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Nowości z zakresu wiedzy o koniach  
 
   Hipologia (z gr. ἵππος = híppos – koń, i λόγος = lógos – 
   słowo, nauka, myśl, rozumowanie) - nauka traktująca o 
   koniu,  jego budowie, fizjologii, filogenezie, hodowli i 
   chowie, a także obejmująca jego historię. 
   Przedstawiamy Państwu wybór literatury dotyczącej 
   jednego z najpopularniejszych kierunków na  
   uniwersytetach przyrodniczych – hipologii i jeździectwa. 
   Jeździectwo jest coraz bardziej popularną formą  
   relaksu. Koń da się lubić, a możliwości jego wykorzystania 
są wielorakie, od terapeutycznych po biznesowe. Widać w dostępnej literaturze, która 
w BG UP jest niezwykle bogata. Publikacje są dostępne w Czytelni na drugim i trzecim 
piętrze.  
 



Biblioteka Główna  

Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 
Regionalny Ośrodek Rolniczej Informacji Naukowej 

Nowości wydawnicze:  publikacje z zakresu hipologii i jeździectwa.   
 
 
 

Piotr Kulczyna, z zawodu leśnik, jest 
człowiekiem  wielu pasji, spośród których 
zamiłowanie do dalekich podróży zdają się 
być wyjątkowe – tym razem postanowił 
przemierzyć sporą część kraju konno. Podczas   
jazdy na dystansie 500 km. był zdany na 
różne przeciwności i przygody, jakie wynikają 
z tak nietypowej wyprawy. Opisuje tu nie 
tylko przebieg samej eskapady, lecz także 
niezwykłą zażyłość z końmi, które są jego 
prawdziwymi przyjaciółmi.  
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Marek Trela przez prawie czterdzieści lat pracy 
w państwowej Stadninie Koni w Janowie 
Podlaskim, najpierw otaczał opieką 
weterynaryjną końskie sławy czystej krwi 
arabskiej, a następnie wyhodował blisko tysiąc 
koni, w tym wiele czempionów. Droga od 
młodzieńczych marzeń o jeździeckich laurach 
na olimpiadzie do wyhodowania legendy, jest 
opowiedziana w tej bogato ilustrowanej 
książce, wzbogaconej niepublikowanymi 
wcześniej dokumentami. 
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Atlas jeździectwa został opracowany przez 
specjalistę w tej dziedzinie i zawiera niezbędne 
informacje dla każdego, kto chciałby rozpocząć 
jeździecką przygodę. Autorka prezentuje wiele 
cennych porad, które dopełniają instruktażowe 
zdjęcia. Autorzy wzięli pod uwagę fakt, że 
konie, tak jak człowiek, są ważnym podmiotem 
jeździectwa, a nie tylko narzędziem do 
osiągania sukcesów.  



Biblioteka Główna  

Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 
Regionalny Ośrodek Rolniczej Informacji Naukowej 

Nowości wydawnicze:  publikacje z zakresu hipologii i jeździectwa.   
 
 
 

Pozycja doskonała dla każdego miłośnika koni.  
W bogato ilustrowanej książce przedstawiono sto 
trzydzieści ras koni, w tym konie gorącokrwiste, 
kuce i konie małe, zimnokrwiste,  pełnej krwi 
angielskiej i czystej krwi arabskiej oraz kłusaki. 
Osobny rozdział poświęcono rasom nietypowym i 
zagrożonym wyginięciem. Dzięki tej pozycji 
poznamy wzorzec danej rasy - wielkość, maść, 
budowę, wagę, przeznaczenie i charakter konia, a 
także jego historię. W książce podano adresy 
związków i klubów poszczególnych ras. 



Biblioteka Główna  

Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 
Regionalny Ośrodek Rolniczej Informacji Naukowej 

Nowości wydawnicze:  publikacje z zakresu hipologii i jeździectwa.   
 
 
 

 
 
Książka jest napisana lekko i z ogromną 
pasją wyrażającą niezwykły stosunek do 
koni. Czytelnik może podpatrywać autora w 
sytuacjach ilustrujących jego pracę aby 
odgadnąć na czym polega praca 
„zaklinacza”, a nie typowego trenera koni. 
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Znana wśród miłośników koni instruktorka i 
trenerka wyjaśnia, jak pomóc koniowi 
przełamać jego naturalne obiekcje wobec 
ludzkiego dotyku, rozwinąć jego zdolności 
ruchowe i nauczyć go zaufania do jeźdźca 
lub opiekuna. Po opanowaniu zawartych w 
tej książce lekcji nasz koń będzie godnym 
zaufania i szczerym wierzchowcem.  
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Kompendium wiedzy na temat oceny ekste-
rieru koni sportowych w połączeniu z ich 
użytkowością. Szczegółowo opisane są w 
niej kryteria budowy, oceny chodów oraz 
skoków luzem. Bardzo ważnym elementem 
książki są  szczegółowe rysunki pomagające 
zrozumieć i zwizualizować dany rozdział.  
To czym wyróżnia się ta książka to są filmy 
pokazujące i omawiające każdy z chodów 
oraz elementów oceny skoków luzem.  
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Niezwykły przewodnik obejmujący metody i 
porady treningowe stosowane przez 
największych koniarzy, a także wyjawiający 
ich tajemnice. Rick Lamb, twórca i 
gospodarz bardzo popularnych w USA 
programów telewizyjnego i radiowego – 
The Horse Show i The Horse Show Minute, 
spisał najwartościowsze lekcje, których się 
nauczył oraz najgorsze błędy, jakie popełnił.  
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Autor jest propagatorem tradycji i kultury 
hipicznej, wieloletnim współpracownikiem 
miesięcznika „Koń Polski”, w którym 
publikował artykuły o tematyce 
historycznej.  Ponadto jest malarzem, 
rzeźbiarzem, kostiumologiem, poetą i 
gawędziarzem, a także autorem tekstów i 
muzyki piosenek popularnych w środowisku 
jeździeckim.  
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Celem tej książki jest przedstawienie w 
prosty sposób metody Mary Wanless oraz 
dostarczenie czytelnikowi podstawowych 
narzędzi niezbędnych do osiągnięcia 
niezależnego dosiadu w stępie i kłusie, 
zarówno w przejściach jak i w jeździe po 
prostej, na zakrętach oraz po kole. Jeździec 
znajdzie w niej również wskazówki co robić, 
jeśli coś nie do końca udaje mu się tak, jak 
by chciał, a także jak używać swojego ciała, 
nóg i rąk w prawidłowy sposób oraz opisuje 
części składowe idealnego kontaktu. 
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Programy rozwojowe z końmi Horse Assisted 
Education to fascynująca przestrzeń w kontakcie 
z końmi, które w wyniku specjalnego podejścia i 
relacji podejmują rolę trenerów. W książce 
przybliżona jest rola konia i co to znaczy, że koń 
jest trenerem. Jest to podróż w poszukiwaniu 
kontaktów z końmi przez kontakt ze sobą oraz 
opisują lekcje koni-trenerów. Nakreślona jest 
także rola osoby prowadzącej, czyli facylitatora, 
który tworzy przestrzeń rozwojową dla ludzi, w 
której konie są trenerami. 
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Prezentowany album pokazuje te 
dostojne zwierzęta z całym swym 
wdziękiem. Zebrane fotografie nie tylko 
zachwycają pięknymi ujęciami, ale 
opowiadają również historię życia tych 
zwierząt. To ekskluzywna książka dla osób, 
które cenią doskonałe piękno natury. 
Konie w galopie to synonim piękna 
doskonałego.  
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Wartości zapotrzebowania koni na 
poszczególne składniki pokarmowe są 
zaleceniami i wskazaniami żywieniowymi z 
punktu widzenia nauki, a nie obowiązującą 
normą prawną. Opracowane tu zalecenia 
żywieniowe koni zawierają aktualne tabele 
zapotrzebowania pokarmowego oraz 
przykładowe dawki pokarmowe i sposób ich 
układania.  
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Historia i współczesność jazdy w damskim 
siodle. Ten świat zmienił się bardzo 
nabierając nowych wartości - w ciągłym 
pośpiechu, piękno i elegancja nie nadążają. 
Piękna kobieta w damskim siodle, na 
pięknym koniu - to prawdziwe dzieło sztuki. 
Warto, choć w części, przywrócić ten świat 
do życia i nie dać mu zginąć.  
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Dwutomowa reedycja dzieła z 1931 r.  W tym 
podręczniku znajdziemy wszystko, co ówczesny 
kawalerzysta powinien wiedzieć o 
użytkowanych koniach. Autor przedstawił rasy 
koni najodpowiedniejsze do służby wojskowej i 
organizację hodowli koni w II Rzeczypospolitej. 
Omówił funkcjonowanie zmysłów konia czy 
jego układów wewnętrznych. W pracy tej 
przestawił sposoby jazdy konnej, obchodzenia 
się ze zwierzęciem, podkucia, treningu, dbania 
o jego higienę, zdrowie i dobrą kondycję.  
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Praca ta prezentuje zasady tworzenia szlaków 
turystycznych przyjaznych dla turystyki konnej. 
W książce prezentowane są uwarunkowania 
formalno-prawne, procedury tworzenia szlaków 
konnych, zasady projektowania korytarzy 
szlaków konnych, urządzeń obsługi ruchu 
turystycznego oraz im towarzyszących 
obiektów rekreacyjno-wypoczynkowych. 
Pozycja jest dostępna w wersji cyfrowej.   
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Behawiorystka Marlitt Wendt od lat 
specjalizuje się w poznawaniu zdolności 
poznawczych i etologii koni. Swoje książki i 
prace naukowe poświęca porozumieniu 
pomiędzy koniem i człowiekiem, przekazując 
praktyczną wiedzę z zakresu uczenia się, 
komunikacji i pozytywnego szkolenia koni. 
Jej seminaria cieszą się ogromną 
popularnością w całej Europie. 
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Kurt Albrecht von Ziegner, światowej sławy 
trener jeździectwa, wyjaśnia, że ujeżdżenie to 
szkolenie ciała i umysłu konia, którego celem 
jest osiągnięcie harmonii między zwierzęciem 
a człowiekiem. Autor pokazuje, że jest to 
ciężka praca, wymagająca samodyscypliny i 
sprawiedliwości względem wierzchowca. 
Książka w przystępny i logicznie 
uporządkowany sposób przybliża prawidłową 
kolejność pracy z wierzchowcem.  
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W niniejszej monografii poruszono takie 
zagadnienia jak:  rasy koni użytkowanych w 
sporcie i rekreacji, podstawy żywienia koni, 
rekreacyjna jazda konna, wybrane sporty 
hippiczne, bezpieczeństwo pracy z końmi.  
Ponadto omówiono zastosowanie fizjoterapii  
u koni, budowę anatomiczną układu ruchu 
konia, choroby i biomechanikę ruchu, a także 
warunki utrzymania koni w myśl przepisów 
Unii Europejskiej. 
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Ujeżdżenie na XXI wiek jest książką dla 
jeźdźca myślącego i praktyczną lekturą 
poruszającą wszystkie aspekty techniki 
szkolenia począwszy od pracy wstępnej z 
młodym koniem, poprzez wyższą szkołę,       
aż do figur w powietrzu. 
Paul Belasik przytacza analogie do różnych 
dyscyplin sportu, sztuki i nauki, ilustrując 
swoje idee w nawiązaniu do wybranych 
zagadnień filozofii. Jego pisarstwo czaruje i 
działa stymulująco. 
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To jest nowoczesny podręcznik dla 
nowoczesnych jeźdźców. Tu dowiemy się, jak 
najlepiej przygotować się do jazdy konnej, 
na co zwrócić szczególną uwagę, a czym się 
w ogóle nie przejmować - czyli jak odnaleźć 
szczęście na końskim grzbiecie! 
Dzięki tej książce zdobywamy wiedzę krok 
po kroku, w sposób lekki, łatwy i przyjemny. 
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Książka zawiera osobiste obserwacje i 
doświadczenia autora, który kieruje je do 
młodych ludzi rozpoczynających przygodę z 
końmi. Za przekazanie tych nauk odpowiedzialni 
są ludzie zajmujący się szkoleniem jeździeckim: 
trenerzy, instruktorzy, ale również rodzice. 
Doświadczonym jeźdźcom chce przypomnieć, że 
wynik nie jest najważniejszy, równie ważne jest 
przyjazne traktowanie koni, które chcą być 
partnerem człowieka. 
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Autor pokazuje w jaki sposób prawdziwie 
komunikować się i rozwijać więź z koniem. 
Łagodne techniki Dennisa ułożone są w 
kroki, które umożliwiają samodzielny 
trening twojego konia w trakcie którego 
pogłębiamy swoją więź ze zwierzęciem. 
Poszczególne rozdziały opisują okrągły 
wybieg, techniki kontroli, rozwiązywanie 
problemów, leczenie płochliwości, 
załadunek na przyczepę oraz wiele innych 
przydatnych porad. 
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W książce omówiono takie zagadnienia 
jak: budowa i fizjologia przewodu 
pokarmowego koni, składniki 
pokarmowe, potrzeby energetyczne i 
białkowe, kondycja koni, związki 
mineralne, pasze stosowane w żywieniu 
koni i zasady ich skarmiania, a także 
zasady żywienia różnych grup koni. 
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Ten wyjątkowy poradnik kierowany jest 
do właścicieli i miłośników koni. Zawiera 
mnóstwo informacji o rasach, ich 
pielęgnacji, zachowaniu i potrzebach, ale 
przede wszystkim uczy, jak właściwie 
interpretować mowę ciała koni i 
postępować z tymi zwierzętami. Dzięki 
tej książce zyskamy pewność siebie, która 
pozwoli zbudować silną i harmonijną 
więź z koniem.  
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Książka Haliny Gronowskiej jest bardzo 
wartościowym poradnikiem. Wszyscy 
popełniamy błędy w obcowaniu z 
końmi dlatego warto wiedzieć, co 
robimy źle. Uświadomienie błędów, to 
pierwszy krok na drodze do ich 
naprawiania.  
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Publikacja stanowi nieocenione źródło 
przydatnych informacji dla osób 
zainteresowanych kupnem lub wymianą 
sprzętu jeździeckiego -zarówno dla 
doświadczonych jeźdźców, jak i nowicjuszy. 
Jest to kompleksowy, bogato ilustrowany 
przewodnik po sprzęcie jeździeckim, dzięki 
któremu nauczymy się bezbłędnie 
rozpoznawać, dopasowywać i pielęgnować 
najróżniejsze elementy rzędu potrzebne do 
efektywnej jazdy! 



Biblioteka Główna  

Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 
Regionalny Ośrodek Rolniczej Informacji Naukowej 

Nowości wydawnicze:  publikacje z zakresu hipologii i jeździectwa.   
 
 
 

 
Cherry Hill jest autorką wielu bestsellerowych 
książek. Jest znaną na całym świecie 
instruktorką i trenerką, a także sędzią kilku 
amerykańskich organizacji ras koni. W tej 
pracy nie chodzi autorce o wytresowanie 
zwierzęcia, by stało się posłuszną "małpką 
cyrkową". Jest to czasochłonny proces: 
najpierw wychowywanie konia, a następnie 
przygotowywanie go do roli towarzysza 
człowieka – czyli konia wierzchowego.  
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W książce autor wyjaśnia, w jaki 
sposób można przewidzieć zachowanie 
konia. Podpowiada co zrobić, by 
uzyskać pożądaną reakcję zwierzęcia i 
jak eliminować jego złe nawyki. 
Możemy nauczyć konia, aby ignorował 
rzeczy, które go płoszą, stał cierpliwie 
po przywiązaniu, akceptował rutynowe 
zabiegi weterynaryjne i kowalskie, a 
reagował pozytywnie podczas 
pokazów, na przejażdżce czy w stajni. 
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Książka wprowadza Czytelnika w fascynujący 
świat zaawansowanych zdolności 
psychicznych koni. Autorka po raz pierwszy 
udowadnia w niej funkcjonowanie u koni 
teorii umysłu – złożonego konstruktu, 
przypisywanego dotąd wyłącznie ludziom. 
Czy konie rzeczywiście potrafią odczytywać 
nasze myśli? To inspirująca podróż, podczas 
której w błyskotliwy sposób odkrywamy 
niezwykłe tajemnice końskiego umysłu!  
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Książka jest pełna praktycznych rad i zdjęć, 
ilustrujących krok po kroku wszystko to, co 
powinien wiedzieć młody adept jeździectwa –      
od sposobu wsiadania na konia do techniki jazdy 
krosowej i stroju na zawody w ujeżdżeniu.              
Tu nauczymy się pielęgnacji konia i sprzętu 
jeździeckiego, a także dowiemy się, jak zwyciężać  
w zawodach, zwanych gymkhanami i na pokazach.   
To idealna książka dla tych, którzy pragną 
realizować w praktyce swoją pasję do koni. 
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Jest to prezentacja nowoczesnych technik 
treningowych i ich zastosowań w jeździectwie. 
Książka adresowana do instruktorów 
jeździectwa zainteresowanych poprawą swoich 
kompetencji szkoleniowych, w szczególności do 
trenerów i kandydatów przystępujących do 
egzaminów instruktorskich. Doskonała lektura 
uzupełniająca dla szkoleniowców 
zainteresowanych uzyskaniem wyższych 
uprawnień instruktorsko-trenerskich. 
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W niniejszym tomie zostały poruszone takie 
zagadnienia jak:  znaczenie gospodarcze i 
uwarunkowania ekonomiczne chowu 
i hodowli koni, identyfikacja koni, metody pracy 
hodowlanej, użytkowanie rozpłodowe, wychów 
źrebiąt, żywienie i użytkowanie koni - w 
zaprzęgu, wierzchem i w innych formach. 
Niektóre zagadnienia  omówiono dodatkowo w 
formie pokazowej na dołączonej płycie CD. 
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W tomie II Wydawnictwa SGGW autorzy 
omawiają następujące zagadnienia:  rasy koni 
hodowane w Polsce ze szczególnym 
uwzględnieniem gorącokrwistych i 
zimnokrwistych, a także koni prymitywnych, 
kuców i koni małych. Ponadto poruszone zostały 
cechy warunkujące przydatność użytkową koni, 
ich dobrostan i utrzymanie koni oraz 
zagadnienie wyścigów konnych i hipoterapii.  
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Jasne instrukcje i szczegółowe ilustracje 
sprawiają, że poradnik staje się doskonałą 
lekturą zarówno dla osób, które właśnie stały 
się właścicielami konia, jak i dla 
doświadczonych hodowców i jeźdźców. Z 
książki dowiemy się, jak najlepiej opiekować 
się koniem, jak dbać o jego zdrowie i kondycję. 
Podkreślono w niej zalety regularnych 
treningów, a także opisano jak utrzymywać 
stajnię i postępować w nagłych wypadkach. 
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Książka ta to świetna lektura dla osób, które 
pragną poznać zasady klasycznego ujeżdżenia i 
szkolić swoje konie tak, by osiągnąć lekkość i 
harmonię.  Autor omawia wiele problemów 
pojawiających się podczas szkolenia i 
przedstawia różne propozycje ich rozwiązania. 
„Zawsze widzę w koniu partnera” to 
stwierdzenie stoi u podstaw filozofii Arthura 
Kottasa. Pewnie dlatego w pracy z 
najróżniejszymi końmi osiąga tak wspaniałe 
rezultaty. 
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Ten praktyczny poradnik pomoże pewnie 
usiąść w siodle i zacząć jeździć - zarówno dla 
rozrywki, jak i dla sportu. Nauczy dbać o 
wierzchowca, pielęgnować go oraz wreszcie 
zrozumieć co koń chce przekazać jeźdźcowi. 
Audrey Pavia jest cenioną autorką książek 
poświęconych tematyce hipologicznej, zaś 
Shannon Sand doświadczoną zawodniczką w 
dziedzinie hipiki. Obie mają na swoim koncie 
wiele medali w konkurencjach jeździeckich.  
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Książka jest osobistym wyznaniem jednego z 
najwybitniejszych jeźdźców. Omówione zostało 
przygotowanie mentalne w całym procesie 
treningowym w jeździectwie, na co trzeba 
poświęcić sporo czasu i uwagi podczas 
własnego treningu. W następnej kolejności 
autor opisuje przygotowanie fizyczne i pozycję 
w siodle. Ponadto szeroko i dokładnie omawia 
swoją metodę utrzymania wzroku 
panoramicznego, któremu przypisuje dużą 
wagę w odnoszeniu sukcesów.  
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Atlas, prezentujący 67 ras koni, zawiera zwięzłe 
opisy, krótką historię każdej rasy oraz informacje 
o charakterze i użytkowaniu należących do niej 
koni. Atutem atlasu są piękne zdjęcia wykonane 
specjalnie na potrzeby tej książki przez właścicieli 
i miłośników koni. Część atlasową poprzedza 
krótkie kompendium podstawowej wiedzy o 
koniach, ich utrzymaniu, wyglądzie i 
użytkowaniu, a także słowniczek "końskich" 
terminów, znanych jedynie koniarzom.  
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Oryginalny poradnik pomaga opanować 
sztukę jeździectwa niemalże w ciągu jednego 
weekendu. Wyjaśnia tajniki psychiki koni, 
kładzie nacisk na, zrozumienie jego 
zachowania, co pomaga w ułożeniu 
zwierzęcia. Opisuje zwyczaje stadne koni, 
hierarchię, miejsce w stadzie, sposoby 
komunikowania się oraz charakterystykę 
zmysłów i umiejętności.  
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Książka utytułowanego jeźdźca, Mistrza Polski, 
uczestnika Mistrzostw Europy i Pucharów 
Narodów w skokach. Książka jest zbiorem rad 
dotyczących zarówno prawidłowej pracy z 
koniem, jak i doprowadzenia zawodnika do  
poziomu mistrzowskiego. Korzystając ze 
swojej wiedzy i zdobytych doświadczeń 
przedstawił "gotową recepturę" treningu 
konia i jeźdźca od podstaw. 
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Reprint największego dzieła hipicznego 
Mariana Czapskiego, trzytomowej pracy  
Historya powszechna konia z 1874 r. , która  
po dwóch latach została uzupełniona o Atlas 
konia zawierający ryciny opisywanych przez 
niego ras. Autor w trakcie wojaży zgłębiał 
nauki ogrodnicze i historię konia. W swym 
majątku w Miropolu założył jedną z 
najlepszych stadnin w ówczesnym czasie. 
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Książka dotyczy nie tylko jazdy konnej. Chodzi w niej 
o dużo więcej - o partnerstwo, przyjaźń i takie 
nastawienie do konia, które jest warunkiem 
harmonijnego współdziałania. Traktuje nie tylko o 
wyszkoleniu konia, ale również o wyszkoleniu 
jeźdźca. Ukazuje, że kluczem do prawidłowego i 
efektywnego obchodzenia się z koniem jest pełna z 
nim współpraca. Książka przeznaczona jest zarówno 
dla entuzjastów, otwartych na nowe idee, jak i dla 
konserwatystów o sztywnych zasadach. 
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Prezentowana książka to znakomity poradnik 
dla osób, które chciałyby zgłębić wiedzę na 
temat tych zwierząt. Oprócz szczegółowych 
opisów ponad siedemdziesięciu ras w książce 
znalazły się informacje na temat anatomii 
konia, a także praktyczne porady, jak dbać o 
jego zdrowie i zapewnić mu najlepsze 
warunki.  
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Jakub Gołąb bezkompromisowo, ale przede 
wszystkim merytorycznie, rozprawia się z 
wieloma mitami dotyczącymi rzędu i jego 
wpływu na zdrowie i psychikę konia. 
Podpowiada, jak należy używać jego 
poszczególnych elementów, by były zarówno 
bezpieczne i komfortowe dla zwierzęcia, jak i 
użyteczne dla człowieka. Opisy uzupełniają 
liczne fotografie i rysunki wykonane 
specjalnie na potrzeby tej książki.  
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Książka ma formę szczegółowego i fachowego 
kompendium wiedzy dla terapeutów, lekarzy, 
osób korzystających z hipoterapii i ich 
opiekunów. "Hipoterapia" systematyzuje cały 
dostępny zasób współczesnej wiedzy na 
temat tej formy rehabilitacji, dostarcza 
teoretycznej podbudowy zagadnienia i 
podkreśla znaczenie hipoterapii jako 
autonomicznej dziedziny wiedzy, sytuując ją 
na styku różnorakich dyscyplin. 
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Miesięcznik ukazuje się od 18 lat. 
Skierowany jest do miłośników 
jeździectwa - zarówno zawodników, jak i 
amatorów jeżdżących konno 
rekreacyjnie. Zawartość magazynu 
odpowiada rosnącemu zapotrzebowaniu 
na informacje i fachową wiedzę. 
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Profesjonalny magazyn hippiczny kierowany 
do sympatyków koni i jazdy konnej oraz 
profesjonalnych jeźdźców. Zawiera informacje 
o hodowli i pielęgnacji koni, relacje z dużych 
imprez jeździeckich, historie sławnych osób 
oraz porady z zakresu weterynarii i żywienia. 
Na łamach pisma publikują uznani hodowcy, 
doświadczeni lekarze, utytułowani zawodnicy. 
Do tego podaje aktualne wyniki zawodów 
oraz wspaniałe zdjęcia koni.    
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Miesięcznik hippiczny ukazujący się od 
1965 roku. Jest to najstarsze w Polsce 
czasopismo zamieszczające relacje z 
zawodów hippicznych, wywiady z 
hodowcami, właścicielami stadnin itp. Na 
końcu każdego numeru zamieszczane są 
oferty sprzedaży koni, bryczek, koniowozów 
itp. Zawiera również cykle tematyczne:  
„Salon jeżdziecki” oraz „Mały Konik”.  
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Nowoczesny miesięcznik poświęcony 
jeździectwu. Stanowi praktyczny poradnik 
dla wszystkich miłośników koni. W prosty i 
przyjazny dla czytelnika sposób opisuje 
trening jeździecki, opiekę nad koniem, 
problemy weterynaryjne. Pomaga wybrać 
odpowiedni sprzęt, a także informuje o 
najnowszych trendach w jeździeckiej 
modzie.  
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Kwartalnik ukazujący się od 2003 roku w 
nakładzie 2 tys. egz. Stanowi kompendium 
wiedzy hodowlanej nawiązując do tradycji 
miesięcznika Jeździec i Hodowca z okresu 
międzywojennego. Periodyk profesjonalisty 
kierowany do każdego zdeklarowanego 
koniarza.  
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Zapraszamy do skorzystania z księgozbioru Biblioteki Głównej. 
                Posiadamy najciekawsze zbiory z zakresu hipologii, 
                 jeździectwa 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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       Hipologia i Jeździectwo  w  
       Uniwersytecie Przyrodniczym w 
       Lublinie jest pierwszym tego 
       rodzaju kierunkiem studiów w 
       Polsce. Powstanie tego kierunku 
       umożliwiły wieloletnie  
       doświadczenia pracowników 
       Uniwersytetu w prowadzeniu 
       dotychczasowej specjalności o 
       podobnym profilu, a także 
zainteresowanie kandydatów. Kierunek daje możliwość realizowania  
specjalistycznego programu skoncentrowanego na koniu, jego hodowli i 
użytkowaniu. Do realizacji niniejszego programu pomocny jest księgozbiór 
znajdujący się w Bibliotece Głównej. A więc ruszajmy do Biblioteki,  „na koń”. 


