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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 
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przedstawicielskiej w latach 80 i 90. XX wieku oraz wpływie uwarunkowań ekonomicznych 
i społecznych na proces transformacji państwa. Prowadzący wykład scharakteryzował za-
łożenia programowe rewolucji boliwariańskiej realizowanej od 1999 roku przez prezydenta 
Wenezueli Hugo Chaveza Friasa oraz odniósł się do inspiracji filozoficznych i ideologicznych 
tego projektu. Po wykładzie odbyła się żywa dyskusja, podczas której na pytania uczestni-
ków spotkania odpowiadał prowadzący wykład oraz przedstawiciel Ambasady Wenezueli. 

Na zakończenie spotkania Tomasz Kłosowicz Przewodniczący Koła Latynoameryka-
nistów – KL, zaprosił obecnych do kontynuowania dyskusji w dniu kolejnym, 5 listopada, 
podczas spotkania roboczego KL, wzbogaconego o prezentację filmu dokumentalnego na 
temat Wenezueli. Wykład dr. Carlosa Dimeo Alvareza zainaugurował cykl wykładów otwar-
tych zaplanowanych w ramach programu aktywności naukowej Koła Latynoamerykanistów 
na Wydziale Politologii UMCS.

Dr Katarzyna Krzywicka
(Zakład Ruchów Politycznych)

Współpraca Wydziału Politologii z Meksykiem

W dniach 28 listopada – 2 grudnia 2009 roku gościł na Wydziale Politologii ekonomista 
i politolog, doktor Gerardo Reyes Guzmán z Uniwersytetu Iberoamerykańskiego w Puebla, 
w Meksyku. Wizyta meksykańskiego gościa była owocem współpracy nawiązanej w ramach 
projektu El sistema político de México: cambios y continuidades, realizowanego przez doktor 
Katarzynę Krzywicką z Zakładu Ruchów Politycznych.

W dniu 30 listopada o godz. 17.00 w Sali Rady Wydziału Politologii odbył się wykład 
otwarty dr. Guzmana na temat: The Mexican Economic Crisis 2008-2009: an approach to an 
ongoing process. W imieniu władz Wydziału gościa powitał prof. dr hab. Edward Olszewski, 
kierownik Zakładu Ruchów Politycznych oraz dr Katarzyna Krzywicka, opiekun naukowy 
Koła Latynoamerykanistów na Wydziale Politologii. Spotkanie poprowadził i moderował 
dyskusją prof. Marek Pietraś, kierownik Zakładu Stosunków Międzynarodowych. Wykład 
został zrealizowany w ramach cyklu spotkań otwartych Koła Latynoamerykanistów UMCS, 
poświęconych problematyce krajów Ameryki Łacińskiej.

Dr Gerardo Reyes Guzmán podzielił się z uczestnikami wykładu przemyśleniami na 
temat kryzysu gospodarczego w Meksyku. Wychodząc od charakterystyki kryzysu hipo-
tecznego w USA w latach 2007-2008, stwierdził, iż gospodarka meksykańska w dotkliwy 
sposób odczuła skutki tego zjawiska. Recesja północnoamerykańska wpłynęła negatywnie 
na działalność rynku papierów wartościowych i wywarła wpływ na deprecjację kursu wa-
lutowego we wrześniu 2008. Charakteryzując źródła stabilizacji gospodarki meksykańskiej 
przed kryzysem, zwrócił uwagę na znaczenie wpływów dewizowych z pięciu źródeł, a mia-
nowicie: eksportu ropy naftowej, zagranicznych przekazów pieniężnych, handlu narkotykami, 
bezpośrednich inwestycji zagranicznych oraz turystyki. Stwierdził, iż wymienione źródła 
wpływów dewizowych zostały w znacznym stopniu dotknięte skutkami amerykańskiej 
recesji. Równocześnie, sektor wytwórczości manufakturowej został osłabiony kryzysem 
w przemyśle samochodowym, co tym samym wpłynęło na spadek wpływów dewizowych. 
Kryzys pogłębił się także przez zmniejszenie wpływów z eksportu ropy naftowej i spadek 
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wpływów podatkowych z aktywności gospodarczej poważnie dotykając sektor finansów pub-
licznych. Ze względu na wpływ tych wskaźników, rząd meksykański podjął poważne cięcia 
w wydatkach publicznych i podniósł opodatkowanie, aby zapobiec powiększeniu deficytu 
publicznego oraz obniżeniu pozycji Meksyku w rankingach Fitch, Moody’s, Standard i Poors. 
Wykładowca zwrócił uwagę, że ograniczenie finansowania sektora publicznego wywołało 
poważne konsekwencje polityczne, ponieważ wpłynęło na pogorszenie podstaw dobrobytu 
społecznego, wzrost bezrobocia, zwiększenie ubóstwa, wzrost nieformalnego rynku oraz 
rozwój zjawiska przestępczości zorganizowanej. Konkludując, dr Guzmán stwierdził, iż skutki 
ekonomiczne i społeczne omówionych zjawisk mogą mieć wpływ na spadek lub utratę popar-
cia dla obecnego rządu PAN w przyszłych wyborach prezydenckich, które nastąpią w 2012 
roku. Po wykładzie odbyła się ożywiona dyskusja, którą koordynował prof. Marek Pietraś.

Zainicjowana współpraca z doktorem Gerardo Reyesem Guzmanem będzie kontynu-
owana. W semestrze letnim 2010 r. naukowiec z Meksyku powróci na Wydział Politologii, 
aby przeprowadzić w języku angielskim dwa przedmioty dla studentów stosunków między-
narodowych. Problematyka wykładów zaproponowana przed dr. Gerardo Reyesa Guzmana 
dotyczy charakterystycznych i ważnych dla rozwoju Ameryki Łacińskiej zjawisk, a miano-
wicie: ubóstwa (temat wykładu – Poverty in Latin America and the Caribbean) oraz migracji 
(temat wykładu – International Migration).

Dr Katarzyna Krzywicka
(Zakład Ruchów Politycznych)

Dr Jakub Olchowski (Zakład Stosunków Międzynarodowych) w dniach 15-20 listopada 
przebywał w ramach Programu LLP Erasmus na Uniwersytecie im. Mykolasa Romerisa 
w Wilnie. Wygłosił tam wykład: Wschodnia polityka Polski w latach 1989-2009 (w języku 
angielskim).

Dr Anna Moraczewska (Zakład Stosunków Międzynarodowych) prowadziła współpracę 
z International Boundary Research Unit, Durham University, GB (badania z zakresu granic 
państwowych), a także z Uppsala University w Szwecji w ramach Baltic University Program-
me (współpraca dotyczy programu edukacyjnego z zakresu regionu Morza Bałtyckiego).

Zebrał Jakub Nowak


