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Ubiory w nowożytnym Gdańsku 
od połowy XVI 

do końca XVIII wieku

Dla pasjonatów mody, 
historii mody i Gdańska

Aleksandra Kajdańska



Tatiana Krynicka

Dla entuzjastów historii, legend
i dochodzenia do źródeł
 popkulturowych ikon

Święty Mikołaj z Myr Licyjskich 
w świetle greckich i łacińskich

źródeł starożytnych
 i średniowiecznych



Elżbieta Mikiciuk

Dla zainteresowanych historią ikony
 i szukaniem powiązań 
między religią a sztuką

Czytanie ikony. 
W kręgu literatury, teatru i filmu



Wolność pisana po Jałcie
Stefan Chwin

Dla historyków i tych, którzy wnikliwie
przyglądają się rzeczywistości



Zestaw „Hansa Memlinga”

Jerzy Jankau, Beata Możejko, 
Joanna Kamień, Jerzy Zajadło, 

Kamil Zeidler

Dla miłośników sztuki, prawa
 i zainteresowanych twórczością 

Hansa Memlinga



Blade Runner. 
O prawach quasi-człowieka

red. Kamil Zeidler

Dla miłośników Blade Runnera,
zainteresowanych prawem, sztuczną

inteligencją, teorią władzy i technologii



Mądrość chińskich aforyzmów.
 O państwie, prawie, 

polityce i władzy

Kamil Zeidler

Dla zainteresowanych kulturą Wschodu,
filozofią i prawem



Lord Mansfield. 
To Be a Judge!

Jerzy Zajadło

Dla szukających inspiracji
 i miłośników historii prawa 



SEA EU by the Sea. 
Nadmorskie uniwersytety 

SEA EU w malarstwie 
Anety Oniszczuk-Jastrząbek

red. Piotr Stepnowski, Joanna Kamień,
Marta Szaszkiewicz

Dla miłośników impresjonistycznego
malarstwa, morza i historii



Dwory polskie w akwareli
 Macieja Rydla

Maciej Rydel

Dla historyków zainteresowanych
polskim dziedzictwem kultury

 i pięknymi akwarelami

https://wydawnictwo.ug.edu.pl/autorzy/maciej-rydel/


Wajda. 
Człowiek z Gdańska

red. Joanna Kamień, Anna Król, 
Kamil Zeidler

Dla pasjonatów kinematografii
 i sztuki, chcących zgłębić wiedzę 

na temat pozafilmowej twórczości Wajdy



Kinematograf o sobie.
Autotematyzm w polskim

 filmie fabularnym
Paweł Biliński

Dla filmoznawców, miłośników
polskiego kina, szukających drugiego

dna w oglądanych produkcjach



Skończone 
w pozornym nieskończeniu. 
Rzeźby Wojciecha Sęczawy

Agnieszka Kiejziewicz

Dla zakochanych w rękodziele
 i miłośników sztuki trójmiejskiej



Gdańskie ślady Szekspira.
Echoes of the Shakespeare 

in Gdańsk: Chodowiecki & Limon

red. Piotr Stepnowski, Joanna Kamień

Dla teoretyków, historyków i pasjonatów
teatru oraz malarstwa, szukających

interdyscyplinarnego podejścia do sztuki



25 500
Rafał Król

Dla szukających inspiracji do zmian,
bacznie przyglądających się

rzeczywistości



MOJE TAI CHI
Paweł Antonowicz, 

Mateusz Kajnath

Dla szukających równowagi między
ciałem a duszą, zainteresowanych
filozofią Wschodu i sztukami walki 

od strony praktycznej



Filozoficzne i translatoryczne
wędrówki po Dolinie Muminków

Hanna Dymel-Trzebiatowska

Dla zakochanych w świecie Muminków,
którzy chcą poznać filozoficzne

znaczenie historii


