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Opublikowane książki

Monografie:

Włodzimierz Mich, Wyzyskiwacze przeciw wywrotowcom. Wal-
ka Ziemian w Warszawie ze Związkiem Zawodowym Robotni-
ków Rolnych Rzeczypospolitej Polskiej 1919–1926, Wydawnic-
two UMCS, Lublin 2008, ss. 246

Zbiorowym bohaterem publikacji jest Związek Ziemian,
w jego działaniach dotyczących korzystnego dla pracodaw-
ców uregulowania stosunków pracy w rolnictwie. Aby osiąg-
nąć swe cele – w szczególności korzystne rozstrzygnięcia apa-
ratu państwowego, a także korzystne dla ziemian działania
tego aparatu – Związek Ziemian starał się o pozyskanie dla
swych racji szerokiego poparcia społecznego. Praca dotyczy

działań Związku w latach 1919–1926. Zwraca uwagę bardzo kompetentnie zebrana
baza źródłowa. Książka składa się z siedmiu rozdziałów – ukazuje priorytety Związ-
ku Ziemian i trafnie wydobyty przez Autora stopień konfliktu społecznego w rolnic-
twie, zwłaszcza że stosunki między dworem a służbą dalekie były od anonimowości.
Praca prezentuje postawę aparatu państwowego wobec konfliktu, którego stronami
byli z jednej strony ziemianie i Związek Ziemian, a z drugiej robotnicy rolni i ZZRR.

Anna Moraczewska, Transformacja funkcji granic Polski, Wy-
dawnictwo UMCS, Lublin 2008, ss. 299.

Przedmiotem badań autorki są granice państwa polskie-
go, postrzegane jako trwały geograficzny fenomen państwo-
wości i jedno z najpoważniejszych źródeł jego niezależności
i bezpieczeństwa, przedmiot odwiecznej troski władzy i społe-
czeństwa. Nowe podejście do tego fenomenu zawiera się
w tym, iż autorka zwraca uwagę na czynniki dokonujące się
w środowisku międzynarodowym, pod których wpływem ob-
serwujemy proces odchodzenia od postrzegania granic w kate-
goriach ,,oddzielania od siebie narodów”, „murów granicz-

nych” itp. na rzecz ich nowych funkcji. Wykorzystanie w książce modelu J. Rosenau
do objaśnienia fenomenu polityki zagranicznej państwa, innej niż te, które dominują
w analizach o zdecydowanie klasycznym podejściu do państwa i polityki zagranicz-
nej, wydaje się logiczną konsekwencją dynamicznego podejścia do badanego przed-
miotu, spojrzenia na funkcje granic przez pryzmat zmiennej natury stosunków mię-
dzynarodowych, dynamiki środowiska i systemu międzynarodowego. Nie popadając
ani w skrajny realizm, ani skrajny neoliberalizm, autorka konsekwentnie buduje model
funkcjonalnej teorii granic, w której klasyczne wartości, jakie dla każdego państwa
symbolizują jego granice, ulegają wzbogaceniu (transformacji) jako efekt synergii
z myślącymi podobnie władzami.
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Edward Olszewski, Polska Szkoła Sobotnia im. Jana Pawła II
w Oslo. 20 lat w służbie Polonii i Polski, Wydawnictwo Adam
Marszałek, Toruń 2008, ss. 96.

Monografia Polskiej Szkoły Sobotniej im. Jana Pawła II
w Oslo, wydana z okazji 20-lecia placówki.

Konrad Pawłowski, Kosowo. Konflikt i interwencja, Wydaw-
nictwo UMCS, Lublin 2008, s. 257

Autor stawia sobie za cel ukazanie całokształtu histo-
rycznych i polityczno-prawnych uwarunkowań konfliktu serb-
sko-albańskiego, jego dynamiki oraz przyczyn i przebiegu
interwencji NATO. Analizie poddane zostały dalekosiężne
skutki konfliktu i interwencji posiadające wymiar wewnątrz-
państwowy i międzynarodowy. Istotna część rozważań po-
święcona jest próbie uchwycenia samego zjawiska konfliktu
i interwencji w stosunkach międzynarodowych oraz ich wy-
miaru prawnomiędzynarodowego.

Wojciech Ziętara, Międzynarodówka Socjalistyczna. Organi-
zacja, doktryna i działalność w latach 1951–2001, Toruń 2008,
s. 308.

Książka jest monografią naukową z zakresu współcze-
snych międzynarodowych organizacji ruchów politycznych.
Ruch socjaldemokratyczny odgrywa wiodącą rolę w życiu
politycznym państw współczesnego świata. Członkostwo
w Międzynarodówce Socjalistycznej stanowi istotne kryterium
formalne decydujące o przynależności do tego ruchu politycz-
nego. Organizacja została założona w 1951 roku i nawiązuje
do tradycji międzynarodowego ruchu robotniczego przeło-

mu XIX i XX wieku. Publikacja podsumowuje okres pierwszego półwiecza funkcjo-
nowania organizacji. Autor analizuje i wyjaśnia główne kierunki działalności Mię-
dzynarodówki, przedstawia zmiany organizacyjne oraz katalog ideowy.
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Opracowania zbiorowe:

Myśl polityczna w Polsce po 1989 roku. Wybrane nurty ideowe,
(red.) Ewa Maj, Alicja Wójcik, Wydawnictwo UMCS, Lublin
2008, ss. 324

Synteza polskiej myśli politycznej po 1989 roku, opraco-
wana przez lubelskich politologów, jest publikacją ważną
i znacznie wzbogacającą wiedzę o nas samych oraz naszych
sprawach i problemach narodowych, państwowych, cywiliza-
cyjnych itp. Autorzy, bacznie obserwując polskie życie poli-
tyczne i ideowe, potrafili dostrzec, iż nasi politycy i publicyści
nie tylko stale toczą boje o władzę i wpływy w państwie, ale

też wyrażają określone poglądy, wyobrażenia, koncepcje, poprzez realizację których
starają się wpłynąć na bieg wydarzeń i odpowiednio zmieniać kraj, jego otoczenie i
jego mieszkańców. Z wypowiedzi ideowo-politycznych autorzy wyedukowali intere-
sujące przemyślenia polityczne i odpowiednio je usystematyzowali i opisali.

Oblicza polskich mediów po 1989 roku, (red.) Lidia Pokrzyc-
ka, Beata Romiszewska, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2008,
ss. 244

Teksty składające się na publikację napisane są cieka-
wie, warte podkreślenia jest również to, że wszystkie oparte
są na rzetelnych źródłach. Zaletę książki stanowi to, że uka-
zuje, jak budował się współczesny polski system medialny,
jakie zmiany dokonały się w poszczególnych segmentach ryn-
ku mediów, a także to, że sygnalizuje obecne tendencje i kie-
runki rozwojowe. Niewątpliwie ta aktualność i wieloaspekto-
wość, a także wysoki poziom naukowy tekstów są największy-

mi walorami publikacji. Książka adresowana jest do osób zajmujących się w teorii i prak-
tyce szeroko rozumianą komunikacją społeczną, a także stanie się ona cenną pomocą
dla studentów dziennikarstwa, politologii, socjologii i kierunków pokrewnych.

Późnowestwalski ład międzynarodowy, (red.) Marek Pietraś,
Katarzyna Marzęda, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2008,
ss. 472

Oddana do rąk czytelnika książka jest pierwszą w litera-
turze politologicznej w Polsce próbą wywołania dyskusji
i wstępnej analizy zmian środowiska międzynarodowego o no-
wych jakościowo, wcześniej nieznanych, cechach. Zmiany te,
warunkowane przez procesy globalizacji, oznaczają stopnio-
we odchodzenie od parametrów środowiska międzynarodo-
wego właściwych ładowi westfalskiemu, symbolicznie powsta-
łemu w roku 1648. Stopniowo, stąd ład późnowestwalski, a nie
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powestfalski, zmienia się wizja stosunków międzynarodowych. Zmiany te są potęż-
nym wyzwaniem dla procesu poznania w ramach nauki o stosunkach międzynarodo-
wych i dla praktyki politycznej.

Przywództwo lokalne a kształtowanie demokracji partycypacyj-
nej, (red.) Stanisław Michałowski, Katarzyna Kuć-Czajkow-
ska, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2008, ss. 554

Praca dotyka dość „modnej” problematyki demokracji
lokalnej i politycznie uwarunkowanych procesów decentrali-
zacji, które – zgodnie z pewnym schematem – są oceniane
jako wkład w proces demokratyzacji mechanizmów władzy.
Stąd pojawiają się dość często znamienne określenia „party-
cypacja” (nawet w tytule opracowania) czy demokracja uczest-
nicząca. Lektura opracowania przekonuje, iż jest to ciekawe
i raczej przemyślane studium, poruszające ważne na styku

społeczeństwo lokalne – polityka demokratyzacji kwestie problemowe. Będzie to cenny
nabytek na rynku wydawniczym, i to wcale nieukierunkowany na odbiorcę o przygo-
towaniu politologicznym.

Region Azji Centralnej jako obszar wpływów międzynarodowych,
(red.) Bartosz Bojarczyk, Agata Ziętek, Wydawnictwo UMCS,
Lublin 2008, ss. 290

Praca zbiorowa podejmuje niezwykle ważną problema-
tykę, ściśle związaną z najnowszymi orientacjami gry politycz-
nej wielkich mocarstw. Azja Centralna i obszary przyległe sta-
nowią dziś teren szczególnego zainteresowania mediów, na
nich skupia się uwaga wybitnych dziennikarzy, politologów,
ekspertów rządowych. Niniejsza publikacja jest ważna i istot-
na dla różnych obszarów nauk politycznych. Ma też znacze-

nie szersze, wychodząc naprzeciw zainteresowaniu mediów rejonem Azji Centralnej,
może być atrakcyjna dla kulturoznawców, antropologów kultury, dziennikarzy, so-
cjologów i innych badaczy. Tematyka jest ważna dla każdego rejonu szybkiej trans-
formacji, w tym dla Europy Środkowo-Wschodniej.

Region Kaukazu w stosunkach międzynarodowych, (red.) Krzysztof Iwańczuk, Tomasz
Kapuśniak, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2008, ss. 374

W książce podjęto próbę ukazania istoty i specyfiki państw i regionu Kaukazu
w stosunkach międzynarodowych oraz przedstawiono strategię mocarstw i państw
zarówno wobec poszczególnych państw tego obszaru, jak i wobec całego regionu Kau-
kazu. O znaczeniu regionu Kaukazu we współczesnych stosunkach międzynarodo-
wych decyduje nie jego wielkość terytorialna, lecz położeniegeopolityczne i geoekono-
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miczne. Wskutek rozpadu ZSRR Kaukaz stał się terenem
walk o dominację i wpływy pomiędzy mocarstwami. Rosja,
która dąży do supremacji w regionie, napotyka zdecydowany
sprzeciw Zachodu Stanów Zjednoczonych Ameryki, wspie-
ranych przez UE, a także Iranu i Turcji. Rozgrywająca się
w XXI wieku „Wielka Gra” o Nowy Szlak Jedwabny dla trans-
portu surowców energetycznych jest tego najlepszym przy-
kładem. „Wąskie gardło” szlaków transportowych – region
Kaukazu – może przesądzić o wyniku tej gry.

„Udało mi się mieć ciekawe życie”. Księga Jubileuszo-
wa Leopolda Ungera, (red.) Iwona Hofman, Wydaw-
nictwo UMCS, Lublin 2008, ss. 263.

Leopold Unger, uznany mistrz komentarza
i analizy politycznej, wybitny publicysta i wieloletni
współpracownik paryskiej ,,Kultury” i belgijskiego
,,Le Soir”, obchodził 85. rocznicę urodzin i sześćdzie-
sięciolecie pracy dziennikarskiej. Jego przyjaciele
i współpracownicy, pragnąc uczcić i uświetnić ten ju-
bileusz, ofiarowali prace, które złożyły się na księgę

jubileuszową wydaną przez Wydawnictwo UMCS, z którym Leopold Unger współ-
pracował już wielokrotnie. W zbiorze pomieszczone zostały teksty wybitnych publi-
cystów, polityków i pisarzy, między innymi Czesława Bieleckiego, Władysława Barto-
szewskiego, Stefana Bratkowskiego, Bronisława Geremka, Ryszarda Kapuścińskie-
go, Leszka Kołakowskiego, Adama Michnika, Jerzego Pomianowskiego, Adama Da-
niela Rotfelda, Lecha Wałęsy, Józefa Życińskiego.

Współpraca międzynarodowa

� Dr Bartosz Bojarczyk (Zakład Stosunków Międzynarodowych) w dniach 26–
29 marca 2008 r. uczestniczył w 49 Konwencji International Studies Association w San
Francisco (USA) pt. Bridging Multiple Divides. Tytuł referatu: The Foreign Policy of
Iran in the 21st Century – Internal Dimensions and External Pressure.

� W dniach 27 kwietnia–1 maja 2008 r. dr Ewa Nowak (Zakład Socjologii Polity-
ki) przebywała w Preszowie (Presov, Słowacja), gdzie na zaproszenie Katedry Slawi-
styki Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Preszowskiego oraz Instytutu Polskiego
w Bratysławie wygłosiła wykłady dla studentów i pracowników Uniwersytetu na te-
mat Agenda Setting, News Framing, Priming – Telewizyjne serwisy informacyjne w czasie
kampanii wyborczej w Polsce w 2005 i w 2007 roku, Budowanie wizerunku osobistego
w komunikacji społecznej. Wykłady odbywały się w ramach corocznych Dni Polskich


