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    Prezentujemy najnowsze pozycje spośród 4,5 
    tysiąca publikacji z zakresu nauk technicznych, 
    ekonomicznych i socjologicznych wspierających 
    dydaktykę na kierunku Zarządzanie i Inżynieria 
    Produkcji na naszej Uczelni.   
    Prezentowana literatura znajdują się na II i III 
    piętrze, w Czytelni oferującej wolny dostęp do 
półki. Książki są ustawione w standardzie Klasyfikacji Biblioteki Kongresu (KBK) co 
powoduje, że należy je szukać pod różnymi działami i poddziałami. Dlatego dobrym 
przewodnikiem będzie sygnatura z katalogu BG UP. Ponadto oferujemy szeroką gamę 
literatury specjalistycznej w postaci wydawnictw elektronicznych oraz baz danych. 
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                Kierunek umożliwia połączenie           
                przygotowania inżynierskiego z  
                umiejętnościami menedżerskimi z 
                zakresu organizacji i zarządzania, 
                marketingu i finansów. 
                Absolwenci naszej uczelni znajdują    
                pracę w różnych  jednostkach  
                gospodarczych i administracyjnych 
gdzie wymagana jest wiedza techniczna, ekonomiczna i informatyczna oraz 
umiejętności organizacyjnych. Literaturę w tej materii można znaleźć w BG UP. 
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 Nowy i kompleksowy podręcznik przygotowany na 
podstawie cieszącej się od ponad 10 lat niesłabnącym 
zainteresowaniem książki „Zarządzanie jakością z 
przykładami”. Poza wiadomościami podstawowymi, 
dotyczącymi projektowania, utrzymywania i doskonalenia 
systemów zarządzania jakością, autor przedstawia takie 
problemy, jak ocena jakości, koncepcje, metody i 
narzędzia wspomagające zarządzanie jakością, 
zastosowanie statystyki w podejmowaniu decyzji 
dotyczących zarządzania jakością, koszty jakości. Ogromną 
wartość publikacji stanowią nowe rysunki, tabele, 
przykłady i zadania. 
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 Geografia ekonomiczna to interdyscyplinarna analiza 
struktur gospodarczych różnej skali układów 
przestrzennych oraz zachodzących w tych ramach 
przemian. W niniejszej pracy autorka omawia podstawy 
teoretyczne geografii ekonomicznej, wskazuje jej 
powiązania z innymi dyscyplinami, zwłaszcza ekonomią i 
stosunkami międzynarodowymi, charakteryzuje 
poszczególne sektory gospodarki oraz strukturę 
międzynarodowej wymiany gospodarczej, a ponadto 
główne czynniki i procesy kształtujące współczesny 
międzynarodowy podział pracy. 
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Przedsiębiorczość akademicka wpisuje się w 
nowatorski nurt badań nad innowacyjnością 
przedsiębiorstw - szczególnie tych, które funkcjonują 
w sektorze zaawansowanych technologii. Umożliwia 
tworzenie pomostu między nauką a biznesem oraz 
takie wykorzystanie kapitału intelektualnego 
pracowników naukowych, które stanowi szansę na 
zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności 
polskiej gospodarki. Monografia może stanowić 
podręcznik dla studentów i doktorantów kierunków 
technicznych i menedżerskich 
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Układ podręcznika zawiera kilka równoległych ścieżek, 
które czynią go przydatnym do prowadzenia kursów na 
różnych poziomach. Autor „otwiera” przed czytelnikiem 
kolejne drzwi prowadzące do poznania tajemnic spraw 
codziennych zwykle niełączonych z zagadnieniami 
ekonomicznymi. Prezentowane jest ujęcie funkcjonalne, w 
którym zdarzenia gospodarcze są ukazywane przez pryzmat 
ich wspólnego problemu, nawet gdy dotyczą różnych 
dziedzin gospodarki. W analizie został uwzględniony nie 
tylko wpływ czynników takich jak: niepewność, nierówna 
informacja czy słabość ludzkiego charakteru i instytucji.  
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Jest to trzecie, zmienione wydanie pracy, gdzie autor 
zawarł próbę pogłębionej interpretacji i reinterpretacji 
oraz identyfikacji i kwantyfikacji, podstawowych odniesień 
i przewartościowań zarządczych logistyki, zorientowanych 
na nową jakość zarządzania przedsiębiorstwem 
skierowanego na integrację procesów i efektywność 
gospodarowania, na sukces rynkowy przedsiębiorstwa. 
Główną intencją jest dążenie do ich wzbogacenia o 
zagadnienia zarządczego, integracyjnego i procesowego 
wymiaru współczesnej logistyki w skali przedsiębiorstwa i 
rynku, co podnosi walory tego wydania. 
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Publikacja jest nowatorskim podejściem do 
międzynarodowej wymiany usług i przepływów 
gospodarczych. Szczególną wagę przypisano hybrydyzacji 
usług masowych i specjalistycznych oraz centrów usług 
wspólnych, a także nowoczesnej infrastrukturze, 
niezbędnej do logistycznej obsługi usług. W książce 
przedstawiono to wszystko na podstawie najnowszych 
wyników badań empirycznych oraz w kontekście literatury 
przedmiotu, a także metody i techniki zarządzania 
logistycznego usługami, które warunkują uzyskanie 
przewagi nad konkurencją na rynkach globalnych. 
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Podręcznik zawierający wiadomości o łańcuchu 
dystrybucji, ze szczególnym uwzględnieniem jego kanału 
i przepływach w nim występujących oraz 
determinantach tworzenia centrów dystrybucyjnych. 
Duża część stanowi omówienie dokumentów 
niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania kanału 
dystrybucji. Jest to jedna z pięciu części omawiających  
organizację i monitorowanie przepływu zasobów i 
informacji w procesach produkcji, dystrybucji i 
magazynowania. Odpowiada to kwalifikacji A.30 
niezbędnej do kształcenia w zawodzie technika logistyka. 
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Jest to kompendium wiedzy obejmujące w sposób 
syntetyczny zagadnienia z zakresu inżynierii produkcji. 
Mamy tu prezentację zasad organizacji i zarządzania 
produkcją i usługami, inżynierii procesów wytwarzania, 
oraz zarządzania innowacjami, projektami produkcyjnymi i 
usługowymi, a także zarządzanie jakością, wiedzą 
produkcyjną i łańcuchami dostaw. Ponadto omówiono 
systemy wspomagania decyzji, prognozowania w 
przedsiębiorstwie, modelowanie i symulację komputerową, 
kształtowanie środowiska oraz efektywność, 
produktywność i doskonalenie organizacji przedsiębiorstw. 
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 Unikatowe opracowanie dotyczące najnowszych 
trendów w rozwoju technologii mobilnych w 
logistyce i zarządzaniu łańcuchem dostaw, poparte 
konkretnymi studiami przypadków dobrych praktyk. 
Podstawową wartością książki jest unikatowy 
potencjał, jaki może ona wnieść do poznania i 
zrozumienia trendów rozwoju technologii mobilnych. 
Wpisuje się ona znakomicie w rozwój gospodarki 
elektronicznej i pozwala zrozumieć istotną rolę tych 
technologii w budowaniu innowacyjności oraz 
przewagi konkurencyjnej firm w sieci w XXI wieku.  
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Kompleksowy podręcznik do nauczania podstaw 
marketingu. Charakteryzuje się wieloma zaletami 
merytorycznymi i dydaktycznymi. Ukazuje związki z 
zarządzaniem, makro- i mikroekonomią, psychologią, 
socjologią i handlem. Szczegółowo omawia marketing 
międzynarodowy , rolę logistyki w dystrybucji oraz 
zarządzanie produktami przemysłowymi i usługami.  
Ukazuje interdyscyplinarność marketingu, poprzez łączenie 
zagadnień z ekonomii, historii myśli ekonomicznej, 
ekonomiki konsumpcji, merchandisingu i finansów.  
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Niniejsza monografia przybliża odbiorcom 
problematykę marketingu, wskazuje kierunki jego 
rozwoju i specyfiki marketingu przyszłości. Założeniem 
pracy jest zbadanie jakie są klasyczne i nowoczesne 
działania i instrumenty marketingowe, jakie są 
kierunki rozwoju marketingu oraz jak zachowują się 
współcześni konsumenci. Autorzy przedstawiają istotę 
i przeobrażenia zachodzące w marketingu w 
kontekście krajowym i międzynarodowym oraz 
podstawowe problemy badawcze, odnoszące się do 
tradycyjnych i nowoczesnych działań marketingowych.  
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Mamy tutaj prezentację możliwości przeniesienia 
koncepcji marketingu doświadczeń, stanowiącego nowy 
paradygmat patrzenia na ofertę przedsiębiorstwa i jego 
strategię marketingową, na grunt e-biznesu. Autorka 
opisuje możliwości zastosowania poszczególnych 
modułów marketingu (sensoryczny, emocjonalny, 
poznawczy, behawioralny, relacyjny) doświadczeń w 
realiach e-handlu i przedstawia wyniki badań polskich 
internautów na temat ich preferencji oraz analizuje wyniki 
badań jakościowych skupionych między innymi na 
wyróżnieniu cech pozytywnego i negatywnego 
doświadczenia zakupowego z e-sklepem. 
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Rynek Marketing Automation rozwija się bardzo 
dynamicznie. Obecnie już 142 700 firm korzysta z tych 
rozwiązań, a wartość rynku wynosi 1,6 miliarda dolarów. 
Książka przeprowadza czytelnika przez innowacyjną 
technologię marketingu online, opartego na zbieraniu i 
przetwarzaniu dużej ilości danych nt. użytkowników, 
dostarczaniu spersonalizowanych wiadomości we 
wszystkich kanałach w czasie rzeczywistym, usprawnianiu 
komunikacji między działami marketingu i sprzedaży i     
automatyzacji procesów. Publikacja jest ilustrowana 
przykładami wdrożenia poszczególnych rozwiązań w 
funkcjonujących na naszym rynku przedsiębiorstwach. 
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Książka ma charakter teoretyczno-empiryczny. W części 
teoretycznej omówiono genezę prosumpcji i jej istotę oraz 
jej wpływ w procesie złożonego zachowania rynkowego. 
Pokazano tu cechy prosumenta jako aktywnego uczestnika 
rynku i marketingowego partnera oferentów. Ponadto 
przedstawiono prosumpcję w ujęciu czterowymiarowym, 
przyjmując, że ma ona wymiar innowacyjny, relacyjny, 
wizerunkowy i etnocentryczny. W części empirycznej 
dokonano  weryfikacji założeń przyjętych na podstawie 
wyników analizy poznawczo-krytycznej literatury 
przedmiotu. Podsumowaniem dokonanych analiz jest 
opracowany finalny model prosumpcji.  
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W książce przedstawiono rozważania będące wynikiem 
prac badawczych przeprowadzonych w różnych 
ośrodkach w Polsce, a dotyczących logistyki i zarządzania 
łańcuchem dostaw. Pozwalają one uchwycić zmiany, jakie 
zaszły w tych obszarach wiedzy i praktyki gospodarczej w 
ostatnich latach w kontekście dynamicznego rozwoju 
gospodarki światowej. Poszczególne rozdziały dotyczą  
kontrowersji wokół paradygmatów oraz wyzwań i 
dylematów, a także zarządzania wiedzą w łańcuchach 
dostaw. Ponadto dotyczyły zastosowania Business 
Intelligence oraz AIl Robots w operacyjnych czynnościach 
realizowanych w łańcuchu dostaw.   
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Niniejsza praca jest kierowana do studentów uczelni jak  
i do praktyków zajmujących się marketingiem w 
przedsiębiorstwach produkcyjnych i handlowych. 
Zarządzanie produktem dostarcza wiedzy i umiejętności 
niezbędnych do wytworzenia towarów zaspokajających 
wszystkie potrzeby współczesnego społeczeństwa. Jego 
zadaniem jest zapewnienie produktowi sprawnego i 
efektywnego funkcjonowania na wszystkich etapach jego 
życia. W kręgu zainteresowania pracy są takie 
zagadnienia, jak: badania marketingowe produktów, 
zarządzanie marką produktu i zarządzanie opakowaniami 
produktu. 
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W zakresie wiedzy handlowej potrzebne są umiejętności 
analizy rynku transportowego, znajdowania właściwych 
spedytorów czy przewoźników i ustalenia warunków umów  
świadczenia usług spedycyjnych. Ta książka jest pomocna  
przy szukaniu właściwych zabezpieczeń i ograniczaniu 
ryzyka wynikającego ze współpracy z partnerem z rynku 
transportowo-spedycyjno-logistycznego. Autor książki 
przekazuje także praktyczne informacje jak posługiwać się 
dokumentami spedycyjnymi i transportowymi, a także jak 
przygotować listy przewozowe, gdy trzeba je złożyć w 
banku, rozliczając  tzw. akredytywę dokumentową. 
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Autor w swojej pracy skupia się na kosztowej 
optymalizacji transportu towarów szybko tracących 
wartość, która jest realizowana przy wykorzystaniu 
sieci jednowarstwowych, gdzie popyt odbiorców 
wyrażony jest w sposób deterministyczny lub za 
pomocą zmiennych losowych oraz wykorzystuje sieci 
wielowarstwowe i podejście wielokryterialne. Co 
ciekawe, ta tematyka ta jest mało obecna nie tylko w 
polskiej, ale i w światowej literaturze naukowej.  
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Każda operacja gospodarcza ma swoje konsekwencje 
finansowe, co wpływa na kształtowanie się kosztów, 
przychodów, stan majątku, a w dalszej kolejności na 
płynność, rentowność, sprawność działania i zadłużenie. 
Celem podręcznika jest przedstawienie najważniejszych 
zagadnień dotyczących sfery finansowej, włączając 
uwarunkowania związane z analizą finansową, 
zarządzaniem przychodami, kosztami, majątkiem 
przedsiębiorstwa i projektami inwestycyjnymi. 
Szczególną uwagę zwrócono na wybrane aspekty 
kalkulacji cen i opodatkowania przedsiębiorstwa. 
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Publikacja  omawia polityczne i ekonomiczne 
uwarunkowania rozwoju odnawialnych źródeł energii w 
Polsce, ich rolę w bezpieczeństwie energetycznym 
obszarów wiejskich oraz pozyskiwania energii z odpadów 
komunalnych i gazu składowiskowego. Wyznaczanie i 
osiąganie tych celów są pokazane w kontekście polskich 
dokumentów strategicznych i zobowiązań unijnych. 
Ponadto są pokazane ekonomiczne uwarunkowania 
decyzji o zwiększaniu produkcji odnawialnych źródeł 
energii, w tym kosztów dostosowania polskiej gospodarki 
energetycznej do wymagań udziału energii ze źródeł 
odnawialnych.  
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  Energia elektryczna jest obecnie traktowana jako 

"paliwo" przyszłości. Nic nie wskazuje, aby w najbliższym 
czasie cokolwiek miało się zmienić. Rewolucja 
teleinformatyczna, automatyzacja czy też rozwój nowych 
technologii są przykładami tych okoliczności, które 
pozwalają rozpatrywać kwestię nie w kategorii prognozy, 
lecz realizującego się scenariusza. Pytania sprowadzają 
się do tego, od kiedy będzie ona jedynym podstawowym 
nośnikiem energii wykorzystywanym na skalę masową i z 
czego będzie wytwarzana. Węgiel i materiały 
rozszczepialne to zgoła odmienne surowce znajdujące 
swoje wykorzystanie w jej produkcji.  
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Monografia poświęcona tematyce energii 
odnawialnej. Jest to kontynuacja cyklu Technologie 
energetyczne opisujące bioenergetyczne, 
geoenergetyczne helioenergetyczne i 
aeroenergetyczne  pozyskiwanie energii. W 
niniejszym opracowaniu mamy technologie 
pozyskiwania energii z wody zarówno w Polsce jak i 
na świecie. Technologii OZE jest bardzo wiele i są one 
wciąż rozwijane. Są one bardzo ciekawe z punktu 
koncepcji, rozwiązań czy zastosowań praktycznych. 
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Celem monografii jest identyfikacja i analiza przesłanek 
transformacji energetycznej w kraju, wskazanie 
kierunków procesu zachodzącego w Polsce oraz 
uwarunkowań, w jakich ten proces następuje. 
Zwrócono szczególną uwagę na zmiany dokonujące się 
w makro- i mikroskali gospodarowania energią w 
Polsce, a szczególnie energią odnawialną. Praca 
skierowana jest do czytelników zainteresowanych 
zieloną, niskoemisyjną gospodarką energetyczną, w 
tym odnawialnymi źródłami energii, a szczególnie ich 
ekonomicznymi, prawnymi i politycznymi aspektami.  
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Gospodarka odpadami jest obecnie jednym z 
głównych elementów strategii ukierunkowanych na 
ochronę środowiska. Autorzy uznając wielkie 
znaczenie tej gospodarki dla funkcjonowania gmin, 
miast regionów i państw, przedstawili ją w skali makro 
i mikro w zakresie: przyczyn powstania odpadów i 
gospodarowania nimi; uwarunkowań gospodarki 
odpadami; logistyki w kształtowaniu strumieni 
zwrotnych; logistyki zwrotnej w systemach 
gospodarki odpadami i logistyki zwrotnej w 
łańcuchach dostaw. 



Biblioteka Główna  

Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 
Regionalny Ośrodek Rolniczej Informacji Naukowej 

 

Nowości z zakresu zarządzania, marketingu i inżynierii  
przetwórstwa spożywczego w zbiorach BG UP w Lublinie 

 
 
 

 
 
Celem niniejszej pracy jest ukazanie rozwoju 
gospodarki odpadami w kraju i jej racjonalizacji w 
świetle Ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w 
gminach, która ma pomóc Polsce w osiągnięciu 
unijnych wskaźników. Mamy tu pokazany stan 
gospodarki odpadami w UE i w Polsce oraz 
omówione metody ustalania opłat za proces odbioru 
i zagospodarowania odpadów, a także pokazane 
dylematy gmin w wdrażaniu omawianej ustawy.  
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W opracowaniu przedstawiono w formie syntetycznej 
wyniki analizy porównawczej przekształceń 
strukturalnych zachodzących w gospodarce polskiej i 
krajach Unii Europejskiej w okresie 1992-2003, a także 
po akcesji w latach 2004-2006.  Stanowi element 
diagnozy, która może być wykorzystana jako podstawa 
polityki gospodarczej i działań podejmowanych na 
różnych szczeblach decyzyjnych, również w regionach i 
mikroregionach gdyż stanowi swoisty wyznacznik 
etapu rozwoju społeczno-gospodarczego 
poszczególnych systemów terytorialnych.  
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 Rozwój lokalny obejmuje zmiany ilościowe i jakościowe 

zachodzące w społecznym i gospodarczym 
funkcjonowaniu jednostek samorządu terytorialnego. 
Praca pokazuje cele pozytywnych zmian ilościowych i 
jakościowych, zachodzących w społecznym i 
gospodarczym funkcjonowaniu regionów, które 
determinowane są przez czynniki ekonomiczne, 
społeczne, techniczne, technologiczne i ekologiczne.  
Jest to proces gdzie priorytetem staje się zaspokajanie 
potrzeb rozwojowych lokalnych społeczności przy 
równoczesnym dbaniu o możliwość zaspokojenia tych 
samych dążeń przez następne pokolenia. 
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W monografii przedstawiono koncepcję zrównoważonego 
rozwoju oraz relacji między nim a rozwojem gospodarczym, 
polityką, kulturą, dziedzictwem kulturowym i zarządzaniem 
zasobami oraz omówiono strategie jej wdrażania w 
rozwijających się krajach Ameryki Łacińskiej. Autorka 
opisuje programy modernizacji rolnictwa, zmiany 
funkcjonalne zachodzące na wsi i problemy wynikające z 
wprowadzania na wieś nowych, nierolniczych funkcji. 
Zwraca przy tym uwagę na czynniki oraz uwarunkowania 
społeczne, ekonomiczne i środowiskowe utrudniające 
zrównoważone gospodarowanie zasobami wsi. 
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Postępujący proces globalizacji, jak i oddziaływanie 
internacjonalizmu wielu sfer życia niesie za sobą 
konieczność zmian w dotychczasowym sposobie 
zarządzania organizacją. Przeobrażenia zachodzące w 
środowisku powodują, iż działalność współczesnych 
podmiotów determinowana jest synergicznym 
oddziaływaniem wielu czynników i procesów.  
Wiąże się to z trendami w zarządzaniu ludźmi,  gdzie 
podstawowe potrzeby opierają się na tworzeniu sieci 
społecznych, które w razie potrzeby stanowią 
wsparcie dla pracowników. 
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Niniejsza pozycja kierowana jest do wszystkich osób i 
instytucji zainteresowanych problematyką 
nowoczesnego zarządzania miastami i wykorzystaniem 
najnowszych technologii geoinformacyjnych - do władz 
samorządowych na poziomie lokalnym, spółek 
zarządzających majątkiem miejskim i branży 
geodezyjno-kartograficznej, a także do studentów. 
Oprócz wielu zagadnień teoretyczno-praktycznych 
prezentuje przegląd wdrożeń w zakresie inteligentnych 
miast w Europie i na świecie. Książka jest także 
prezentowana w Internecie w wersji cyfrowej.   
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Publikacja stanowi kompleksowe opracowanie rozwoju 
średnich miast Polski w ostatnim dwudziestoleciu wraz z 
określeniem sytuacji społeczno-gospodarczej i analizą 
zmian funkcjonalno-przestrzennych. Jej zasadniczym 
celem jest określenie roli władz lokalnych w procesie 
rozwoju ośrodków miejskich, ze szczególnym 
uwzględnieniem kierunków prowadzonej polityki. Ma to 
dać odpowiedź, czy istnieją związki między prowadzoną 
polityką i rozwojem społeczno-gospodarczym miast,  
a także czy miasta te rozwijają się na skutek zabiegów 
marketingowych, czy też same w sobie są kreatywne i 
innowacyjne.  
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  Celem niniejszej książki jest analiza czynników 

prawnych, urbanistycznych, architektonicznych, 
przyrodniczych, ekonomicznych i społecznych, które 
mają wpływ zarówno na kształt przestrzeni, jak i na 
możliwości oraz sposoby zarządzania nią w taki 
sposób, by tworzyła dobre środowisko życia dla 
zamieszkującej ją społeczności. Ideą opracowania 
było ujęcie interdyscyplinarne problematyki 
zarządzania przestrzenią oraz ładu przestrzennego z 
wykorzystaniem bogatego dorobku naukowego 
pracowników Instytutu Geografii Uniwersytetu 
Gdańskiego. 
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  Książka pokazuje nieuchronność procesu urbanizacji, 

który jest wynikiem nowych ludzkich potrzeb i 
oddziaływania tych procesów na jakość środowiska. 
Obszary zurbanizowane (miejskie) stanowić będą 
coraz większą część naszej planety, skutecznie 
wypierając inne ekosystemy, w tym także wpływając 
na ograniczenie ziem uprawnych, lasów itd., co 
pośrednio przyczyniać się będzie do pogarszania 
jakości życia na Ziemi.  Praca nasączona,  w sposób 
logiczny i uporządkowany, dużą ilością danych oraz 
istotnych treści i ważnych dokumentów przekazuje 
troskę ludzkości o zrównoważony rozwój.  



Biblioteka Główna  

Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 
Regionalny Ośrodek Rolniczej Informacji Naukowej 

 

Nowości z zakresu zarządzania, marketingu i inżynierii  
przetwórstwa spożywczego w zbiorach BG UP w Lublinie 

 
 
 

 
 
W broszurze zostały omówione zasady zbywania 
nieruchomości rolnych osobom bliskim, również tym, 
którzy nie zajmują się rolnictwem. Wyjaśniono 
zasady na jakich można darować gospodarstwo rolne 
oraz jakie reguły obowiązują przy przekazaniu 
gospodarstwa. Szczegółowo omówiono zasady 
zawarcia umowy dzierżawy, a także kwestie związane 
z zapłatą czynszu. Do tego podano zasady 
pierwokupu przy sprzedaży dzierżawionego gruntu. 
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Jest to piąty tom cyklu dotyczącego bezpieczeństwa 
rozpatrywanego w trzech podstawowych wymiarach: 
jednostki, społeczeństwa oraz gatunku ludzkiego. 
Niniejszy tom omawia promocję bezpieczeństwa jako 
działania zmierzające do jego upowszechniania, 
lansowania i popularyzacji. Zagadnienie to zostało 
omówione zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i 
społecznym. Są tam rozważania o inicjatorach i 
organizatorach działań, o grupach społecznych, które 
należy objąć szczególnym oddziaływaniem w zakresie tej 
promocji, oraz o wykorzystaniu zdobyczy techniki w 
promowaniu bezpieczeństwa. 
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Kolejność wątków tematycznych w niniejszej pracy 
została przyjęta w sposób słuszny i logiczny. Analizę 
rozpoczyna refleksja nad globalnym ładem politycznym 
oraz formą współczesnej cywilizacji kształtowanej przez 
rewolucje techniczne i procesy globalizacji 
gospodarczej. Następnie mamy ewolucję terroryzmu w 
XXI wieku, z uwypukleniem podłoża ideowego 
terroryzmu islamskiego, kwestii metod i środków 
technicznych organizacji terrorystycznych oraz analizie 
skutków zamachów z uwzględnieniem analizy reakcji 
opinii publicznej na przekazy medialne. 
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Książka przybliża proces oceny zapewnienia 
bezpieczeństwa w procesach produkcyjnych z udziałem 
substancji chemicznych i pomoc inżynierom 
prowadzącym zakłady chemiczne w uzyskiwaniu ich 
celów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony środowiska, 
które jednoznacznie stanowią podstawę zapobiegania 
stratom. Ustaleniem szczegółowym tej relacji zajmuje się 
proces zarządzania ryzykiem, a szczególne miejsce 
zajmuje metoda analityczna zwana Analizą Warstw 
Zabezpieczeń (AWZ).  
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Monografia dobrze się wpisuje w problem bezpieczeństwa 
energetycznego świata, państwa i regionu. Publikacja 
pokazuje złożoność relacji i powiązań między ekonomią, 
biznesem i polityką wobec potrzeb odpowiedzialności za 
wizję przyszłości energetycznej świata. Jest to swoisty test 
dla wypracowania formuły globalnego zrównoważonego 
systemu bezpieczeństwa energetycznego i podejście 
multilateralne do  stworzenie mechanizmów global energy 
governance, co wymaga woli politycznej i wspólnoty 
interesów państw - eksporterów i importerów energii.  
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Wraz z rosnącym dobrobytem społecznym wzrasta 
rola jakościowych aspektów życia, zarówno w sferze 
konsumpcji, produkcji, jak i wymiany. Szczególnie 
istotnego znaczenia nabierają aspekty jakościowe w 
odniesieniu do artykułów żywnościowych, których 
walory prozdrowotne, łączone często z atrybutami 
ekologiczności, stają się jednym z podstawowych 
wyznaczników jakości. W ten obszar wpisują się 
przekształcenia strukturalne sfery produkcji rolnej i 
przetwórstwa żywnościowego oraz rozwoju żywności 
ekologicznej.  
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Praca ma charakter nowatorski, użyteczny w obszarze 
badawczym i poznawczym. Istotna jest prezentacja  
rezultatów badań aspektu zdrowotnego i ekonomicznego 
bezpieczeństwa żywności w związku z jej fałszowaniem. 
Wyniki badań potwierdziły że głównym motywem 
fałszowania żywności jest dążenie do minimalizacji 
kosztów produkcji i maksymalizacji zysków nawet kosztem 
zagrożenia zdrowia konsumentów. Polska posiada dobrze 
rozwinięty sektor spożywczy oraz dodatnie saldo w 
wymianie handlowej produktami rolno-spożywczymi, co 
wynika z renomy polskiej żywności, która jest doceniana 
na całym świecie. 
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Analiza sensoryczna jest jednym z głównych narzędzi 
materiałoznawstwa i jest niezastąpiona w czasie ocen 
jakości artykułów spożywczych oraz wielu innych 
artykułów codziennego użytku. Niniejsza praca 
dotyczy towaroznawstwa w aspekcie analizy 
sensorycznej, konsumenckiej oceny jakości i oceny 
jakości towarów i usług. Składa się z trzech części gdzie 
możemy znaleźć zagadnienia funkcjonowania aparatu 
zmysłów, metod stosowanych w analizie sensorycznej i 
zagadnień doświadczalnych, które stanowią podstawę 
do przeprowadzenia ćwiczeń.  
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Autorki prezentują efekty swoich studiów i licznych 
doświadczeń praktycznych związanych z zastosowaniem 
współczesnych koncepcji i narzędzi marketingowych do 
wszelkich aktywności związanych ze sprzedażą produktów 
żywnościowych (tych regionalnych i ogólnokrajowych), 
działalnością gastronomiczną i turystyką kulinarną. Jest tu 
mowa o działaniach marketingowych w Internecie oraz 
organizacji wydarzeń kulinarnych (eventów). Treści 
prezentowane w książce są poparte licznymi przykładami 
praktycznymi, które prezentują włoscy producenci i 
restauratorzy w XXI wieku. . 
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Książka stanowi kompendium wiedzy dotyczącej 
gastronomii. Zawiera on: historię gastronomii w 
Polsce i na świecie, podstawowe pojęcia stosowane 
w gastronomii, opis produktu gastronomicznego, 
prezentację produktu gastronomicznego od strony 
jego atrakcyjności w turystyce, wybrane organizacje i 
stowarzyszenia gastronomiczne, rolę informacji i 
promocji w gastronomii oraz trendy w rozwoju 
współczesnej gastronomii.  
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Deklarację zgodności dla opakowań przeznaczonych do 
kontaktu z żywnością uznaje się za jeden z najlepiej 
znanych oraz najbardziej spornych dokumentów 
odnoszących się do materiałów do opakowań dla 
produktów spożywczych. Od wielu lat to zagadnienie jest 
przedmiotem licznych dyskusji i polemik. Niniejsza praca 
ma za zadanie przedstawienia kilka praktycznych 
zastosowań w nawiązaniu do relacji między składem 
chemicznym materiałów do produkcji opakowań, a 
przewidywalnym zachowaniem pojemników w 
normalnych warunkach. 
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Etyka wskazuje to, co powinno być realizowane ze 
względu na zaufanie społeczne. Wskazania te są 
problematyczne z uwagi na wymogi ekonomiczne, 
którym podporządkowanie gwarantuje utrzymanie się 
firmy na rynku. Etos zawodowy każdej grupy społecznej 
może być opisany na podstawie przeprowadzonej 
diagnozy środowiskowej. W jego skład wchodzą m.in. 
ideały. Dążenie do ich realizacji staje się rękojmią 
postępowania etycznego. Dla środowiska zawodowego 
przetwórców żywności takim działaniem jest dbanie o 
bezpieczeństwo żywnościowe. 
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Poradnik opisuje najważniejsze kwestie związane z 
tworzeniem studium wykonalności na potrzeby uzyskania 
finansowania projektu ze środków UE. W opracowaniu, 
wskazując liczne przykłady z praktyki, autor omówił  
badanie wykonalności przedsięwzięcia metodą TELOS i 
przedstawił różnicę zakresu i formy studium w przypadku 
projektu i programu. Także dokonał analizy wykonalności 
zgodną z poradnikiem UNIDO. Omówił poszczególne 
elementy studium, w tym proces definiowania 
przedsięwzięcia oraz niezbędne analizy - w szczególności 
analizę otoczenia strategicznego, interesariuszy, 
finansową i ekonomiczną oraz analizę ryzyka. 
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Monografia poświęcona jest zagadnieniu 
konkurencyjności przedsiębiorstw gdzie opisano jego 
czynniki, istotę i potencjał. Zwrócono uwagę na strategie 
konkurencyjności realizowane przez przedsiębiorstwa. 
Ponadto przedstawiono zarys rozwoju wspólnotowej 
polityki regionalnej oraz opisano fundusze strukturalne. 
Istotnym elementem jest podkreślenie zasad udzielanej 
pomocy gdzie szczególnie zwrócono uwagę na politykę 
konkurencji i politykę wobec małych i średnich 
przedsiębiorstw. Na końcu przedstawiono zrealizowane 
poakcesyjne sektorowe programy operacyjne. 
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We współczesnym przemyśle automatyzacja procesów 
produkcyjnych jest podstawą nowoczesnych systemów 
wytwarzania. Dzięki niej uzyskuje się wysoką jakość 
wyrobów oraz minimalizuje koszty produkcji, co przekłada 
się na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw. W książce 
opisano metody modelowania procesów dyskretnych i 
programowania sterowników PLC (Grafcet, Grafpol i SFC), 
międzynarodową normę IEC 61131-3 dotyczącej języków 
programowania sterowników PLC i zastosowania metody 
Grafpol TM do syntezy sekwencyjnych algorytmów 
sterowania. 
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W niniejszej pracy szczegółowo omówiono takie 
zagadnienia jak: problem weryfikacji roszczeń i 
badanie pojazdu po szkodzie, a także pomiary na 
miejscu zdarzenia i zasady dokumentowania 
uszkodzeń pojazdów, śladów na drodze i na 
przeszkodach, a także takie działania jak weryfikacja 
statyczna uszkodzeń oraz dynamiczna, zarówno 
zdarzenia, jak i charakterystycznych uszkodzeń. Dużo 
miejsca poświęcono procesowi decyzyjnemu 
weryfikacji roszczeń metodą SDC z podaniem 
sposobów praktycznego jej wykorzystania.      
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Platforma udostępnia publikacje w wersji elektronicznej 
oraz inne zasoby edukacyjne z portfolio Grupy PWN. 
Księgozbiór wirtualnej czytelni liczy kilkanaście tysięcy 
publikacji, naukowych, popularnonaukowych i 
specjalistycznych wydanych przez najważniejsze, 
renomowane polskie oficyny. Wiele z nich to tytuły 
niedostępne w innych bazach, co sprawia, że oferta 
IBUK Libra jest unikatowa. Dzięki zaawansowanej 
technologii i dostępowi online czytelnicy mogą 
korzystać z serwisu przez całą dobę, z dowolnego 
miejsca. Platforma umożliwia nie tylko czytanie książek, 
lecz także zaawansowaną pracę z tekstem. 
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Baza EMIS dostarcza łatwo dostępne informacje na 
temat spółek, sektorów gospodarki oraz krajów bez 
konieczności poszukiwania tych informacji w wielu 
źródłach. Umożliwia kompleksowe spojrzenie na 
sektory gospodarki poprzez pryzmat analizy spółek, 
wydarzeń w sektorze, transakcji oraz krajów. 
Intuicyjny interfejs pozwala uzyskiwać poszukiwane 
informacje wykonując zaledwie kilka kliknięć i 
pozwalając zaoszczędzić dużo czasu.  
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Pismo naukowe prezentujące w sposób pogłębiony 
dorobek teorii i praktyki w dziedzinie jakości i 
zarządzania. Przedstawia najważniejsze zagadnienia 
związane z jakością organizacji i zarządzania oraz 
wdrażaniem, realizacją i certyfikacją systemów 
zapewnienia jakości. Prezentuje badania naukowe 
stanowiące podstawę do dyskusji i wymiany doświadczeń 
na łamach czasopisma. Misją „Problemów Jakości” jest 
upowszechnianie osiągnięć nauki i praktyki w obszarze 
zarządzania poprzez popularyzowanie narzędzi i metod 
doskonalenia jakości oraz inspirowanie i integrowanie 
środowiska kwalitologów.  
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"AGROENERGETYKA" to ogólnopolski 
kwartalnik zajmujący się problematyką 
energetyki odnawialnej. Ukazuje się od 2002 
roku i jest ważnym źródłem wiedzy i doradcą w 
zakresie odnawialnych źródeł energii. 
Przedstawia między innymi możliwości 
produkcji biopaliw, pozyskiwania energii z 
biomasy i słońca, jak również wytwarzanie 
energii elektrycznej przy użyciu wiatru i wody.  
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Czasopismo Federacji Stowarzyszeń Naukowo-
Technicznych NOT ukazujące się od 1966 r. przekazuje 
doniesienia o nowych czynnikach chłodniczych i 
możliwościach ich stosowania. Ponadto zajmuje się 
kriogeniką, transportem chłodniczym, budową i 
eksploatacją obiektów chłodniczych (komory chłodnicze, 
mroźnicze z kontrolowaną atmosferą, monobloki, izolacje, 
drzwi i kurtyny powietrzne). Prezentuje skróty prac 
badawczych dotyczących techniki chłodniczej. Dołącza 
najnowsze wiadomości z zakresu prawa, życia branży, 
działalności organizacji chłodniczych.  



Biblioteka Główna  

Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 
Regionalny Ośrodek Rolniczej Informacji Naukowej 

 
Nowości z zakresu zarządzania, marketingu i inżynierii  

przetwórstwa spożywczego w zbiorach BG UP w Lublinie 
 
  

 
„Mięsne Technologie” to ogólnopolski kwartalnik 
skierowany do technologów i kadry zarządzającej 
przemysłem mięsnym. Zawiera artykuły technologiczne, 
przegląd wydarzeń branżowych oraz bogatą ofertę maszyn 
i urządzeń, opakowań i maszyn pakujących, surowców i 
przypraw niezbędnych w produkcji. Autorami artykułów są 
uznani naukowcy czołowych polskich uczelni rolniczych, 
prawnicy, lekarze weterynarii i pracownicy instytucji 
branżowych. W przejrzystej formie i przystępnym językiem 
wprowadzają czytelnika w świat nowości i nauki. 
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Miesięcznik „Opakowanie”, wychodzący od 1955 r., jest 
najstarszym magazynem branży opakowaniowej w Polsce. 
Odbiorcami są producenci, przetwórcy, projektanci i 
drukarze, a także dostawcy maszyn i urządzeń oraz 
materiałów do produkcji opakowań i etykiet. Cechuje go  
najwyższa rozpoznawalność na rynku, wysoki poziom 
merytoryczny artykułów, ciekawy kontent, obszerna część 
technologiczno-ekonomiczna i stałe sekcje tematyczne, a 
także stała obecność bloku naukowego „Packaging 
Spectrum”, przygotowywanego z Instytutem Badawczym 
Opakowań COBRO. 
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Miesięcznik ukazuje się od 1957 r. Jest redagowany przez 
Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i 
Techników Przemysłu Spożywczego (SIT Spoż.). Na łamach 
periodyku poruszane są: zagadnienia związane z produkcją 
przemysłu: piwowarskiego, gorzelniczego, spirytusowego, 
winiarskiego, drożdżowego, owocowo-warzywnego, soków 
owocowych i warzywnych, soków zagęszczonych, napojów 
bezalkoholowych i wód mineralnych - innowacje 
technologiczne, analizy rynkowe, prognozy, kierunki 
rozwoju branż, marketing, reperkusje zmian w przepisach 
UE w działalności firm, działalność organizacji branżowych 
w Polsce i UE.  
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Fachowy miesięcznik przeznaczony dla menadżerów i 
technologów branży spożywczej. Wieloletnie 
doświadczenie edytorskie (71 lat) zapewniło pismu 
pozycję najbardziej opiniotwórczego czasopisma w 
środowisku związanym z przetwórstwem rolno-
spożywczym i rynkiem żywności. Publikowane są tu  
artykuły wysokiej klasy ekspertów specjalizujących się  
w zagadnieniach gospodarczych i rynku żywnościowego, 
techniki i technologii, bezpieczeństwa i oceny jakości 
żywności, prawodawstwa i  badań konsumenckich.  
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Magazyn wydawany jest od 2001 r. W czasopiśmie 
poruszane są sprawy związane z energią przyjazną 
środowisku, odnawialnymi jej źródłami oraz 
technologiami wytwarzania, zgodnymi z zasadami 
ochrony środowiska, a także kwestie poszanowania 
energii i poprawy efektywności energetycznej. 
Czysta Energia łączy naukę z praktyką i stanowi forum 
dyskusyjne dla wszystkich, którzy poszukują 
praktycznych form wprowadzania w życie zasad 
zrównoważonego rozwoju energetycznego. 
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Zapraszamy do skorzystania z księgozbioru Biblioteki Głównej w postaci 

tradycyjnej, elektronicznej oraz szerokiej gamy baz danych. 
      
 

 
 
 
 
 
 
 
                                                      Książka jest twoim najlepszym przyjacielem 
 
 
 
W prezentacji wykorzystano zdjęcia będące w obiegu wirtualnych witryn księgarskich.  
Opisy publikacji wykonano we własnym zakresie (ed. M.Butkiewicz).    
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Towarzystwa i stowarzyszenia z zakresu  

Zarządzania i Inżynierii Produkcji w Polsce 

 
Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją, istniejące 
od 1989 roku, ma na celu rozwijanie i propagowanie 
inicjatyw, postaw i działań sprzyjających podnoszeniu 
jakości zarządzania. Stowarzyszenie realizuje cele przez: 
wszechstronne propagowanie metod i technik 
stosowanych w zakresie działalności związanej z 
zarządzaniem, doradztwo i pomoc organizacyjno-
ekonomiczną, organizowanie konferencji naukowych, 
seminariów oraz szkolenie członków i innych podmiotów 
zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia. Wydaje 
kwartalnik  „Zarządzanie Przedsiębiorstwem”.             
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Stowarzyszenie Naukowo - Techniczne Inżynierów i 
Techników Przemysłu Spożywczego jest ogólnopolską 
organizacją społeczną, zrzeszającą od 1946 r. kadrę 
inżynieryjno – techniczną przetwórstwa rolno – 
spożywczego. Głównym celem jest udział w rozwijaniu 
nauki i techniki w gospodarce żywnościowej. Wydaje 
siedem czasopism branżowych oraz portal informacji 
technicznej, które spełniają ogromną rolę w 
kształtowaniu wiedzy i świadomości polskiego 
społeczeństwa. W ramach struktury Stowarzyszenia 
działają liczne jednostki branżowe.   
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Zadaniem Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i 
Agrobiznesu jest popieranie badań naukowych w 
dziedzinie nauk ekonomicznych i społecznych związanych 
z rolnictwem i agrobiznesem; wymiana doświadczeń i 
osiągnięć naukowych i dydaktycznych oraz doradztwa. 
Stowarzyszenie realizuje swoje zadania poprzez 
organizowanie seminariów, sympozjów i konferencji 
naukowych, a także opracowanie ekspertyz, 
pośredniczenie w wymianie naukowej krajowej i 
zagranicznej oraz działalności wydawniczej prezentującej 
najnowsze trendy działalności gospodarczej na wsi.             

 
 


