseckiego, Stanisława Sojkę, Melę Koteluk,
Wojtka Mazolewskiego, Lombard, Warszawskie Combo Taneczne itd.

EUFONIE
MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL MUZYKI
EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ
Eufonie to międzynarodowy festiwal muzyczny odwołujący się do tradycji wspólnoty
regionalnej krajów określanych jako Europa Środkowo-Wschodnia. W 2018 r.
powołało go do życia Narodowe Centrum Kultury oraz Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego. Cechą wyróżniającą festiwal Eufonie jest różnorodność.
Staramy się poszerzać ofertę repertuarową tak, aby trafiała do jak najszerszego grona
odbiorców, dlatego koncerty festiwalowe stanowią doskonałą okazję do spotkania
z muzyką różnych epok i stylów: od muzyki poważnej do popularnej, poprzez
muzyczne eksperymenty. Gwiazdami Eufonii są przede wszystkim uznani artyści
z naszego regionu Europy, ale na festiwalowych scenach pojawiają się również soliści
i zespoły z innych części świata wykonujący repertuar środkowoeuropejski.
eufonie.pl
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ZAPRASZAMY DO NASZYCH KSIĘGARŃ!
NARODOWE CENTRUM KULTURY
ul. Płocka 13, 01-231 Warszawa
tel. +48 22 21 00 118, e-mail: ksiazki@nck.pl

KORDEGARDA. GALERIA NCK
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa
tel. +48 22 421 01 25

KSIĘGARNIA INTERNETOWA
sklep.nck.pl, e-mail: ksiazki@nck.pl
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ul. Płocka 13
01-231 Warszawa
www.nck.pl
www.sklep.nck.pl
Redaktor Naczelny Wydawnictwa NCK: dr hab. Rafał Wiśniewski, prof. ucz.
Narodowe Centrum Kultury jest instytucją państwową działającą na rzecz rozwoju
kultury w Polsce.
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