Access Free Oxford University Press Zestawy Dla
Nauczycieli

Oxford University Press Zestawy
Dla Nauczycieli
Spis tre?ci Umys? minimalny > Robert Poczobut W
nauce i w filozofii dyskutowany jest problem rodzajów
umys?ów i ich hierarchii. W tym kontek?cie rodzi si?
pytanie o istnienie i natur? umys?u minimalnego.
Okazuje si?, ?e w dalszym ci?gu nie mamy na nie
jednoznacznej odpowiedzi. Umys? Boga > Mi?osz
Ho?da „Widzimy zatem, ?e trzymanie si? naszej wiary w
rozum jest uzasadnione. Czy mo?na jednak tak czyni?
bez teizmu?” [Clive Staples Lewis] Pies Davidsona i kot
Anny > Anna Dutkowska, Zbigniew Wróblewski To, ?e
zwierz?ta s? wyposa?one w wiele funkcji umys?owych,
które posiadaj? ludzie, zaobserwowano ju? w
staro?ytno?ci. Platon wyró?nia? zmys?ow? cz??? duszy i
uwa?a?, ?e jest ona taka sama u zwierz?t i u ludzi. Czy
mia? jednak racj?, twierdz?c, ?e zwierz?ta nie posiadaj?
?adnych cech duszy racjonalnej? Groszek, który si? uczy
> Chauncey Maher Czy mo?na ro?linom przypisa?
posiadanie umys?u? Wydaje si?, ?e je?li co? potrafi si?
uczy?, to posiada umys?. A niektóre zachowania ro?lin
mog? ?wiadczy? o ich zdolno?ci uczenia si?. Czy ba? si?
my?l?cych maszyn? > Marcin Mi?kowski Oczywi?cie!
My?l?ce maszyny, zdeterminowane do realizacji swoich
celów – które mog? by? zupe?nie niezgodne z naszymi –
mog? by? bardzo gro?ne. Tylko ?e na razie takimi
maszynami jeste?my my, ludzie, oraz inne inteligentne
zwierz?ta. Gdzie ko?czy si? umys?, a zaczyna reszta
?wiata? W poszukiwaniu umys?u rozszerzonego > Adam
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Tuszy?ski Smartfon, laptop, notatnik lub zwyk?a kartka.
Czy te (i inne) z pozoru zwyczajne i tak dobrze nam
znane przedmioty codziennego u?ytku mog? stanowi?
naturalne rozszerzenie naszych procesów
poznawczych? Na czym w?a?ciwie mia?oby polega?
takie rozszerzenie? Jak zmienia si? pod wp?ywem
takiego uj?cia nasze rozumienie tego, czym jest umys??
Superumys?y w fantastyce naukowej > Piotr Bi?gorajski
Lepsza pami??, szybsze my?lenie, nauka bez wysi?ku –
któ? z nas nie marzy o sprawniejszym mózgu? Kultura
popularna przek?ada te sny na obrazy zawarte w
ksi??kach i filmach. Okazuje si? jednak, ?e zrealizowane
marzenie o udoskonalonym umy?le mo?e przerodzi? si?
w koszmar… Wywiad Istnieje racjonalno?? w umys?ach
zwierz?t > Wywiad z José Luisem Bermúdezem, jednym
z najwybitniejszych na ?wiecie znawców filozofii umys?u.
Narz?dzia filozofa Teoria argumentacji: #20. Wró?enie z
analogii > Krzysztof A. Wieczorek Eksperyment
my?lowy: Chi?ski pokój i komputerowe umys?y > Artur
Szutta Gaw?dy o j?zyku: #6. S?d nad zdaniem, o zdaniu
i w zdaniu > Wojciech ?e?aniec Filozofia w literaturze
Solaris – mo?liwo?ci i ograniczenia naszych norm
etycznych > Natasza Szutta Filozofia w szkole Czy
decydujemy, kim jeste?my? > Dorota MonkiewiczCybulska Satyra Losy rozumu na wyspie bezludnej i
ludnej > Piotr Bartula Felieton Czego nie wie Wielki
Brat? > Jacek Ja?tal Zewn?trzne ?ycie umys?u > Adam
Grobler Trzecia (nowo?ytna) rewolucja antropologiczna
> Jan Wole?ski Filozofia prawa Ryby i dzieci g?osu nie
maj?. Ale czy ryby mog?yby mie? niektóre prawa dzieci?
> Marta Soniewicka Lekcja filozofii #5. Sokrates > Jacek
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Wojtysiak Z pó?ki filozofa… Inne umys?y > Zbigniew
Wróblewski Filozofia w filmie Cz?owiek przysz?o?ci
(Bicentennial man), czyli o maszynie, która sta?a si?
cz?owiekiem > Artur Szutta Filozofia z przymru?eniem
oka
Handel broni? zawsze stanowi? narz?dzie
oddzia?ywania w polityce zagranicznej pa?stw.(...) Ten
fragment stosunków polityczno-ekonomicznych jest
wa?nym problemem naukowym, etycznym oraz
politycznym, uwik?anym w konflikty interesów i rodz?cym
wiele dylematów. Celem ksi??ki jest prezentacja tego
zagadnienia, ujawnienie mechanizmów obecnych w
praktyce eksportu broni ze Stanów Zjednoczonych oraz
wp?ywu, jaki decyzje administracji ameryka?skiej w tym
zakresie wywieraj? na kszta?towanie si? ?wiatowego
rynku broni i technologii, powstawanie oraz
rozwi?zywanie kryzysów mi?dzynarodowych czy
sytuacj? w rejonach niestabilnych.(...) Mam nadziej?, ?e
ksi??ka ta stanie si? dla Czytelników kompendium
wiedzy na temat tej nies?ychanie z?o?onej, ale te?
fascynuj?cej rzeczywisto?ci, jak? jest ameryka?ski i
mi?dzynarodowy handel broni?. Ze Wst?pu Praca wa?na
i ciekawa, wnosi wiele cennej wiedzy o powi?zaniach
mi?dzy bezpiecze?stwem, relacjami mi?dzynarodowymi,
polityk? zagraniczn? a handlem broni?. Autorka zaj??a
si? jednym z mniej znanych na polskim polu badawczym
aspektem ameryka?skiej polityki zagranicznej. Temat
zosta? poddany bardzo wnikliwej i wielostronnej analizie,
problem rozpatrywany by? w szerokim kontek?cie relacji
mi?dzynarodowych, porz?dku globalnego oraz
uwarunkowa? historycznych i to?samo?ciowych. Z
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recenzji prof. dr hab. Jadwigi Kiwerskiej
Ta ksi??ka dowodzi, ?e o trudnych problemach mo?na
pisa? w sposób jasny i komunikatywny. W po??czeniu z
rozleg?? wiedz? Autora, nie tylko teoretycznoprawn?, ale
równie? filozoficzn?, oraz polemicznymi inklinacjami daje
to prac? wielow?tkow?, i cho? problemowo nie?atw?, to
jednak tak?, któr? z satysfakcj? si? czyta – która swoj?
dyskursywno?ci? i oryginalno?ci? formu?owanych
pogl?dów po prostu czytaj?cego wci?ga. Ponadto
czytelnik ma przekonanie, ?e jest to praca wa?na,
poznawczo donios?a nie tylko z punktu widzenia
osi?gni?? polskiej teorii i filozofii prawa. z recenzji prof.
Andrzeja Batora Praca jest wyrazem i pochodn?
niezwyk?ej erudycji Autora, zarówno w wymiarze teorii
j?zyka, jak i teorii prawa. Fascynuj?ca intelektualnie jest
analityczna konfrontacja zjawiska ze sfery j?zyka i
zjawiska ze sfery rezultatu jego u?ycia. Podkre?li?
pragn? znaczenie koncepcji „imperium tekstu” dla istoty
wyk?adni prawa. To jest – z mojej perspektywy jako
by?ego s?dziego – ten rodzaj wywodu, który powinien
by? przedmiotem obowi?zkowej lektury ka?dego adepta
sztuki s?dzenia. Tak?e dlatego, ?e kolejny raz ukazuje –
nie dla ka?dego oczywiste – znaczenie teorii prawa dla
praktyki prawniczej. z recenzji prof. Miros?awa
Wyrzykowskiego
Okres od zako?czenia zimnej wojny to czas, kiedy region
Azji i Pacyfiku zaczyna odgrywa? w polityce i
gospodarce ?wiatowej coraz istotniejsz? rol?, staj?c si?
te? coraz wa?niejszym dla Stanów Zjednoczonych,
czego symbolicznym ukoronowaniem jest deklaracja
ameryka?skiej sekretarz stanu Hillary Clinton, ?e wiek
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XXI to dla Ameryki Wiek Pacyfiku. Zmiana priorytetów
USA jest symbolicznie widoczna ju? w pierwszej podró?y
zagranicznej George'a H. Busha w roku 1989, której
celem by?a nie Europa (jak u jego poprzedników), lecz
Azja. W pracy przeanalizowano polityk? USA w regionie
zarówno w wymiarze bilateralnym (wobec Chi?skiej
Republiki Ludowej, Japonii, Korei, Indii oraz Australii),
jak i multilateralnym (Forum Wspó?pracy Gospodarczej
Azji i Pacyfiku [APEC] i Stowarzyszenia Narodów Azji
Po?udniowo-Wschodniej [ASEAN], a tak?e organizacji
od ASEAN pochodnych: ASEAN+3, Forum Regionalne
ASEAN oraz Szczyt Azji Wschodniej). Analiza skupia si?
na okresie po roku 1989, kiedy USA musia?y
zredefiniowa? swoj? polityk? zagraniczn?, obejmuj?c
prezydentury G.H. Busha (1989-1993), B. Clintona
(1993-2001), G.W. Busha (2001 -2009) oraz cz??ciowo
B. Obamy (2009-).
Ksi??ka jest po?wi?cona kategorii woli powszechnej oraz
roli, jak? mo?na przypisa? jej niektórym odczytaniom w
kontek?cie wspó?czesnej filozofii politycznej. Autor
?ledzi narodziny i rozwój tej idei w czasach antycznych,
?redniowiecznych, nowo?ytnych i wspó?czesnych,
najwi?cej miejsca po?wi?caj?c w tym kontek?cie my?li
Jeana Jacquesa Rousseau – niekwestionowanego
pioniera upolitycznienia volonté générale – oraz
dziewi?tnasto- i dwudziestowiecznych idealistów
brytyjskich (Thomas Hill Green, Francis Herbert Bradley,
Bernard Bosanquet). Okazuje si?, ?e prace tych
ostatnich, w?a?nie dzi?ki przewarto?ciowaniu koncepcji
Rousseau, nios? poka?ny potencja? heurystyczny.
Pozwalaj? z?agodzi? napi?cia le??ce u podstaw wielu
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wspó?czesnych sporów filozoficzno-politycznych,
zw?aszcza debaty mi?dzy liberaln? i
komunitarystyczn?wizj? miejsca jednostki we
wspólnocie.
Wspó?czesne problemy bezpiecze?stwa
energetycznego. Sektor gazowy i energetycznyInstytut
Prawa Gospodarczego Sp. z o.o.
Pierwsze dwie dekady nowego wieku to okres, w którym
dominuje dyskusja na temat bezpiecze?stwa
energetycznego, traktowanego jako dobro stanowi?ce
fundament bezpiecze?stwa zarówno publicznego jak i
bezpiecze?stwa obywateli. Wynika to g?ównie z sytuacji
geopolitycznej Polski, Europy, jak i ?wiata oraz
dynamicznie zmieniaj?cych si? uwarunkowa? spo?ecznopolitycznych. Ponadto nowe wyzwania polityki z obszaru
bezpiecze?stwa ekologicznego, w szczególno?ci nacisk
na zwi?kszenie udzia?u odnawialnych ?róde? energii w
bilansie energetycznym, po??czone z post?pem
technologicznym powoduj?, i? konieczna jest sta?a
debata z udzia?em naukowców oraz praktyków celem
wypracowania nowoczesnych rozwi?za? legislacyjnych
(...) Oddana od Pa?stwa r?k publikacja pt.
„Wspó?czesne problemy bezpiecze?stwa
energetycznego. Sektor gazowy i energetyczny" jest
wynikiem prowadzonych od wielu lat bada? w obszarze
bezpiecze?stwa sektora energetycznego i gazowego,
uwie?czonych dyskusj? jaka mia?a miejsce na Wydziale
Prawa i Administracji Uniwersytetu ?ódzkiego 24 maja
2017 roku podczas . Z udzia?em wybitnych
przedstawicieli nauki publicznego prawa gospodarczego,
w tym prawa energetycznego oraz praktyków
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reprezentuj?cych kluczowe dla sektora energetycznego
organy administracji publicznej, organizacje oraz
przedsi?biorców sektora gazowego i energetycznego.
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