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Idee. Państwo. Ludowcy. Księga jubileuszowa z okazji 70. 
rocznicy urodzin Profesora Jana Jachymka, (red.) Ewa Maj, 
Stanisław Michałowski, Alicja Wójcik, Wydawnictwo UMCS, 
Lublin 2009, s. 673

Podjęty przez najbliższych współpracowników i przyjaciół 
Profesora Jana Jachymka trud związany z redakcją pracy wywo-
łuje zrozumiałe zainteresowanie, i to nie tylko z poznawczego 
punktu widzenia, lecz również ze względu na potrzeby szeroko 
rozumianej praktyki i chociażby w toku realizacji zajęć dydak-
tycznych. Geneza poruszanych i omawianych w opracowaniu 
problemów stanowi bowiem immanentny składnik przeobrażeń 
społeczno-politycznych w naszym kraju.

Regiony w stosunkach międzynarodowych, (red.) Ireneusz 
Topolski, Hanna Dumała, Andrzej Dumała, Wydawnictwo 
UMCS, Lublin 2009, s. 275

Regionalizacja jest jedną z najbardziej charakterystycznych 
tendencji rozwojowych współczesnych stosunków międzyna-
rodowych. Podział świata na regiony stanowi nie tylko zagad-
nienie czysto teoretyczne , stosowane w nauce o stosunkach 
międzynarodowych, ale także występuje w praktyce życia 
międzynarodowego. Przejawia się to w działalności zarówno 
państw, jak i organizacji międzynarodowych, na czele z Organi-
zacją Narodów Zjednoczonych. Celem niniejszej publikacji jest 
przedstawienie procesów zachodzących w regionach między-

narodowych i pokazanie cech unikalnych poszczególnych regionów. Na potrzeby monografii 
wyodrębniono dziewięć regionów: Europę Zachodnią, Region Morza Bałtyckiego, Europę 
Południowo- Wschodnią, Wspólnotę Niepodległych Państw, Bliski Wschód, Azję i Pacy-
fik, Amerykę Północną, Amerykę Łacińską i Karaiby oraz Afrykę. Uzupełnienie stanowi 
subregion Azji Centralnej jako obszar (przedmiot) gry mocarstw. Struktura poszczególnych 
artykułów obejmuje następujące elementy analizy: granice regionu i więzi wewnątrzregional-
ne, instytucjonalizacja współpracy oraz działania integracyjne i dezintegracyjne w regionie, 
mocarstwa regionalne, znaczenie siły militarnej, sporów i konfliktów zbrojnych, specyfika 
oraz rola regionu w stosunkach międzynarodowych.

Współpraca międzynarodowa

Wizyta Profesorów z USA na Wydziale Politologii

W dniach 21–30 maja 2009 roku na zaproszenie prof. dr hab. Marii Marczewskiej-Rytko, 
Prodziekana Wydziału Politologii ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą gościli 
prof. dr Kisor Kumara Chakrabarti, Dziekan Religion and Philosophy Departament na Da-
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vis and Elkins College, Przewodniczącego The Society for Indian Philosophy and Religion 
(SIPRI) oraz prof. dr Chandanę Chakrabarti z Davis and Elkins College, w Zachodniej Wir-
ginii, w USA, wiceprzewodnicząca The Society for Indian Philosophy and Religion (SIPRI). 

Celem przyjazdu było podpisanie umowy o współpracy naukowo-badawczej między 
Wydziałem Politologii UMCS a Davis and Elkins College. Podpisana umowa stwarza moż-
liwości wymiany studenckiej oraz staży naukowych. Stanowi ona zwieńczenie kilkuletniej 
współpracy z Ch. i K. Chakrabartimi (udział w konferencjach naukowych, członkostwo 
prof. dr hab. Marii Marczewskiej-Rytko w The Society for Indian Philosophy and Religion). 
W ramach konsultacji naukowych goście odbyli spotkanie z pracownikami Wydziału oraz 
wygłosili wykłady otwarte. Prof. dr Kisor Chakrabarti wygłosił wykład: Self Culture and 
Society: A Hindu Perspective, w którym poruszył najważniejsze kwestie związane z filozofią 
Wschodu, hinduizmem, szacunkiem dla świętych ksiąg – Wed, wiarą w reinkarnację oraz 
karmana. Hinduizm jest współcześnie wyznawany przez blisko miliard obywateli świata, 
a po dodaniu innych wielkich religii Wschodu: buddyzmu i dżinizmu otrzymamy blisko dwa 
miliardy ludzi. To sytuuje te wyznania obok największych religii współczesnego świata: 
chrześcijaństwa i islamu. Prof. dr Kisor Chakrabarti zwrócił uwagę, że europejska perspek-
tywa niejednokrotnie pomniejsza znaczenie innych punktów widzenia świata. W swoim 
wystąpieniu podkreślał elementy wspólne dla wierzeń Wschodu i religii Abrahamowych, ale 
jednocześnie wyjaśniał istniejące różnice, związane z wiarą w reinkarnację oraz sposobem 
postrzegania Boga i upływem czasu. Hinduizm wypracował normy społeczne oraz zasady 
kształtujące społeczność wyznawców oraz własny system filozoficzny. Znalazło to swoje 
rozwinięcie w drugim wykładzie, jaki wygłosiła prof. dr Chandana Chakrabarti: Spiritualizng 
Politics. Ghandi`s Vision of Real Democracy. Podczas wystąpienia została przybliżona postać 
i myśl polityczno-społeczna Mohandasa Karamchanda Gandhiego, w tym najważniejsze 
wydarzenia związane z indyjską drogą do niepodległości: marszem solnym, obywatelskim 
nieposłuszeństwem, niestosowaniem przemocy. Prof. dr Ch. Chakrabarti dowodziła o moż-
liwości realizowania polityki w duchu moralności rozumianej jako poszukiwanie prawdy, co 
było celem życia M. Gandhiego. Ponadto poruszony został aspekt współczesnej demokracji 
w kontekście ostatnich wyborów parlamentarnych w Indiach na przełomie kwietnia i maja br. 
W spotkaniu aktywny udział wzięli pracownicy, doktoranci oraz studenci Wydziału Politologii.

Podczas pobytu goście mieli także okazję zwiedzić lubelskie Stare Miasto i najbliższą 
okolicę, zasmakować regionalnej kuchni oraz poznać bliżej polską kulturę. Wizyta przebie-
gała w serdecznej atmosferze, a Państwo Chakrabarti byli pod dużym wrażeniem Lublina 
i zapowiedzieli swój kolejny przyjazd. 
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