
Biblioteka Główna  

Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 
Regionalny Ośrodek Rolniczej Informacji Naukowej 

Nowości z zakresu wiedzy o zwierzętach domowych 
 
 
                                                                                       Przedstawiamy Państwu wybór                                
     literatury dotyczącej najpopularniejszej 
     grupy naszych czworonożnych  
     milusińskich, czyli psów i kotów. Są  
     traktowani jako pełnoprawni   
     członkowie naszych rodzin. Czy znamy  
     świat tych zwierząt? Jeżeli nie to czas  
     uzupełnić braki. Publikacje są dostępne       
     w Czytelni (II piętro).  
 



Biblioteka Główna  

Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 
Regionalny Ośrodek Rolniczej Informacji Naukowej 

Nowości wydawnicze:  publikacje z zakresu wiedzy o psach i kotach.   
 
 
 

 
W podręczniku, oprócz zagadnień 
wprowadzających, takich jak fizjologia 
procesu odżywiania, składniki pokarmowe i 
ich zapotrzebowanie, omówiono bardzo 
szczegółowo zasady żywienia psów i kotów w 
poszczególnych etapach życia i rozwoju. 
Obszerną część publikacji poświęcono 
profilaktyce żywieniowej w najczęstszych 
zaburzeniach klinicznych.  



Biblioteka Główna  
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Nowości wydawnicze:  publikacje z zakresu wiedzy o psach i kotach.   
 
 
 

Z książki dowiesz się, co twój pupil chce 
powiedzieć, gdy cofa uszy, uporczywie 
szczeka lub podgryza cię w kostki. Odkryjesz 
również, dlaczego zachowuje się lub 
wokalizuje w dany sposób oraz jak 
powinieneś na to zareagować, by przyuczać 
psa do dobrych manier i zapewnić mu 
zdrowie. Każdemu ze 100 opisanych tu 
przypadków towarzyszy zdjęcie oraz 
wyjaśnienie, dlaczego pies tak postępuje i co 
chce ci w ten sposób przekazać. 
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Nowości wydawnicze:  publikacje z zakresu wiedzy o psach i kotach.   
 
 
 

 
 
Książka adresowana jest do wszystkich, którzy 
chcieliby się dowiedzieć, na czym polega 
prawidłowe naturalne żywienie psa bez 
żywności śmieciowej, psich fast foodów, bez 
niepotrzebnych dodatków chemicznych, 
zbędnych zbóż i odpadów z przetwórstwa 
żywności. 
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Nowości wydawnicze:  publikacje z zakresu wiedzy o psach i kotach.   
 
 
 

Książka przeznaczona jest dla wysportowanych 
duetów złożonych z człowieka i psa. Są to  
wspólne treningi człowieka i psa, w których 
zwierzę jest pełnoprawnym partnerem, 
wykonuje ćwiczenia i dodatkowo motywuje 
swojego opiekuna do wysiłku. Przejrzyste opisy 
ćwiczeń, na które składają się teksty i zdjęcia.  
Wspólny trening zbliża, odpręża i sprawia 
przyjemność. 
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Nowości wydawnicze:  publikacje z zakresu wiedzy o psach i kotach.   
 
 
 

 
Książka przedstawia teoretyczną wiedzę na 
temat karmienia psów i pomocne rady 
żywieniowe. Autorka ustosunkowuje się do 
obiegowych maksym, że czosnek odstrasza 
kleszcze, czekolada daje psom poczucie 
szczęścia, a jeden dzień głodówki w tygodniu 
ma dla psa sens.   
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Nowości wydawnicze:  publikacje z zakresu wiedzy o psach i kotach.   
 
 
 

Album pokazuje urodę i wdzięk czworonogów 
pochodzących z różnych stron świata oraz 
zawiera wiele informacji o psich zwyczajach, 
potrzebach, wymaganiach, zmysłach oraz 
talentach, dzięki którym mogą przysłużyć się 
człowiekowi. To doskonała propozycja dla osób, 
które zastanawiają się nad wyborem psa, a 
także dla tych, którzy chcieliby dowiedzieć się 
czegoś więcej o swoich pupilach. 
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Nowości wydawnicze:  publikacje z zakresu wiedzy o psach i kotach.   
 
 
 

 
Trener psów Mirko Tomasini zdradza, jak się to 
robi - odkrywania siebie i swojego psa na nowo 
oraz poznawania istoty komunikacji i 
kierowania pozbawionej słów. Jak zostać 
partnerem swego psa w komunikowaniu, a 
jednocześnie być samcem alfa. To nowa jakość 
związku człowieka z psem!  
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Nowości wydawnicze:  publikacje z zakresu wiedzy o psach i kotach.   
 
 
 

Autor odpowiada na każde, nawet 
najtrudniejsze pytania dotyczące beagli, 
promuje tę rasę. Książka jest utrzymana w  
konwencji mailowych pytań i odpowiedzi.  
Autor pokazuje szczególną urodę beagli 
ilustrując tekst własnoręcznie wykonanymi 
zdjęciami. Pozycja ta powinna znaleźć się w 
biblioteczce każdego miłośnika tej rasy; 
powinna stać się lekturą obowiązkową 
wszystkich kandydatów na właścicieli.  
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Nowości wydawnicze:  publikacje z zakresu wiedzy o psach i kotach.   
 
 
 

Nowoczesny podręcznik, który odpowiada na 
kwestie związane z zachowaniem zwierząt i 
troską o ich dobrostan. W książce omówiono 
szereg zagadnień – zarówno teoretycznych 
(fizjologię strachu czy rodzaje agresji), jak i 
praktycznych związanych z obserwacją 
pacjenta, rozpoznawaniem choroby, leczeniem, 
rokowaniem czy oceną ryzyka. Na dołączonej 
płycie zamieszczono praktyczne materiały 
informacyjne dla właścicieli psów i kotów.   



Biblioteka Główna  
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Nowości wydawnicze:  publikacje z zakresu wiedzy o psach i kotach.   
 
 
 

Książka ta pozwala zrozumieć 50 zagadkowych 
psich zachowań. Przedstawia szeroką gamę 
różnych sytuacji i objaśnia je z psiego punktu 
widzenia. Pokazuje, jak pies postrzega opiekuna. 
Prezentuje najnowsze opinie na temat zachowania 
psa i pozwala wejrzeć w intrygujący świat psiego 
rozumu i emocji. Jest przystępnym, praktycznym i 
zabawnym podręcznikiem, który przedstawia 
nowatorskie strategie rozwiązywania powszechnie 
występujących problemów. 
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Nowości wydawnicze:  publikacje z zakresu wiedzy o psach i kotach.   
 
 
 

Jest to jedna z nielicznych publikacji na polskim 
rynku, która stanowi wyczerpujące źródło 
informacji na temat utrzymania psa. Książka 
została napisana przez lekarza weterynarii, 
będącego jednocześnie behawiorystą i 
żywieniowcem. Stanowi doskonałe kompendium 
wiedzy dla lekarzy weterynarii zajmujących się 
leczeniem psów, a także dla właścicieli, kynologów, 
hodowców i szkoleniowców. 



Biblioteka Główna  

Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 
Regionalny Ośrodek Rolniczej Informacji Naukowej 

Nowości wydawnicze:  publikacje z zakresu wiedzy o psach i kotach.   
 
 
 

Autor, wybitny specjalista, opisuje nie tylko przyczyny 
i typologię agresji, ale przede wszystkim ujmuje 
problemowe zachowania w kontekście 
funkcjonowania psa w rodzinie i środowisku. 
Jednocześnie omawia metody zapobiegania agresji i 
zaleca terapię. Książka jest wartościowym 
przewodnikiem dla lekarzy weterynarii i 
behawiorystów oraz właścicieli agresywnych psów. 
Proponowany sposób radzenia sobie z przypadkami 
agresji ułatwi właścicielom psów przezwyciężanie 
problemów i odnowienie więzi z psem. 
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Nowości wydawnicze:  publikacje z zakresu wiedzy o psach i kotach.   
 
 
 

Książką dla tych, którzy już mają, lub dopiero 
zamierzają nabyć szczenię, i chcą je wychować na 
szczęśliwego i zawsze dobrze zachowującego się 
psa. To pozycja klasyczna, dzięki której wychowano 
całe pokolenia doskonałych szczeniąt. Podczas 
zajęć psiego przedszkola zaproponowano wiele 
rad, które są nadal aktualne. Autorka dowodzi, że 
skuteczniejsze jest zapobieganie problemom niż 
walka z nimi.   
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Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 
Regionalny Ośrodek Rolniczej Informacji Naukowej 

Nowości wydawnicze:  publikacje z zakresu wiedzy o psach i kotach.   
 

 
Większość właścicieli psów uważa swoich 
podopiecznych za członków rodziny. Niestety, 
mimo najlepszych chęci, często działają na 
niekorzyść czworonogów, wychowując je 
niezgodnie z ich naturą. Polski zaklinacz psów, 
dzieli się z czytelnikami wiedzą zdobytą w wyniku 
wieloletnich szkoleń, treningów i resocjalizacji 
psów różnych ras. Pokazuje prawdziwe potrzeby 
psa oraz sposoby umożliwiające przekształcenie 
krnąbrnego w szczęśliwego i dobrze ułożonego. 
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Nowości wydawnicze:  publikacje z zakresu wiedzy o psach i kotach.   
 

 
Książka stanowi wyraz pewnej postawy filozoficznej 
i kulturowej, w ramach której zwierzęciu (i nie tylko 
psu) przyznaje się prawo do podmiotowości, a 
jednocześnie daje wyraz protestu przed wszelkimi 
próbami jego uczłowieczania. Autorka rozważa w 
niej takie problemy jak dusza zwierzęcia, jego życie 
uczuciowe, godność i zdolności empatyczne. 
Przeczy powszechnemu mniemaniu o braku 
inteligencji zwierząt i kartezjańskiej tezie o tym, że 
zwierzęta są maszynami. 
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Nowości wydawnicze:  publikacje z zakresu wiedzy o psach i kotach.   
 

 
 
Autor, popularyzator wiedzy o zwierzętach i 
laureat Nagrody Nobla w 1973 r., w swoich esejach 
opowiada przypuszczalną historię udomowienia 
psa, przedstawia jego fizjologię i psychikę, daje też 
mnóstwo wskazań jak postępować z tymi 
zwierzętami. Tym niemniej historyjki o psach są 
żywe, barwne i dowcipne.  
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Nowości wydawnicze:  publikacje z zakresu wiedzy o psach i kotach.   
 

 
 
Instruktażowe fotografie oraz wyczerpujące opisy 
pokazują, jak nauczyć psa danej komendy.  
Rozszyfrowany został również język psów, czyli 
sposób w jaki domowe czworonogi komunikują się 
z ludźmi. Kolejne rozdziały opisują, jak postępować 
ze szczeniakiem od momentu przyniesienia go do 
domu: co zrobić, by nie niszczył domowych 
sprzętów, jak nauczyć go czystości i posłuszeństwa.  
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Nowości wydawnicze:  publikacje z zakresu wiedzy o psach i kotach.   
 

 
 
 
Prezentacja ponad 330 ras psów uznanych 
przez Międzynarodową Federację 
Kynologiczną (FCI) z podaniem jej historii, 
wyglądu, typowych cech charakteru i 
ulubionych aktywności.  Informacje te 
uzupełnione są o porady na temat 
najczęstszych schorzeń, pielęgnacji oraz 
optymalnych warunków życia czworonogów.  
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Nowości wydawnicze:  publikacje z zakresu wiedzy o psach i kotach.   
 

 
Kompendium wiadomości o psach. 
Poszczególne rozdziały dotyczą ich 
pochodzenia, podstaw anatomii, fizjologii, 
zmysłów, rozmnażania, najczęściej 
występujących chorób, żywienia, genetyki i 
behawioru. Podręcznik akademicki dla 
studentów medycyny weterynaryjnej, a także  
kynologów, hodowców i właścicieli psów. 
Jest to jedyna pozycja ujmująca omawianą 
tematykę tak całościowo i w tak szerokim 
zakresie. 
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Nowości wydawnicze:  publikacje z zakresu wiedzy o psach i kotach.   
 

 
 
Stanowi doskonałe wprowadzenie dla 
początkujących posiadaczy psów, jak również jest 
źródłem informacji dla doświadczonych miłośników 
tych wspaniałych zwierząt. Praktyczny, nowoczesny i 
bogato ilustrowany poradnik porusza podstawowe 
tematy związane z hodowlą psów, m. in. 
udomowieniem i kształtowaniem się różnych ras, 
wprowadzeniem psa do domu, żywieniem 
czworonoga oraz opieką nad starszymi osobnikami.  
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Nowości wydawnicze:  publikacje z zakresu wiedzy o psach i kotach.   
 

 
 
 
Książka może być szczególnie pomocna kiedy 
decydujemy się na kupno psa. Dzięki 
niej będziemy mogli wybrać odpowiedniego i 
wymarzonego czworonoga. Album pozwoli 
czytelnikom dowiedzieć się ciekawych i 
niezbędnych informacji o tych zwierzętach, a 
także umili wolne chwile. 



Biblioteka Główna  

Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 
Regionalny Ośrodek Rolniczej Informacji Naukowej 

Nowości wydawnicze:  publikacje z zakresu wiedzy o psach i kotach.   
 

 
 
W książce przedstawiono całą psią różnorodność, 
od psów, które uwielbiają być rozpieszczane, po 
psy, które uwielbiają występować publicznie. 
Książka dostarcza informacji niezbędnych do 
wybrania tego najwłaściwszego dla ciebie psa. 
Specjalnie zaprojektowane tabele na końcu 
książki ułatwiają odpowiednie dopasowanie psa    
i właściciela 
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Nowości wydawnicze:  publikacje z zakresu wiedzy o psach i kotach.   
 

 
 
 
 
Mały pies, wielkie serce!  
Poradnik o tym jak wychowywać miniaturkę. 
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Nowości wydawnicze:  publikacje z zakresu wiedzy o psach i kotach.   
 

 
W książce tej znajdziesz informacje nie tylko na 
temat historii i wzorca rasy, ale także tego, jak 
zaspokoić podstawowe potrzeby psa 
zaprzęgowego. Jakie zapewnić mu zajęcia? Jak 
wychować tego samodzielnego i świadomego 
siebie czworonoga? Opisano w niej również 
najważniejsze choroby psów i metody ich 
leczenia, sposoby prawidłowego żywienia i 
pielęgnacji.  
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Nowości wydawnicze:  publikacje z zakresu wiedzy o psach i kotach.   
 

 
Owczarek niemiecki uchodzi od lat za rasę 
najbardziej użytkową, wręcz uniwersalną. To 
prawdziwy ideał psa pracującego. Przodujący 
prymus wszystkich szkoleń, gwiazda filmów, 
stworzenie czujne, spolegliwe i inteligentne. 
Poradnik został napisany z myślą o posiadaczach 
tych zwierząt z myślą by go polecić również tym, 
którzy marzą o mądrym czworonożnym towarzyszu. 
W małej książeczce zawarto historię rasy, opis 
charakteru, tresury, rady dla początkujących 
hodowców, a nawet krótki wykład z genetyki.  
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Nowości wydawnicze:  publikacje z zakresu wiedzy o psach i kotach.   
 

Labradory to psy niezwykle przyjacielskie, posłuszne i 
łatwe do wyszkolenia. Wyśmienicie sprawdzają się w 
roli psów przewodników, ratowniczych i policyjnych. 
Ich zrównoważony charakter i łagodne, wesołe 
usposobienie sprawiają, że często wykorzystuje się je 
także w dogoterapii. Uwielbiają zabawy z dziećmi, 
dlatego też doskonale nadają się na psa rodzinnego. 
W książce znajdziesz informacje na temat historii i 
wzorca rasy, charakteru i temperamentu tych psów. 
Porady dotyczące żywienia, pielęgnacji i szkolenia. 
Dowiesz się także, co zrobić, by założyć hodowlę i jak 
z powodzeniem wystawiać psa na konkursach.  
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Nowości wydawnicze:  publikacje z zakresu wiedzy o psach i kotach.   
 

 
Książka i film mają charakter 
szkoleniowy. Omawiają naukę 
wyszukiwania i aportowania 
zwierzyny, a także dają rady jak 
przyzwyczaić psa do wystrzału,  
jak wyszkolić psa do wystawiania 
zwierzyny, okładania pola czy 
doprowadzania do zwierzyny. 
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Nowości wydawnicze:  publikacje z zakresu wiedzy o psach i kotach.   
 

 
 
Jackson Galaxy, gwiazda popularnego programu 
Kot z piekła rodem, jako muzyk rockowy  
uzależniony od alkoholu i narkotyków zatrudnił 
się w schronisku, usiłując znaleźć sens swojego 
istnienia w opiece nad zwierzętami. W niniejszej 
książce opowiada historię kota, który nadał sens 
jego życiu i sprawił, że Jackson stał się 
amerykańskim „Kocim Tatą”. 
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Nowości wydawnicze:  publikacje z zakresu wiedzy o psach i kotach.   
 

Historia począwszy od czasów boskiego kultu w 
starożytnym Egipcie, przez stosy średniowiecza, aż po 
powrót w chwale na współczesne salony.  W książce 
znajdziemy takie fakty, że koty były zwiastunami 
nieszczęścia, z czarnych kotów wyrabiano „lek” na 
ślepotę, a jeden z nich został oficjalnym kandydatem 
na prezydenta Stanów Zjednoczonych. Oprócz tego są 
takie ciekawostki, np. że Mahomet bał się wstać, aby 
nie obudzić swojego kota; kot Churchilla, Nelson, 
jadał z nim obiady na Downing Street a Picasso 
uwielbiał je malować – szczególnie bezpańskie, z 
najeżonym futrem. 
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Nowości wydawnicze:  publikacje z zakresu wiedzy o psach i kotach.   
 

 
 
Książka napisana przez czołowych specjalistów 
w dziedzinie weterynarii i behawioryzmu 
zwierzęcego. Została napisana w formie 
poradnika, który wyczerpuje koci temat, jest 
wygodny w użyciu, pełny fascynujących faktów 
i istotnych informacji. Dzięki tej książce 
potencjalny właściciel łatwiej wybierze 
odpowiedniego kota, wprowadzi go do domu i 
we właściwy sposób zaopiekuje się nim. 
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Nowości wydawnicze:  publikacje z zakresu wiedzy o psach i kotach.   
 

 
Przewodnik po rasach kotów, który zawiera opisy 
ponad sześćdziesięciu ras – zarówno tych uznanych 
przez międzynarodową federację felinologiczną FIF, 
jak i nowych, które jeszcze nie dołączyły do tej grupy. 
W każdym opisie uwzględniono najważniejsze 
informacje o pochodzeniu, wyglądzie, usposobieniu i 
pielęgnacji czworonogów. Książka została 
uzupełniona radami, jak wybrać odpowiedniego kota 
i jak o niego dbać, by jak najdłużej cieszyć się 
towarzystwem tego wąsatego przyjaciela.  
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Nowości wydawnicze:  publikacje z zakresu wiedzy o psach i kotach.   
 

 
 
Poradnik pełen ciekawostek, profesjonalnych 
porad i ilustracji, zapewni wiedzę aby wybór, 
dbanie i porozumienie się z tym przemiłym 
zwierzakiem było satysfakcjonujące. W książce 
znajdziemy rozdziały poświęcone kociego 
zachowania, wyborowi kota, podstawom 
dbania o kota, zabawom oraz wychowaniu 
pupila w zdrowiu. 
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Nowości wydawnicze:  publikacje z zakresu wiedzy o psach i kotach.   
 

 
 
 
Album zawierający 1000 zdjęć uroczych, 
pięknych i fascynujących kotów. Miłośnicy tych 
zwierząt znajdą nie tylko fantastyczne 
fotografie, ale również opisy ras i krótkie 
informacje o kocich upodobaniach i 
pochodzeniu.  
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Nowości wydawnicze:  publikacje z zakresu wiedzy o psach i kotach.   
 

 
 
Dzięki poradnikowi poznamy „bez kantów” 
podstawy opieki nad kotem, dbania o jego dietę 
oraz zdrowie. Dowiemy się wszystkiego na temat 
rozmnażania kotów rasowych, przyjmowania kocich 
porodów i opieki nad kocimi niemowlętami. 
Nauczymy się, jak bawić się ze szczęśliwym 
kociakiem i jak dbać o chore zwierzę, ponadto jak 
utrzymać swojego pupila w dobrej formie, a jeśli 
trzeba, nieco go odchudzić.  
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Nowości wydawnicze:  publikacje z zakresu wiedzy o psach i kotach.   
 

 
 
Tu dowiemy się, jak być szczęśliwym właścicielem 
zadowolonego kota!  Szczytem szczęścia dla kota jest 
uwaga, rozmowa, pieszczoty i miłość ze strony 
człowieka; a dla ludzi nic nie może być 
pochlebniejszego niż przywiązanie istoty tak dalece 
niezależnej. Koty to diabelnie inteligentne, 
niezależne i piękne stworzenia. Nic więc dziwnego, 
że ich właścicielami są zwykle ludzie wyjątkowi.  
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Nowości wydawnicze:  publikacje z zakresu wiedzy o psach i kotach.   
 

 
 
Wszechstronne i wyczerpujące źródło porad 
dla właścicieli kotów, którzy znajdą w niej 
odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące 
tych zwierząt - od rodowodu do najlepszych 
metod hodowli, rozmnażania, karmienia, 
rozpoznawania i leczenia chorób. Książka 
ilustrowana kolorowymi fotografiami kotów i 
kociąt wszystkich omawianych ras.  
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Nowości wydawnicze:  publikacje z zakresu wiedzy o psach i kotach.   
 

 
 
Obszerny poradnik, w którym czytelnik 
znajdzie informacje, niezbędne przy wyborze 
kota i podczas jego obecności w nowym 
domu, porady jak się nim opiekować i czego 
należy się spodziewać, gdy dorośnie.  
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Nowości wydawnicze:  publikacje z zakresu wiedzy o psach i kotach.   
 

 
 
 Książkę czyta się ją znakomicie. Oprócz 
opieki nad kotem, znajdziemy tu rozdział o 
żywieniu, o przyjaźni kocio-psiej, a także o 
wystawach. Kot domowy ma tam swoją 
klasyfikację i nawet jako dachowiec może 
błyszczeć w świetle fleszy  i zdobywać 
nagrody i wyróżnienia.  
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Nowości wydawnicze:  publikacje z zakresu wiedzy o psach i kotach.   
 

 
 
 Autorka udziela odpowiedzi na wiele 
pytań, jakie zazwyczaj zadają właściciele 
tych pięknych zwierząt. Z książki 
dowiadujemy się dużo interesujących rzeczy 
o zachowaniu kotów, ich zwyczajach, 
potrzebach, a także o żywieniu oraz 
pielęgnacji w zdrowiu i chorobie.  
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Nowości wydawnicze:  publikacje z zakresu wiedzy o psach i kotach.   
 

 
Świetny przewodnik po świecie kotów. 
Charakterystyka niemal wszystkich ras, bogato 
zilustrowana ilością ponad 1000 zdjęć i 
rysunków. Podaje praktyczne informacje o 
budowie kota, pielęgnacji szaty i karmieniu. 
Stosuje przejrzyste ramki zawierające 
powszechnie stosowane nazewnictwo rasy, 
charakterystykę i odmiany kolorystyczne. W 
części ogólnej książki czytelnik znajdzie 
informacje o anatomii kota i historii gatunku.  
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Czasopisma z zakresu wiedzy o psach i kotach.   
 

 
Czasopismo ukazuje się w Polsce nieprzerwanie 
od 1998 roku. Początkowo gazeta zawierała 
zaledwie kilka działów (portrety ras, zdrowie, 
wywąchane i różne, a także ogłoszenia i 
reklamy. Obecnie rozkładówka uległa 
znacznemu rozszerzeniu. Niektóre działy 
pojawiają się w każdym numerze, inne – 
okazjonalnie. Gazeta jest tworzona wespół z 
czytelnikami, którzy podsuwają propozycje 
opisów ras i dzielą się nurtującymi problemami. 
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Czasopisma z zakresu wiedzy o psach i kotach  

 
 
Kwartalnik Polskiego Klubu Psa Rasowego. 
Pismo reklamuje się jako fachowa wiedza 
dla miłośników psów. Podejmuje 
zagadnienia związane z regulaminami 
wystaw psów rasowych, anatomią, 
fizjologią i behawiorem psów. Opisuje 
poszczególne rasy psów. Zawiera kącik 
historyczny i dział zawierający ogłoszenia 
czytelników. Obecnie jest w wersji cyfrowej. 



Biblioteka Główna  

Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 
Regionalny Ośrodek Rolniczej Informacji Naukowej 

Czasopisma z zakresu wiedzy o psach i kotach 

 
Miesięcznik podaje, że pisze na swoich 
stronach: o psach, kotach i innych 
zwierzętach. Pismo opowiada o znanych nam 
z ekranu ludziach i ich czworonogach, 
porusza zagadnienia związane z relacjami 
ludzie - zwierzęta, przedstawia paradę ras, 
zamieszcza zdjęcia. W numerze znajdziemy 
też porady lekarza weterynarii. Porusza 
problemy zwierząt bezdomnych i 
potrzebujących pomocy.  
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Czasopisma z zakresu wiedzy o psach i kotach 

 
Dwumiesięcznik wydawany przez Związek 
Kynologiczny w Polsce. Na swoich łamach 
prezentuje artykuły o genetyce, wystawach 
krajowych i zagranicznych, hodowlach 
poszczególnych ras psów, szkoleniach, 
konkursach, archiwalne artykuły "ze starej 
prasy„ i informacje zarządu głównego. Podaje 
też bieżące informacje kynologiczne zarządu 
krajowego oraz Światowe (FCI). 
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Czasopisma z zakresu wiedzy o psach i kotach  

 
 
Dwumiesięcznik kierowany do 
właścicieli i miłośnikom psów, 
łowiectwa oraz sokolnictwa. W każdym 
numerze znajdują się informacje o 
wybranych imprezach, zagadnieniach 
związanych ze szkoleniem psów 
myśliwskich i portretem wybranej rasy.  
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Nowości wydawnicze:  publikacje z zakresu wiedzy o psach i kotach.   
 

 
 
Miesięcznik ukazuje się od 2001 roku. Szerzy 
wiedzę o zwyczajach kotów, zawiera fachowe 
porady weterynaryjne, prezentuje poszczególne 
rasy, popularyzuje felinoterapię, propaguje i 
współorganizuje akcje adopcyjne dla bezdomnych 
kotów. Publikuje felietony, opowiadania i 
wywiady ze znanymi opiekunami kotów.  
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Zapraszamy do skorzystania z księgozbioru Biblioteki Głównej. 
                Posiadamy najciekawsze zbiory z zakresu kynologii, 
                     felinologii i medycyny weterynaryjnej. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                        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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Ikona popkultury, najpopularniejszy czworonożny bohater Internetu 
Kot i pies w biznesie.   

   

Nasi czworonożni przyjaciele są bohaterami Internetu oraz show biznesu. W formie  

podamy kilka przykładów ich obecności w naszym życiu i w 
cyberprzestrzeni. Jest to znak ich obecności w naszym życiu i w świecie naszych sympatii. 
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Ikona popkultury, najpopularniejszy czworonożny bohater Internetu 
Kot i pies w biznesie.   
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Ikona popkultury, najpopularniejszy czworonożny bohater Internetu  

Kot i pies w życiu społecznym i kulturalnym   
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Ikona popkultury, najpopularniejszy czworonożny bohater Internetu  

Pies w show biznesie.   
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Ikona popkultury, najpopularniejszy czworonożny bohater Internetu  
Kot w show biznesie   

    



Biblioteka Główna  

Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 
Regionalny Ośrodek Rolniczej Informacji Naukowej 

 
Ikona popkultury – kot i pies w animowanym show biznesie.   

   

 
 
 
 
 
 
                Satyra muzycznego światka.  
Pies Bodi i jego idola kocur Angusa Scattergooda.  
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Ikona popkultury, najpopularniejszy czworonożny bohater TVP  

Obiekt zbiorowej histerii – Alex w akcji.   
   


