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 ♦ 10 czerwca odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Ziętek, 
nt. Jeana Baudrillarda wizja współczesności: polityka, media, społeczeństwo. Promotor: prof. 
dr hab. Jan Hudzik (UMCS). Recenzenci: dr hab. Grzegorz Janusz, prof. nadzw. (UMCS); 
prof. dr hab. Andrzej Szahaj (UMK w Toruniu).

 ♦ 10 czerwca odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Łukasza Lewkowicza, 
nt Euroregiony jako przykład współpracy transgranicznej na pograniczu Polski i Słowacji. 
Promotor: dr hab. Alicja Wójcik, prof. nadzw. (UMCS). Recenzenci: dr hab. Stanisław Mi-
chałowski, prof. nadzw. (UMCS); prof. dr hab. Edward Haliżak (UWroc).

 ♦ 17 czerwca odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Anny Szelest-Woźny, 
nt. Korupcja – analiza dysfunkcji państwa na przykładzie Polski (1989-2007). Promotor: dr 
hab. Krystyna Trembecka, prof. nadzw. (UMCS). Recenzenci: dr hab. Waldemar Paruch, 
prof. nadzw. (UMCS), dr hab. Arkadiusz Adamczyk, prof. nadzw. (UJK).

 ♦ 22 czerwca odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Nataliyi Katren-
cikovej, nt. Polityka kulturalna Rzeczypospolitej Polskiej po 2004 roku. Promotor: prof. dr 
hab. Iwona Hofman (UMCS). Recenzenci: dr hab. Grzegorz Janusz, prof. nadzw. (UMCS); 
dr hab. Wiesława Piątkowska-Stepaniak, prof. nadzw. (UO).

 ♦ 22 czerwca odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Małgorzaty Adamik
-Szysiak, nt Telewizyjna reklama polityczna w Polsce w latach 2005-2010. Promotor: prof. 
dr hab. Iwona Hofman (UMCS). Recenzenci: prof. dr hab. Włodzimierz Mich (UMCS); 
dr hab. Katarzyna Pokorna-Ignatowicz, prof. nadzw. (Krakowska Akademia im. Andrzeja 
Frycza Modrzewskiego).

Opublikowane książki

Monografie:

Bogdan Borowik, Partie konserwatywne w Polsce (1989-2001), 
Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej, 
Lublin 2011, ss. 416.

Środowiska konserwatywne nie zdołały odegrać w dotych-
czasowej historii politycznej Polski po 1989 r. pierwszoplanowej 
roli. Należały jednak do formacji bardzo aktywnych organi-
zacyjnie i płodnych programowo, co już wcześniej budziło 
zainteresowanie badaczy. Jednak zdecydowana większość 
istniejącej literatury przedmiotu koncentrowała się na prob-
lematyce myśli politycznej. Na tym tle praca dr. Bogdana 
Borowika stanowi nową, oryginalną jakość, w istotny sposób 
poszerzającą stan wiedzy na temat dwóch konserwatywnych 
nurtów politycznych w ostatniej dekadzie XX wieku. Autor 

bowiem równie dużo uwagi co rozważaniom programowym poświęcił analizie bieżącej 
działalności i sporów przywódców takich ugrupowań, jak: Forum Prawicy Demokratycznej, 
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Partia Konserwatywna, Koalicja Konserwatywna, Stronnictwo Konserwatywno-Ludowe 
i Unia Polityki Realnej.

Grzegorz Janusz, Ochrona praw mniejszości narodowych 
w Europie, Lublin 2011, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii 
Curie-Skłodowskiej, ss. 764.

Ochrona praw mniejszości narodowych w Europie autor-
stwa prof. dr. hab. Grzegorza Janusza jest pracą o charakterze 
pionierskim. Nie ma bowiem w polskim piśmiennictwie na-
ukowym tak wszechstronnie i kompetentnie przedstawionego 
problemu mniejszości narodowych. Autor wykonał niemal be-
nedyktyńską pracę, opisując niezwykle szczegółowo strukturę 
narodowości wybranych 24 państw europejskich, ze szczegól-
nym uwzględnieniem liczebności i rozmieszczenia mniejszości 
narodowych w Europie.

Jakub Nowak, Aktywność obywateli online. Teorie a prakty-
ka, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej, 
Lublin 2011, ss. 269.

Autor analizuje kierunki i zakres oddziaływania nowych 
mediów na poszczególne wymiary aktywności obywatelskiej. 
Udowadnia, że istnieją w tym obszarze zmiany zarówno iloś-
ciowe, jak i jakościowe. Wskazuje, że proces rozwoju i upo-
wszechniania nowych mediów skutkuje aktywną, innowacyjną 
adaptacją nowych technologii jako narzędzi aktywności oby-
watelskiej. Książka wnosi wiele nowego do dotychczasowego 
stanu wiedzy o roli Internetu w życiu obywateli, zwłaszcza 
w kontekście ich aktywności społeczno-politycznej. Praca ma 
charakter politologiczno-medioznawczy, w związku z czym 

powinna zainteresować zarówno naukowców, jak i studentów obydwu dyscyplin.
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Marek Pietraś, Międzynarodowy reżim zmian klimatu, Wydaw-
nictwo Adam Marszałek, Toruń 2011, ss. 486.

W monografii o kształtowaniu i funkcjonowaniu między-
narodowego reżimu zmian klimatu Autor podjął szczególnie 
ważny i aktualny problem egzystencjalny i naukowy bez-
pieczeństwa klimatycznego Ziemi. W tej nowatorsko ujętej 
w swych założeniach i realnym kształcie poznawczym pracy 
– co z powodzeniem zostało osiągnięte – Autor skupia uwagę 
na interdyscyplinarnej interpretacji kluczowych i holistycznie 
postrzeganych elementach normatywnych i pozanormatywnych 
uwarunkowań oraz działań instytucjonalnych mogących sprzy-
jać ochronie i zachowaniu klimatu. Uwzględnia także realnie 
występujące uwarunkowania polityczne i kolidujące niekiedy 

interesy różnych podmiotów, obecne we współczesnych stosunkach międzynarodowych. 
W monografii zawarto nowe systematyzacje i przemyślenia odnoszące się także do różnych 
aspektów aksjologii i prakseologii międzynarodowej związanych z głównym tematem i wąt-
kami towarzyszącymi tej monografii.

Opracowania zbiorowe:

Aleksander Świętochowski, Krzysztof Stępnik, Monika Gabryś 
(red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 
Lublin 2011, ss. 309. 

Na książkę składa się zbiór studiów stanowiących pró-
bę synkretyzującego ujęcia poglądów filozoficzno-ideowo-
społecznych Aleksandra Świętochowskiego którego głos był 
z uwagą wysłuchiwany zarówno w czasie konstruowania pro-
gramów działań politycznych tuż po powstaniu styczniowym 
jak i długo po zakończeniu I wojny światowej. Praca pokazuje 
Świętochowskiego jako myśliciela publicystę dziennikarza 
i pisarza który żył i tworzył w okresie pozytywizmu Młodej 
Polski oraz dwudziestolecia międzywojennego. I – co ciekawe 
– nie tyle pokazuje na nowo Świętochowskiego-pozytywistę, 

ile przynosi ciekawe informacje o nim jako dojrzałym lub sędziwym a wciąż młodym du-
chem człowieku, który odnosi się do rzeczywistości współczesnej Józefowi Piłsudskiemu, 
Bolesławowi Leśmianowi, Czesławowi Miłoszowi.
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Andrzej Strug, Krzysztof Stępnik, Monika Gabryś (red.), Wy-
dawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 
2011, ss. 276. 

Książka pod redakcją Krzysztofa Stępnika i Moniki Gabryś 
włączona do renomowanej już serii Obrazy Kultury Polskiej 
zapełnia bardzo poważną lukę w literaturoznawczym piśmien-
nictwie naukowym. Pisarstwo i biografia Andrzeja Struga przez 
wiele lat były pożywką dla marksistowsko zorientowanych 
badaczy, służąc im do udowadniania wygodnych w ich modus 
operandi tez. Publikacja nie odcina na szczęście Struga od pełni 
jego rzeczywistości od jego ekologii, ale właściwie ją balansuje, 
pokazując ją tam, gdzie jest ona istotna. Szczęściem udało się 
redaktorom tomu zebrać takie teksty które właściwie wywa-

żają zależności między socjalizmem a innymi dopływami ideowymi, które pokazują nam 
Struga jako twórcę wielowymiarowego, nietendencyjnego, swobodnie operującego wieloma 
dyskursami. Pokazują zatem artystę a nie propagandzistę, za którego niejednokrotnie pod 
wpływem ideologicznie zorientowanych interpretacji zwykliśmy Struga – w obiegowych 
sądach – uważać.

Cechy – procesy – przebudowa: Przestrzeń publiczna we 
współczesnych systemach politycznych, Waldemar Paruch, 
Przemysław Maj, Tomasz Koziełło (red.), Wydawnictwo Uni-
wersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2011, ss. 336.

Artykuły naukowe składające się na monografię zostały 
podzielone na trzy grupy problemowe. W części I Wymiar ak-
sjologiczny i normatywny przestrzeni publicznej umieszczono 
teksty zdominowane przez rozważania teoretyczne odnoszące 
się do sfery publicznej. W części II Wymiar instytucjonalny 
i strukturalny przestrzeni publicznej można wydzielić opra-
cowania z zakresu myśli politycznej, w których została prze-
prowadzona refleksja o projektach politycznych organizacji 
władzy publicznej lub jej poszczególnych instytucji. Tematyka 

artykułów zamieszczonych w części III Wymiar pragmatyczny i funkcjonalny przestrzeni 
publicznej tworzy szeroki wachlarz problemów związanych zarówno z funkcjonowaniem 
systemów politycznych, jak i z polityką w ujęciu szczegółowym. Są to zagadnienia decy-
dowania politycznego, polityki zagranicznej, działalności instytucji politycznych i polityki 
wewnętrznej.
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Europa i Polska na przełomie XX i XXI wieku. Wizje i realizacja, 
Maria Marczewska-Rytko (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu 
Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2011, ss. 180.

Refleksja nad miejscem Europy i Polski na przełomie XX 
i XXI wieku to problem niezwykle istotny i jak najbardziej 
aktualny. Szczególnie jeśli głównym założeniem publikacji jest 
próba dokonania swoistego bilansu pomiędzy tym, co zamie-
rzano a tym, co udało się zrealizować. Mija właśnie pierwsze 
dwadzieścia lat przeobrażeń i jest to perspektywa wystarczająca 
do poczynienia pierwszych przemyśleń. Książka składa się 
(słusznie) z dwu, wyraźnie wyodrębnionych, części. Pierwsza 
jest poświęcona Europie z przełomu wieków, a druga odnosi 
się do Polski. Pomysł uzasadniony. Czternaście tworzących 

pracę esejów zostało równomiernie rozłożonych w obu jej częściach. Nadaje to publikacji 
wyraz struktury harmonijnej i dobrze przemyślanej. Część z tych tekstów zawiera istotne 
inspiracje dla nowych pytań badawczych. Część zaś, istotny ładunek informacyjny, przydatny 
dla polskiego Czytelnika.

Komunikowanie się Polaków w okresie II wojny światowej, 
Krzysztof Stępnik, Maciej Rajewski (red.), Wydawnictwo 
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2011, ss. 264.

Komunikowanie się Polaków w okresie II wojny światowej 
stanowi kolejną czwartą pozycję Wydawnictwa UMCS z serii 
ukazującej dzieje komunikowania i komunikacji w Polsce. 
Czytelnik znajdzie w tej książce opis tragicznych epizodów 
naszej przeszłości nie w modelowych ujęciach ogarniają-
cych złożoność procesu historycznego, lecz w postaci ujęć 
aspektowych, odsłaniających jednakże ogromną wagę komu-
nikowania się Polaków w ich oporze przeciwko okupantowi 
i moralnym budowaniu ducha. W poszczególnych artykułach 
zostały zarysowane te aspekty porozumienia się, komuniko-

wania i komunikacji, które mogą liczyć na uwagę Czytelnika zainteresowanego tematyką 
II wojny światowej. W książce najwięcej miejsca poświęcono dyskursowi prasowemu, choć 
nie brakuje w niej tekstów innego rodzaju, w tym poświęconych funkcjonowaniu środków 
lokomocji w okresie okupacji. Z pewnością zainteresowanie również wzbudzą ilustracje 
pozyskane m.in. z polskich albumów propagandowych i wyjątkowo cennych periodyków, 
w tym biuletynów radiowych z okresu powstania warszawskiego. Książkę uatrakcyjnia do-
łączona do niej płyta DVD z eksperymentalnym filmem propagandowym z 1943 r. w reż. 
F. i S. Themersonów „Calling Mr. Smith” („Wzywamy pana Smitha”), rozpowszechnianym 
w okresie II wojny światowej w Wielkiej Brytanii.
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Kulturowe kody technologii cyfrowych, Piotr Celiński (red.), 
Wydawnictwo WSPA, Lublin 2011, ss. 242.

Autorami zebranych w tomie tekstów są osoby, które 
funkcjonują często równocześnie w dwóch światach – akade-
mickim i artystycznym (jako twórcy bądź kuratorzy sztuki 
nowych mediów), albo też włączają problematykę medioznawczą 
w obręb visual studiem lub też uprawiają refleksję filozoficzno
-kulturoznawczą lub socjologiczno-kulturoznawczą. W książce 
przedstawione są różne próby konceptualizacji nowych, hy-
brydycznych często, praktyk kulturowych i komunikacyjnych. 
Próba ich opisania i zrozumienia jest jednym z podstawowych 
zadań kulturoznawstwa, które modeluje „profil absolwenta” jako 
świadomego, refleksyjnego uczestnika kultury współczesnej. 

Konceptualizacje te przydadzą się też w pracach nad nowymi filozoficzno-teoretycznymi 
ujęciami kultury.

Przedsiębiorczość akademicka. Koncepcje, formy, warunki 
rozwoju, Mariusz W. Sienkiewicz, T. Szot-Gabryś (red.), Wyd. 
FCRL, Lublin 2011, ss. 200.

Publikacja wydana w ramach projektu „Firmy typu spin 
off/spin out szansą na efektywną komercjalizację osiągnięć 
naukowych. Program szkoleń i doradztwa”, realizowanego 
przez Fundację Centrum Rozwoju Lokalnego oraz Wydział 
Politologii Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie

Rzeczpospolita Polska 1989 – 2009. Problemy wybrane, Kry-
styna Leszczyńska (red.), Wydawnictwo Adam Marszałek, 
Toruń 2010, ss. 210.

Publikacja jest zbiorem artykułów napisanych przez najwy-
bitniejszych polskich politologów. Ten celowy dobór autorów 
należy potraktować jako jedną z największych zalet tej książki. 
Zarówno poszczególne rozdziały, jak i całość pracy prezen-
tują bardzo wysoki poziom naukowo-merytoryczny. Dobór 
tematyki tekstów zamieszczonych w książce i ich warstwa 
faktograficzna oraz egzemplifikacyjna zasługują na bardzo 
dobrą ocenę. Problematyka systemu politycznego III Rzeczy-
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pospolitej Polskiej to z naturalnych powodów jedna z najważniejszych kwestii nieustannie 
obecnych w polskim dyskursie naukowym.

Wokół idei Jerzego Giedroycia, Iwona Hofman (red.), Wydawni-
ctwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2011, ss. 118.

2 października 2010 roku na Uniwersytecie Marii Curie-
Skłodowskiej w Lublinie odbyła się konferencja „Wokół idei 
Jerzego Giedroycia”, upamiętniająca 10. rocznicę śmierci Re-
daktora, a poprzedzająca uroczystość wręczenia po raz dziesiąty 
Nagrody Naukowej im. Jerzego Giedroycia (ustanowionej przez 
Senat UMCS w 2001 roku). Ze względu na rangę wydarzenia 
konferencję honorowym patronatem objął Prezydent RP Bronisław 
Komorowski. List Pana Prezydenta, adresowany do organizatorów 
i uczestników spotkania, otwiera tę publikację.

Zebrał Jakub Nowak


