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Nagrody

 ♦ Dr hab. Maria Marczewska-Rytko, prof. nadzw. (Zakład Ruchów Politycznych) otrzy-
mała Medal Komisji Edukacji Narodowej

 ♦ Dr hab. Wojciech Sokół (Zakład Systemów Politycznych) dostał Nagrodę Ministra 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego II stopnia za osiągnięcia naukowe, za książkę habilitacyjną 
Geneza i ewolucja systemów wyborczych w państwach Europy Środkowej i Wschodniej.

 ♦ Prof. dr hab. Marek Żmigrodzki (Zakład Systemów Politycznych) otrzymał Nagrodę 
im. Profesora Franciszka Ryszki za rok 2009 za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie 
transformacji systemów politycznych, a zwłaszcza systemów Europy Środkowo-Wschodniej

Granty

 ♦ Dr hab. Maria Marczewska – Rytko, prof. nadzw. (Zakład Ruchów Politycznych) 
realizuje międzynarodowy grant zespołowy Populism and Neo-Populism in Central and 
Eastern Europe (Russia, Romania, Hungary, Poland and Slovakia) pod kierownictwem prof. 
Michaela Shafira w latach 2008 – 2012

 ♦ Dr hab. Stanisław Michałowski, prof. nadzw. (Zakład Samorządów i Polityki Lo-
kalnej) uzyskał grant promotorski na realizację projektu: Wizerunki prezydentów miasta 
Lublina na łamach lokalnych dzienników w latach 1990-2006 (realizacja mgr Katarzyna 
Mieczkowska-Czerniak)

 ♦ Dr Paweł Frankowski (Zakład Samorządów i Polityki Lokalnej) został koordynatorem 
projektu w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego w ramach Działania I (temat 
projektu Mobilność Studentów i Pracowników Szkół Wyższych)

 ♦ Dr Bartosz Bojarczyk (Zakład Stosunków Międzynarodowych) uzyskał grant indy-
widualny Prorektora UMCS ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą na realizację 
projektu: Polityka zagraniczna Islamskiej Republiki Iranu w okresie prezydentury Mahmuda 
Achmadineżada

 ♦ Dr Piotr Tosiek (Zakład Stosunków Międzynarodowych) uzyskał grant indywidualny 
Prorektora UMCS ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą na realizację projektu: 
Demokracja w Unii Europejskiej po traktacie lizbońskim. Wymiar prawny i polityczny

Opublikowane książki

Monografie:

Henryk Chałupczak, Edward Kołodziej, Zjazdy i konfe-
rencje konsulów polskich we Francji. Protokoły i referaty, 
Wyd. UMCS, Lublin 2009, s. 486

Publikowane w książce sprawozdania i referaty, traktowane 
przez ich twórców jako materiały tajne, zachowały się w formie 
kopii. Pochodzą one z przechowywanych w Archiwum Akt 
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Nowych zespołów akt Ambasady RP w Paryżu i Konsulatu RP w Marsylii; kilka doku-
mentów odnaleziono w zespole akt Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Nigdy nie wydano 
ich w całości, chociaż niektóre były znane badaczom. W obecnej edycji do druku podano 
materiały obrazujące przebieg konferencji i zjazdów, zarówno „lokalnych”, jak i „centralnych” 
organizowanych we Francji, głównie w Paryżu.

Katarzyna Krzywicka, El continente en cambio. Ensayos 
para un debate sobre America Latina, Wyd. UMCS, Lublin 
2009, s. 149.

Poszukiwanie własnej drogi rozwoju towarzyszy Ameryce 
Łacińskiej od powstania niepodległych państw w XIX wieku. 
Pytanie dotyczące modelu własnego rozwoju nie straciło także 
aktualności w XX w. i stale powraca w nowych uwarunko-
waniach politycznych, gospodarczych i społecznych regionu 
w XXI wieku. W różnych gremiach i kręgach społecznych trwa 
debata na temat stworzenia programów rozwoju przystających 
do potrzeb i uwarunkowań Ameryki Łacińskiej. Niewątpliwie 
Ameryka Łacińska znajduje się na etapie zdefiniowania nowej 

tożsamości politycznej, gospodarczej, społecznej i regionalnej. Jest to proces, który polega 
na poszukiwaniu, eksperymencie i transformacji systemowej. Prezentowana książka zawiera 
siedem studiów, które łączy to, że odnoszą się do wybranych problemów rozwoju regionu 
Ameryki Łacińskiej na przełomie XIX i XX wieku. Celem pracy jest udział w debacie na 
temat przemian na kontynencie latynoamerykańskim, a także propagowanie i pogłębienie 
wśród czytelników zainteresowania problemami Ameryki Łacińskiej dla lepszego zrozu-
mienia współczesnej rzeczywistości tego regionu.

Włodzimierz Mich, Przeciw pauperyzacji i wywłaszczeniu. 
Walka Związku Ziemian w Warszawie o opłacalność produk-
cji i zachowanie własności folwarcznej w latach 1916-1926, 
Wyd. UMCS, Lublin 2009, s. 340.

Praca stanowi zwieńczenie swoistej trylogii poświęconej 
działalności Związku Ziemian w Warszawie w okresie od jego 
powstania do przewrotu majowego. W opublikowanych już 
książkach autor przedstawił funkcjonowanie Związku, jego 
walkę o wpływy i podejmowane przezeń próbę rozwiązania 
kwestii służbowej. Zamknięciem tego cyklu jest omówienie 
zabiegów ZZ w sprawie opłacalności produkcji i podejmowa-
nych przezeń prób przeciwdziałania przymusowemu wywłasz-

czeniu folwarków. Taka właśnie intencja przyświecała autorowi przy przygotowywaniu tej 
pracy.
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Justyna Misiągiewicz, Polityka zagraniczna Turcji po zimnej 
wojnie, wyd. Adam Marszałek, Toruń 2009, s. 298

Turcja stanowi przykład państwa znajdującego się na cy-
wilizacyjnym rozdrożu, państwa, które podjęło próbę zmiany 
swej tożsamości cywilizacyjnej. [...] Spór o to, czym jest i po-
winna być Europa ze względu na swe chrześcijańskie korzenie, 
przejawia się w chwili obecnej w dyskusji o możliwej akcesji 
Turcji do UE. Położenie geopolityczne Turcji powoduje tak 
aspiracje, jak i starania polityków tureckich do pełnienia przez 
państwo roli „pomostu” łączącego Europę i Bliski Wschód.

Lidia Pokrzycka, Prasa ogólnoinformacyjna w regionie lubel-
skim po 1989 roku, Wyd. UMCS, Lublin 2009, s. 290.

Publikacja stawia sobie za cel zbadanie, jak funkcjonuje 
ogólnoinformacyjna prasa lokalna i regionalna w regionie 
lubelskim, a także ukazanie głównych obszarów zmian zacho-
dzących w ogólnoinformacyjnej prasie Lubelszczyzny. W kręgu 
zainteresowań autorki pozostały także kwestie związane z prze-
mianami lokalnych wydawnictw i warunkami wydawania oraz 
funkcjami pełnionymi przez prasę w środowisku.

Opracowania zbiorowe:

Charles Taylor’s Vision of Modernity: Reconstructions and In-
terpretations, red. Christopher Garbowski, Jan Hudzik, Jan Kłos, 
wyd. Cambridge Scholars Publishing, Newcastle 2009, s. 230.

Charles Taylor is currently one the most renowned and 
influential contemporary philosophers. He is also widely quoted 
and discussed both in the social sciences and humanities. The se-
lection of contributions in the current volume offer a penetrating 
cross section of Taylor’s thought. They are derived from a confer-
ence held in October 2008 in Lublin, Poland. Although some of 
the articles are focused on a reconstruction of the philosopher’s 
concepts, most either engage in a polemic with elements of his 
thought or find inspiration in it for their own reflections. The 

contributions are grouped in four parts: philosophy and the modern self; the problem of secu-
larization; between liberalism and communitarianism; and, language, literature and culture.
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Helena Mniszkówna, red. K. Stępnik, M. Gabryś, Wyd. UMCS, 
Lublin 2009, s. 236

Tom monograficzny poświęcony pisarstwu Heleny Mni-
szek ukazał się w serii „Obrazy Kultury Polskiej” w stulecie 
opublikowania Trędowatej. Dotychczas twórczość pisarki nie 
była przedmiotem konfrontacji i dyskusji naukowych. Dorobek 
Mniszkówny oceniano przez pryzmat jej literackiego debiutu, 
najczęściej piętnowano go i etykietowano opiniami pełnymi 
uprzedzeń i stereotypów. Celem naukowej tej książki jest opis 
reprezentatywnej części pisarstwa autorki Panicza poprzez 
użycie różnorakich kluczy metodologicznych, z intencją nowych 
odczytań badawczych utworów, które dotychczas nigdy nie 

były omawiane. Autorzy szkiców dokonywali analiz i interpretacji poszczególnych powieści 
Mniszkówny, ale także interesowali się organizującą je przestrzenią kulturowo-literacką, 
w której odbywa się „korespondencja” motywów, idei i wartości, włącznie z ich parodiowaniem.

Białoruś w stosunkach międzynarodowych, red. Ireneusz To-
polski, Wyd. UMCS, Lublin 2009, s. 333.

Niepodległa Białoruś od momentu rozpadu ZSRR jest 
przedmiotem szczególnego zainteresowania polskich polityków, 
badaczy i zwykłych obywateli. Pomijając powody takiego 
zainteresowania, należy podkreślić, że młode państwo jest 
ważnym elementem w systemie bezpieczeństwa regionalnego. 
Współczesna problematyka białoruska jest czymś dynamicznym, 
wymagającym stałego zaangażowania. Dlatego należy docenić 
tę pracę zbiorową, poszerzającą informacje w tej dziedzinie. 
Konwencja pracy jest spójna, czytelna. Przedstawione artykuły 
w całości stanowią interesujące studium współczesnej Białorusi, 

a niniejszy tom będzie dobrym podręcznikiem akademickim dla studentów politologii, sto-
sunków międzynarodowych i bezpieczeństwa narodowego. Książka składa się z IV części: 
I. Uwarunkowania wewnętrzne polityki zagranicznej Białorusi; II. Pozycja międzynarodowa 
Białorusi; III. Białoruś w stosunkach dwustronnych; IV. Białoruś w stosunkach wielostronnych. 
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Teoretyczne i metodologiczne wyzwania badań politologicznych 
w Polsce, red. A. Antoszewski, A. Dumała, B. Krauz-Mozer, 
K. Radzik, Lublin 2009, s. 468.

Problemy metodologiczne od kilku lat znowu przyciągają 
coraz większą uwagę polskich politologów. Dzieje się tak nie 
bez ważnych powodów. Osiągnięty został nowy próg ilościo-
wy rozwoju kadry naukowej i jej zorganizowania w sześciu 
wydziałach uniwersyteckich oraz w Polskiej Akademii Nauk. 
Nastąpił bardzo widoczny przyrost publikacji w zakresie nauk 
o polityce, poszerzył się rynek wydawniczy i zasięg dydak-
tycznego oddziaływania. Jednak ten ilościowy wzrost wymaga 
symetrycznego skoku jakościowego, a to jest uwarunkowane 

właśnie utrwaleniem solidnych podstaw z teorii i metodologii. Odczuwalny stał się wymóg 
odważnego otwarcia na inne dyscypliny naukowe i także doprecyzowania autonomicznej 
tożsamości poznawczej i warsztatowej politologii, wykrystalizowania w jej obrębie szkół 
i tradycji, poszerzenia grupy autorytetów naukowych. Publikacja jest zbiorem artykułów przy-
gotowanych przez uczestników konferencji „Metodologia badań politologicznych w Polsce”, 
która odbyła się w dniach 17-18 czerwca 2008 roku na Wydziale Politologii Uniwersytetu 
Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. 

Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej w Lublinie, red. 
Ewa Maj, Wyd. UMCS, Lublin 2009, s.184

Praca jest zbiorem studiów i szkiców, będących pokłosiem 
konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Politologii 
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w dzie-
więćdziesiątą rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.
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Współczesne media: status, aksjologia, funkcjonowanie, red. 
Iwona Hofman, Danuta Kępa-Figura, Wyd. UMCS, Lublin 
2009, t. 1 i 2., s. 482 i 336

Dwutomowa publikacja stanowi zbiór refleksji badaczy 
różnych dyscyplin naukowych, których połączył specyficzny 
przedmiot zainteresowania, czyli media. Celem redagujących 
tomy I. Hofman i D. Kępy-Figury było udokumentowanie zarów-
no wieloaspektowości samych mediów, jak i metodologicznego 
zróżnicowania prowadzonych badań. Uczynienie tematem 
książki metodologicznego i tematycznego bogactwa badań nad 
komunikacją medialną jest istotne zarówno w kontekście dys-
kusji dotyczącej uniezależniania się odrębnej nauki, nazywanej 

komunikologią, jak i ze względu na nadzieję lubelskiego ośrodka badań nad komunikacją 
medialną, rozwijającego się wokół Zakładu Dziennikarstwa UMCS, na zainicjowanie cyklu 
spotkań objętych wspólnym tytułem „Współczesne media”.

Z dziejów prasy konserwatywnej. Przegląd tytułów, red. Włodzi-
mierz Mich, Bogdan Borowik, Wyd. UMCS. Lublin 2009, s. 292 

Prezentowana publikacja ma przyczynić się do powstania 
w przyszłości całościowego ujęcia dziejów prasy konserwatyw-
nej. Zamieszczone w prezentowanym tomie artykuły ułożone 
zostały w trzy części odpowiadające poszczególnym okresom 
funkcjonowania prasy konserwatywnej: okres zaborów, II 
Rzeczpospolita, schyłek PRL i początek III Rzeczypospolitej. 
W obrębie każdego z tych okresów na plan pierwszy wysunięto 
dzienniki.

Współpraca międzynarodowa

W dniu 4 listopada na Wydziale Politologii UMCS odbył się wykład dr. Carlosa Dimeo 
Alvareza na temat Bolivarianismos, giros ideológicos, políticos y filosóficos en el proceso 
político revolucionario en Venezuela (Boliwaryzmy, zmiany ideologiczne, polityczne i filozo-
ficzne. Kilka refleksji na temat rewolucyjnego procesu politycznego w Wenezueli). Wykład 
na język polski przetłumaczyła Pani mgr Anna Wendorff. 

W spotkaniu wziął udział Charge d’Affaires Ambasady Boliwariańskiej Republiki Wene-
zueli w Polsce Pan Jesús M. Cruz z małżonką. Gości oraz uczestników spotkania przywitali 
dr hab. Grzegorz Janusz, prof. nadzw. – Dziekan Wydziału Politologii oraz dr Katarzyna 
Krzywicka – opiekun naukowy Koła Latynoamerykanistów. 

Dr Carlos Dimeo Alvarez, profesor i wykładowca w Instytucie Filologii Romańskiej 
UMCS, podzielił się refleksjami na temat przebiegu transformacji systemu politycznego 
w Wenezueli. Uwagę słuchaczy skoncentrował na kryzysie instytucji wenezuelskiej demokracji 


