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1. Czesław Miłosz i historyczność kultury 
Rodzaj dokumentu Książka 

Hasła formalne Freise, Matthias (1957- ) 
Dąbrowski, Jacek (tłumacz) Tłumaczenie 

Tytuł Czesław Miłosz i historyczność kultury / Matthias Freise ; przekład Jacek 
Dąbrowski 

Wydawca Kraków , Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas , 
copyright 2016 

ISBN 978-83-242-3061-7 

2. Hłasko 
Rodzaj dokumentu Książka 

Hasła formalne Młynarczyk, Radosław (1990- ) 
Tytuł Hłasko : proletariacki książę / Radosław Młynarczyk 

Wydawca Wołowiec , Wydawnictwo Czarne , 2020 

ISBN 978-83-8191-094-1 (oprawa twarda) 

3. Kronika życia Michała Bułgakowa 
Rodzaj dokumentu Książka 

Hasła formalne Tur, Krzysztof (1943- ) 
Tytuł Kronika życia Michała Bułgakowa / Krzysztof Tur 
Wydawca [Białystok] , Fundacja Sąsiedzi , © 2018 

ISBN 978-83-64505-50-8 (oprawa twarda) 

4. Recenzje, szkice, rozprawy literackie 1935-1946 
Rodzaj dokumentu Książka 

Hasła formalne Herling-Grudziński, Gustaw (1919-2000) 
Bolecki, Włodzimierz (1952- ) Oprac. 
Kudelski, Zdzisław (1957- ) Wybór 

Tytuł Recenzje, szkice, rozprawy literackie 1935-1946 / Gustaw Herling-Grudziński ; 
zebr. Zdzisław Kudelski ; oprac. Włodzimierz Bolecki [et al.] 

Wydawca Kraków , Wydawnictwo Literackie , 2009 

ISBN 978-83-08-04419-3 

5. Słownik literatury polskiej XIX wieku 
Rodzaj dokumentu Książka 

Hasła formalne Bachórz, Józef (1934- ) Red. 
Kowalczykowa, Alina (1936- ) Red. 

Tytuł Słownik literatury polskiej XIX wieku / pod red. Józefa Bachórza i Aliny 
Kowalczykowej 

Wydawca Wrocław , Zakład Narodowy im. Ossolińskich , 2009 

ISBN 83-04-04616-4 

6. Słownik nowych gatunków i zjawisk literackich 
Rodzaj dokumentu Książka 
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Hasła formalne Potrykus-Woźniak, Paulina 

Tytuł Słownik nowych gatunków i zjawisk literackich / Paulina Potrykus-Woźniak 

Nazwy wydawców Warszawa 
Bielsko-Biała 

Miejsca wydania Wydawnictwo Szkolne PWN 

Data wydania cop. 2010 

ISBN 978-83-262-0173-8 

7. Wstręt i Zagłada 
Rodzaj dokumentu Książka 

Hasła formalne Wolski, Paweł (1980- ) 
Tytuł Wstręt i Zagłada : nowoczesność Tadeusza Borowskiego / Paweł Wolski 
Nazwy wydawców Budapeszt 

Syrakuzy 
Kraków 

Miejsca wydania Wydawnictwo Austeria Klezmerhojs 

Data wydania 2018 

ISBN 978-83-7866-171-9 

8. Wyspiański 
Rodzaj dokumentu Książka 

Hasła formalne Śliwińska, Monika (1978- ) 
Tytuł Wyspiański : dopóki starczy życia / Monika Śliwińska 

Wydawca Warszawa , Wydawnictwo Iskry , copyright 2017 

ISBN 978-83-244-0487-2 
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