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PRZEGLĄD NOWOŚCI WYDAWNICZYCH
Monika Danielska (red.)
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu

Ziemia obiecana (wyd. I)
Autor: Barack Obama
Wydawnictwo: Agora
Warszawa 2021
„Ziemia obiecana”, kraina miodem i mlekiem płynąca, eldorado – takie i inne bliskoznaczne
sformułowania dotyczą jednego państwa na świecie – Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej.
Od setek lat kraj ten stanowi cel podróży emigrantów poszukujących korzystniejszych warunków
życia w lepszym świecie.
Jak tam jest naprawdę i czy sytuacja rzeczywista odpowiada mitowi Ameryki? Na to
pytanie najtrafniej może odpowiedzieć potomek imigrantów o korzeniach afrykańsko-europejskich,
który ma sporo doświadczeń nabytych poprzez różne perspektywy: od dzieciństwa spędzonego
na Hawajach, poprzez studia na politologii i prawie, aż do kariery politycznej w senacie stanowym
Illinois oraz Senacie USA, zwieńczonej prezydenturą.
Barack Obama jako 44. prezydent USA przełamał wiele barier społecznych i politycznych,
z czego pierwsza dotyczyła koloru skóry. Ziemia Obiecana stanowi autobiograficzne, ciekawe
i inspirujące spojrzenie na otaczający świat, ze szczególnym uwzględnieniem lat 2008-2012,
czyli okresu pierwszej prezydentury Baracka Obamy. Książka ta pokazuje przemiany indywidualne,
psychologiczne zachodzące w sposobie myślenia przywódcy najpotężniejszego mocarstwa,
które jednocześnie odzwierciedlają problemy polityczne i ekonomiczne, występujące w ówczesnym
społeczeństwie amerykańskim. Jedną z takich ciężkich prób, z którą musiał się zmierzyć zarówno
prezydent, jak i naród amerykański, była kwestia związana z kryzysem ekonomicznym występującym
w końcówce pierwszej dekady XXI wieku.
Ziemia obiecana jest przykładem „podręcznika życia”, z którą powinien zapoznać się
każdy ekonomista. Wskazuje, jak należy urzeczywistniać idee Johna Maynarda Keynesa (nazywanego
przez Obamę „gigantem współczesnej myśli ekonomicznej”), realizując podstawową zasadę,
że „w charakterze konsumenta ostatniej szansy musi wystąpić rząd”, co spowoduje, że w wyniku
wsparcia finansowego państwa dojdzie do „rozruszania” gospodarki i polepszenia sytuacji
ekonomicznej społeczeństwa, po czym będzie można „zakręcić kurek i odzyskać pieniądze
dzięki zwiększonych dochodom podatkowym”.
opracowała: Sylwia Sadowska
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Zdrojowisko Krynica w 100-lecie państwowości: epoka wybitnych naukowców (wyd. I)
Autor: Tadeusz Słomka (red.)
Wydawnictwo: Drukarnia Goldruk
Nowy Sącz 2020
Zdrojowisko Krynica w 100-lecie państwowości: epoka wybitnych naukowców to książka
poświęcona historii uzdrowiska i wybitnym postaciom – głównie geologom – zaangażowanym
w jego budowę, funkcjonowanie, rozwój oraz renomę. Została ona przygotowana przez zespół
12 autorów i pod redakcją prof. Tadeusza Słomki z AGH w Krakowie.
W książce przewija się ponad 100 nazwisk naukowców, polityków oraz działaczy
gospodarczych, w różny sposób związanych z historią uzdrowiska Krynica-Zdrój. Najwięcej
miejsca poświęcono w niej działalności czterech naukowców: Feliksa (Szczęsnego) Kreutza
(1844-1910), Rudolfa Zubera (1858-1920), Otta Nadolskiego (1880-1941) i Andrzeja Zubera
(1933-2011). Prof. F. Kreutz był nauczycielem i współpracownikiem Rudolfa Zubera, którego
z kolei uczniami i następcami zostali Jan Nowak (1880-1940), Wojciech Rogala (1884-1947)
oraz Zdzisław K. Wilk (1893-1968) (rodem ze Lwowa, od 1948 roku w AGH). Otto Nadolski,
profesor Politechniki Lwowskiej i prezydent Lwowa, był twórcą programu rozwoju Krynicy,
który został zrealizowany pod kierunkiem inż. Leona Nowotarskiego w okresie międzywojennym.
W publikacji wymieniono także innych profesorów Politechniki Lwowskiej (m.in.
Eugeniusza Czerwińskiego, Witolda Minkiewicza) oraz prof. Baltazara Hacqueta de la Motte
z Uniwersytetu Lwowskiego, jako autora pierwszego opisu źródeł wód w Krynicy w 1788 roku.
Znaleźć w niej można także informacje na temat działalności m.in. prof. Józefa Dietla
(1804-1878), dr. Henryka Ebersa (1856-1919; kierownika zakładu wodoleczniczego i burmistrza
Krynicy w czasie I wojny światowej) oraz prof. Władysława Dulińskiego (1926-2011), który
łączył pracę w AGH w Krakowie i Krynicy.
Omawiana książka wprawdzie nie jest dziełem kompleksowym czy kompletnym, ale
stanowi interesujący i solidny wybór problematyki z zakresu gospodarki wodami mineralnymi
w Krynicy oraz wkładu geologów w jej rozwój. W okresie powojennym rozwój Krynicy okazał
się znaczącym przejawem tzw. nowosądeckiego eksperymentu gospodarczego. Opracowanie
zawiera ponadto bogatą bibliografię, mapy geologiczne, a także jej recenzję autorstwa prof.
Stanisława Nagyego z AGH. Warto ją zatem polecać szerokiemu gronu czytelników.
opracowali: Kazimierz Górka i Agnieszka Thier
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Konkurencyjność gospodarcza gmin – koncepcje, instrumenty, praktyka (wyd. I)
Autor: Wojciech Dziemianowicz (red.)
Wydawnictwo: Instytut Rozwoju Miast i Regionów
Warszawa-Kraków 2021
Publikacja zawiera praktyczne przykłady zastosowań różnych instrumentów do
wykorzystania przez samorządy lokalne w Polsce, służących stymulowaniu rozwoju gospodarczego
gmin i zwiększaniu ich konkurencyjności.
Instrumenty omówiono z punktu widzenia potrzeb różnych odbiorców i zróżnicowanych
możliwości gmin. Każdy z instrumentów został osadzony w kontekście teoretycznym, przedstawiono
jego istotę, zastosowanie i zobrazowano przykładami. Zaprezentowane studia przypadku z ocenami
ekspertów i wynikami badań dają możliwość oceny przydatności instrumentu z punkt widzenia
konkretnej gminy. W publikacji można znaleźć przykłady wdrożeń zakończonych sukcesem,
jak też działania obrazujące problemy związane ze stosowaniem każdego z instrumentów.
Książka adresowana jest do praktyków, tj. władz lokalnych i przedsiębiorców, którzy
chcą kształtować warunki prowadzenia działalności gospodarczej w gminach, w których działają.
Publikacja stanowi również źródło wiedzy dla studentów kierunków ekonomicznych.
opracowała: Monika Musiał-Malago’

Metody i narzędzia wdrażania Lean management. Poradnik dla menedżerów i pracowników
szkół wyższych (wyd. I)
Autorzy: Marek Bugdol, Justyna Maciąg, Katarzyna Peter-Bombik
Wydawnictwo: Poltex
Warszawa 2021
Książka została wydana przez wydawnictwo Poltex, które publikuje głównie z zakresu
ekonomii, zarządzania, prawa gospodarczego, finansów, bankowości, ubezpieczeń, handlu,
marketingu, HR, psychologii i socjologii. Autorami tej pozycji są wykładowcy Uniwersytetu
Jagiellońskiego w Krakowie.
Polecana publikacja stanowi kompendium wiedzy dotyczącej metod i narzędzi lean
management, którą autorzy zaprezentowali w sposób wszechstronny i wieloaspektowy. Książka
ma wspierać pracowników uczelni w budowaniu kultury nieustannego doskonalenia codziennej
pracy w procesach dydaktycznych, naukowych oraz administracyjnych. Wartością dodatkową
jest przejrzysty układ i klarowna forma tekstu podręcznika. Jest to godna polecenia lektura
dla menedżerów i pracowników uczelni, którzy są zorientowani na budowanie w szkołach wyższych
kultury permanentnego doskonalenia we wszystkich obszarach ich funkcjonowania.
opracowała: Agnieszka Zwolenik
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Polski system ochrony zdrowia (wyd. I)
Autor: Małgorzata Paszkowska
Wydawnictwo: Difin SA
Nowy Sącz 2020
Ochrona zdrowia była, jest i będzie jednym z najważniejszych tematów zarówno w wymiarze
społecznym, jak i jednostkowym. Stanowi w Polsce tak jak i w wielu krajach od lat poważny problem
polityczny, społeczny i ekonomiczny.
(cytat ze Wstępu do książki)

Zmiany zachodzące w systemie ochrony zdrowia w ostatnich latach dotyczą wszystkich
obszarów sytemu – zarówno w medycynie, farmakologii, technologii medycznej, jak też na
gruncie prawnym i organizacyjnym. Książka w całościowy sposób prezentuje organizację
i podstawy prawne funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Polsce. Autorka (prawnik,
pracownik naukowy Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie) w sposób
uporządkowany przedstawia funkcjonujący system. Koncentruje się na zagadnieniach prawnych
i organizacyjnych. Prezentuje w niej modele systemu zdrowotnego i podsystemy tworzące polski
system ochrony zdrowia. W kolejnych rozdziałach omawia zagadnienia związane z administracją
ochrony zdrowia i poszczególne podsystemy – podstawową i specjalistyczną opiekę zdrowotną,
lecznictwo uzdrowiskowe i ratownictwo medyczne.
Na szczególną uwagę zasługują rozdziały dotyczące zasobów personalnych sytemu
ochrony zdrowia i jego finansowania. Na podstawie aktualnych aktów prawnych autorka prezentuje
zawody medyczne zaangażowane w funkcjonowanie systemu i sposoby jego finansowania.
W sposób analityczny prezentuje finansowanie sytemu ochrony zdrowia przez NFZ, budżet państwa,
pracodawcę i pacjenta. Zwraca także uwagę, że „Finansowanie systemu opieki zdrowotnej było
i będzie dla wielu krajów jedynym z podstawowych problemów ekonomiczno-społecznych.
Rozwiązywanie konfliktu społecznego wynikającego z możliwości finansowych państwa oraz
oczekiwań pacjentów wymaga systemowego uregulowania zasad funkcjonowania ochrony
zdrowia w Polsce. Niewątpliwie szansą racjonalizacji ochrony zdrowia są współpłatność za
niektóre usługi przez pacjenta oraz efektywne zarządzanie posiadanymi środkami przez NFZ
i świadczeniodawców”. Jeden z rozdziałów poświęcony został organizacji oraz instrumentom
zapobiegania chorobom zakaźnym i zakażeniom, co jest obecnie szczególnie aktualne w kontekście
trwającej epidemii SARS-CoV-2.
Publikacja adresowana jest do osób kierujących jednostkami ochrony zdrowia oraz
zarządzających i pracowników organów administracji ochrony zdrowia (w tym NFZ). Będzie
również na pewno przydatna dla studentów kierunków medycznych i słuchaczy studiów
podyplomowych w zakresie zarządzania ochroną zdrowia, studentów ekonomii w ramach
zajęć z sektora publicznego oraz do wszystkich zainteresowanych obecnym systemem ochrony
zdrowia w Polsce.
opracował: Jarosław A. Handzel
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Wprowadzenie do zarządzania. Rozwój, funkcje, koncepcje (wyd. I)
Autorzy: Iwona Gawron, Bogusz Mikuła
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Nowym Sączu
Nowy Sącz 2020
Publikacja stanowi wartościowe poznawczo kompendium wiedzy na temat zarządzania
organizacjami, której treść oscyluje wokół zagadnień: rozwoju zarządzania, jego funkcji i koncepcji.
Celem charakteryzowanej monografii jest zaprezentowanie czytelnikowi zasadniczej wiedzy
z podstaw zarządzania, która powinna stać się impulsem do bardziej szczegółowych studiów
i analiz. Książka dedykowana jest szerokiemu gronu odbiorców, wśród których wymienić należy
studentów kształcących się na kierunkach o profilu praktycznym, na których w programie
studiów realizowane są zajęcia z zakresu zarządzania. Może być też przydatna dla praktyków
zarządzania, przedsiębiorców oraz osób piastujących stanowiska kierownicze w różnego typu
organizacjach.
Publikacja liczy 200 stron i składa się ze wstępu, 9 rozdziałów, pytań kontrolnych i zadań
pozwalających na rekapitulację wiadomości oraz zakończenia. Tematyka poszczególnych
głównych części koncentruje się na problematyce:
− ewolucji orientacji w zarządzaniu – w tej części pracy omówiono orientacje:
przedsiębiorczą, produkcyjną, rynkową, globalną, opartą na wiedzy;
− istoty organizacji i zarządzania w nawiązaniu do kluczowych pojęć, tj.: organizacja,
przedsiębiorstwo, otoczenie, zarządzanie, funkcje zarządzania;
− podejmowania decyzji w zarządzaniu, w ramach której dokonano przeglądu definicji,
wskazano na rodzaje i warunki podejmowania decyzji, etapy procesu decyzyjnego
oraz metody podejmowania decyzji;
− planowania w organizacji, w tym jego celu i rodzajów planów. W ramach tego rozdziału
opisano planowanie na poziomach: strategicznym, taktycznym i operacyjnym,
wskazano na zasady planowania i cechy dobrego planu oraz przedstawiono przykłady
metod wykorzystywanych w planowaniu;
− organizowania, w tym określono zakres treściowy tego pojęcia i rodzaje struktur
organizacyjnych;
− kierowania, przewodzenia i motywowania, w ramach których zwrócono uwagę
na style kierowania i systemy motywacji pracowników;
− kontrolowania, w tym pojęcie, cechy i funkcje kontroli, etapy procesu kontroli,
rodzaje kontroli oraz controlling w organizacji;
− wybranych współczesnych koncepcji organizacji: organizacji opartej na wiedzy,
organizacji uczącej się, organizacji inteligentnej, organizacji sieciowej i organizacji
wirtualnej;
− wybranych współczesnych koncepcji zarządzania, które wykorzystywane są
w przedsiębiorstwach – w tej części monografii odniesiono się do zagadnień: zarządzania
strategicznego, zarządzania produkcją, zarządzania jakością, zarządzania innowacjami,
zarządzania informacją i komunikacją, zarządzania wiedzą oraz kapitałem ludzkim.
Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, że autorzy publikacji przedstawiają wiele
obszarów zagadnieniowych bezpośrednio związanych z procesem nowoczesnego zarządzania.
Wieloaspektowość problematyki ukazanej w logicznych związkach przyczynowo-skutkowych
pozwala zrozumieć sens i celowość działań zmierzających do świadomego zarządzania organizacjami.
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Książka może być przydatna do poszerzania, pogłębiania i utrwalania wiedzy, ale może też
stanowić inspirację do namysłu i refleksyjnego spojrzenia na złożony proces zarządzania, ze
szczególnym zwróceniem uwagi na zasoby ludzkie i potencjalności osób, które są najważniejszym
elementem struktury organizacji, firm i przedsiębiorstw.
Walor merytoryczny publikacji współgra z kulturą słowa, która charakteryzuje się
przystępnością i klarownością języka, ale również precyzją i adekwatnością do omawianych
zagadnień. Książka ta z powodzeniem może być wykorzystywana jako podręcznik akademicki
z zakresu podstaw zarządzania.
opracował: Tomasz Zacłona
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