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Opublikowane książki

Monografie:

Paweł Frankowski, Irma Słomczyńska, Unia Europejska – Afry-
ka Subsaharyjska. Uwarunkowania – mechanizmy – efektyw-
ność współpracy, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2011, ss. 262.

Książka zawiera analizę niezwykle ważnego i aktualnego 
problemu, jakim jest współpraca Unii Europejskiej z państwami 
Afryki Subsaharyjskiej. Autorzy postawili sobie za cel nie tylko 
przedstawienie charakteru polityki Unii Europejskiej wobec 
Afryki Subsaharyjskiej i ukazanie jej złożoności, ale również 
dostarczenie odpowiedzi na pytanie , jakie są przesłanki tej 
polityki oraz czy zastosowane instrumenty mogą odwrócić 
niekorzystne trendy istniejące w omawianym regionie. W pub-
likacji przedstawiono kolejno uwarunkowania, mechanizmy 
i instrumenty współpracy rozwojowej, handlowej i politycznej 

Unii Europejskiej z regionem Afryki Subsaharyjskiej, a także analizę perspektyw rozwoju 
wzajemnych kontaktów.

Ewa Godlewska, Ochrona praw grup narodowościowych w Re-
publice Austrii, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2011, ss. 228.

Praca ta ma formę monografii problemowej poświęconej 
historii oraz problemom ochrony głównych grup narodowoś-
ciowych zamieszkujących obecnie państwo austriackie. Autor-
ka zajmuje się w swojej pracy sześcioma grupami oficjalnie 
uznanymi przez władze austriackie – należą do nich Słoweńcy, 
Chorwaci, Węgrzy, Romowie, Czesi i Słowacy. Pisze także 
o historii i perypetiach dziejowych społeczności polskiej w tym 
kraju, starającej się od dawna o uznanie jej statusu prawnego 
jako odrębnej grupy narodowościowej. Kwestia statusu praw-
nego grup narodowościowych w Austrii nie jest dobrze znana 
w Polsce. Praca Ewy Godlewskiej uzupełnia dotkliwą lukę 

wiedzy naukowej na ten temat. Dostarcza ona czytelnikowi ogromnej liczby informacji, 
często bardzo szczegółowej, o złożonej historii i problemach ochrony mniejszości narodo-
wych w Republice Austrii.
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Eleonora Kirwiel, Kresy Północno-Wschodnie Rzeczypospolitej 
Polskiej w latach 1918-1939: oblicze polityczne, Wydawnictwo 
UMCS, Lublin 2011, ss. 220.

Książka przedstawia zarys oblicza politycznego Kresów 
Północno-Wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej w latach 
1918-1939 oraz charakteryzuje podstawowe elementy i cechy 
układu politycznego, w ramach którego ścierały się interesy 
różnych środowisk reprezentowanych przez różne ugrupowania 
polityczne. Życie polityczne Kresów różniło się od sytuacji 
w pozostałej części państwa. Było determinowane przez czynni-
ki zewnętrzne i wewnętrzne. Jego kształt wynikał z charakteru 
pogranicza, a więc z położenia geopolitycznego, struktury 
narodowościowej i społecznej, stosunków własnościowych 

typowych dla północno-wschodniej rubieży. Należy też zwrócić uwagę na specyficzną 
sytuację gospodarczą oraz system administrowania na tym terenie. Istotne znaczenie dla 
rozwoju życia politycznego Kresów Północno-Wschodnich miały również zmiany ustrojowe 
w Polsce międzywojennej. Ewolucja systemu parlamentarnego w kierunku autorytarnym 
w sposób zasadniczy zmieniła mapę polityczną tego regionu.

Ewelina Podgajna, Stronnictwo Chłopskie (1926-1931). Studium 
z dziejów myśli politycznej, Wydawnictwo UMCS, Lublin 
2011, ss. 276.

Autorka z benedyktyńską pracowitością zgromadziła 
wszystkie dostępne źródła różnorodnej proweniencji, rzetel-
nie je przeanalizowała, zachowała obiektywizm – spokojny 
tok narracji, prezentując kompetentne wnioskowanie zarówno 
w zakończeniach śródrozdziałów, rozdziałów, jak i całej pracy. 
Praca ma walory poznawcze, a zarazem utylitarne. Może służyć 
jako wzór dla przyszłych badaczy nad polską myślą politycz-
ną – zwłaszcza partii i ruchów – a niektóre poglądy na ustrój 
państwa mogą być także przydatne w procesie przebudowy 
ustrojowej. Może też pełnić rolę podręcznika akademickiego 

dla studentów nie tylko politologii, ale także prawa, ekonomii, historii i innych.
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Joanna Sanecka-Tyczyńska, Państwo obywatelskie i wspólnota 
polityczna: Studium o myśli politycznej Prawa i Sprawiedli-
wości, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2011, s. 302.

Tematyka monografii dotyczy problematyki państwa w my-
śli politycznej Prawa i Sprawiedliwości. Kategoria państwa 
była w myśli politycznej Prawa i Sprawiedliwości szczególnie 
ważna. „Przywiązanie do państwa” uważano za najważniejszy 
wyróżnik prawicowości partii. Państwo w myśli politycznej 
było: jakością moralną, w przeciwieństwie do organizacji 
neutralnej światopoglądowo, organizacją kształtującą życie 
publiczne i kreującą porządek, systemem instytucji ustrojowych 
i aparatem władzy oraz organizacją suwerenną, posiadającą 

własne interesy (rację stanu). Z powyższych definicji państwa wynikały trzy podstawowe 
zadania, jakie stały przed państwem: kreowanie ładu moralnego, zapewnienie obywatelom 
szeroko rozumianego bezpieczeństwa oraz obrona polskich interesów narodowych.

Mariusz Sienkiewicz, Samorząd powiatowy w Polsce. Założe-
nia i realizacja, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2011, ss. 445.

Reforma administracji publicznej i ustanowienie w 1998 
roku nowych jednostek terytorialnych stworzyły całkiem nowy 
obraz polskiej administracji publicznej. Z jednej strony zmiany 
te wywarły skutki na płaszczyźnie prawno-funkcjonalnej, 
z drugiej zaś – społecznej, gospodarczej i politycznej. Jednym 
z podmiotów nowej struktury administracyjnej kraju stał się 
powiat – publicznoprawny związek wykonujący zadania w imie-
niu własnym i na własną odpowiedzialność, mający charakter 
jednostki ponadgminnej, z zagwarantowaną konstytucyjnie 
niezależnością, zarówno od władzy centralnej, jak też innych 
szczebli samorządu. Kilkanaście lat funkcjonowania powia-

tów w Polsce stanowi dobrą podstawę do analizy założeń reformy powiatowej oraz zasad 
działania tego szczebla administracji publicznej, w szczególności pod kątem efektywności 
oraz skuteczności w realizacji jego ustawowych funkcji. Tematyka książki obejmuje takie 
zagadnienia, jak: charakterystyka i funkcje pośredniego ogniwa administracji; tradycje 
powiatowe w Polsce; kształtowanie się samorządu powiatowego w latach dziewięćdziesią-
tych XX wieku; ustrój i organizacja władz samorządu powiatowego, gospodarka finansowa 
powiatu; rola powiatu w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.
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Krzysztof Stępnik, Wojny bałkańskie lat 1912-1913 w prasie 
polskiej (Korespondencje wojenne i komentarze polityczne), 
Wydawnictwo UMCS, Lublin 2011, ss. 264.

Profesor Krzysztof Stępnik sięgnął do tekstów (kore-
spondencji wojennych, między innymi Filipa Kupczyńskiego, 
Mieczysława Jełowickiego, Tadeusza Micińskiego, Józefa 
Lipkowskiego, Kazimierza Grusa, komentarzy Feliksa Ko-
necznego, Zdzisława Maryckiego itd.), które po blisko stu 
latach od ich publikacji nic nie straciły na aktualności; pisane 
były nie tylko przez naocznych świadków tamtych wydarzeń, 
ale też ludzi, którzy zagłębiali się w problemy, żyli nimi, nie 
tylko próbowali zrozumieć je, ale zrozumieli i tłumaczyli 
czytelnikom w Polsce, na czym one polegają. Dzięki książce 

Krzysztofa Stępnika źródła problemów bałkańskich stają się jasne i czytelne. To publika-
cja, która powinna znaleźć się w kanonie lektur obowiązkowych na wszystkich w Polsce 
studiach dziennikarskich i politologicznych, wskazuje bowiem na ważne teksty ówczesnych 
korespondentów wojennych, istotne dokumenty, podpowiada współczesnym dziennikarzom 
– szczególnie korespondentom wojennym – jak przygotować się do pracy, jak pisać i przed-
stawiać miejsca, w których „wrze”, a politologom – jak tłumaczyć współczesne problemy 
danego regionu świata przez pryzmat historii.

Monika Szkarłat, Żywność genetycznie zmodyfikowana w sto-
sunkach międzynarodowych, Wydawnictwo UMCS, Lublin 
2011, ss. 500.

Celem niniejszej książki jest analiza specyfiki, zasięgu 
i natężenia wpływu na współczesne stosunki międzynarodowe 
żywności genetycznie zmodyfikowanej, będącej przykładem 
wykorzystania najnowszych osiągnięć badawczych w obszarze 
inżynierii genetycznej. Żywność genetycznie zmodyfikowana 
to ważny czynnik interakcji i więzi między uczestnikami 
stosunków międzynarodowych oraz kształtowania relacji op-
artych na współzależności. Jako wciąż nowy produkt myśli 
technologicznej stanowi przedmiot debaty społecznej, w której 
ścierają się poglądy zwolenników i przeciwników upowszech-

niania żywności transgenicznej oraz celowości kontynuowania badań naukowych nad jej 
kolejnymi generacjami. To sprawia, że wszelkie działania mające na celu pogłębienie wiedzy 
o żywności genetycznie zmienionej są niezwykle istotnym i odpowiedzialnym zadaniem.
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Edward Olszewski, Polacy w Norwegii (1940-2010), Wydaw-
nictwo Adam Marszałek, Toruń 2011, ss. 650 + ikonografia. 

Celem książki jest ukazanie w formie monografii dziejów 
Polaków w Norwegii w latach 1940-2010. Wprowadzenie do 
tematu stanowi rozdział pierwszy, w którym odniesiono się do 
jednostkowych przypadków emigracji Polaków do Norwegii 
w XIX i na początku XX wieku. Książka adresowana jest do 
kręgów akademickich zainteresowanych problematyką polskiej 
emigracji i Polonii, w tym szczególnie uczonych i studentów 
skandynawistyki, ale także w nie mniejszym stopniu do szeroko 
pojętego odbiorcy, a przede wszystkim do polskich imigrantów 
w Norwegii pierwszego pokolenia i ich następców, do dzieci 
i młodzieży polskich placówek oświatowych w Norwegii. 

Z tego względu świadomie rozbudowano w treści pracy warstwę faktograficzną wraz z bio-
grafistyką, unikając zbytniego teoretyzowania i hermetycznego języka naukowego. Praca 
ma być przystępna dla każdego czytelnika. Można mieć nadzieję, że do publikacji sięgnie 
także dziennikarz, dyplomata, nowy emigrant zarobkowy do Norwegii.

Jan Hudzik, Prawda i teoria, Scholar, Warszawa 2011, ss. 249.

Ostatni akapit książki Jana Hudzika można by potrakto-
wać jako jej motto: „Filozof, który odwiedza Śląsk, wie, że 
nie jest już możliwy powrót do kraju jego dzieciństwa, bo 
nie ma nic w kulturze, co byłoby czyste i autentyczne. Śląsk 
jest dziś dlatego – w nieznanych filozofowi proporcjach – za-
równo iwaszkiewiczowski, jak i bienkowski lub braslavsky. 
Tak samo jak Polska – jednocześnie śląska i wschodnia, eu-
ropejska i azjatycka. Binarne opozycje przestały już być dla 
filozofa użyteczne w opisywaniu świata. Wnioskuje on stąd, 
że nie warto wybierać się na Śląsk tylko po to, by posłuchać 
bercikowego gadania lub by podziwiać jedynie ziemiańskie 
dworki. Warto natomiast uczynić to wtedy, gdy zechce się 

tam znaleźć jedno i drugie lub jedno w drugim”. W Prawdzie i teorii filozof, który wie, że 
nie ma nic w kulturze, co byłoby czyste i autentyczne, odwiedza nie tylko Śląsk. Z takim 
samym nastawieniem odwiedza również świat prawdy i pamięci, świat polityki i estetyki, 
świat religii i mediów. Dlatego jego książka uczy myśleć i pamiętać na wiele sposobów.
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Opracowania zbiorowe:

Tomasz Bichta, Bożena Dziemidok-Olszewska (red.), Dwadzieś-
cia lat demokratyzacji systemu politycznego RP, Wydawnictwo 
UMCS, Lublin 2011, ss. 270.

Książka obejmuje szereg bardzo istotnych zagadnień, 
słabo opisanych w dotychczasowej literaturze, stąd wartość 
niniejszej monografii jest szczególna. Ujęcie tematu stanowiło 
wyzwanie dla autorów, gdyż nie jest łatwo znaleźć właściwe 
kryteria doboru konkretnych zagadnień, których analiza jest 
niezbędna. Jej kompleksowość jest poważnym atutem niniejsze-
go dzieła. Dzięki swym niewątpliwym walorom – zrozumiałość 
języka, duża wartość poznawcza i praktyczna – będzie cenną 
pozycją zarówno dla teoretyków, jak i studentów prawa i nauk 
politycznych.

Bartosz Bojarczyk, Tomasz Kapuśniak (red.), Obszar czarnomor-
sko-kaspijski w stosunkach międzynarodowych, Wydawnictwo 
UMCS, Lublin 2011, ss. 278.

Sytuacja międzynarodowa w basenie Morza Czarnego 
i Kaspijskiego staje się coraz bardziej skomplikowana w XXI 
wieku. Wynika to z dynamiki zjawisk i procesów, jakie zachodzą 
na tym obszarze, jak również z powodu odmiennych stanowisk 
państw regionalnych (Rosja, Turcja, Kazachstan, Turkmeni-
stan) oraz aktorów trzecich (UE, NATO, USA, Iran, Chiny). 
Niniejszy tom studiów dotyczy przedmiotu badań w Polsce 
mało znanego i stosunkowo niezbyt popularnego. Wynika to 
z faktu, że problematyka czarnomorska i kaspijska ustępowała 
miejsca analizom związanym z tematyką rosyjską czy innych 

wschodnioeuropejskich państw poradzieckich, a więc skupionym na rosyjskocentrycznym 
postrzeganiu procesów i problemów zachodzących na obszarze Wspólnoty Niepodległych 
Państw i obszarach sąsiadujących.
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Henryk Chałupczak, Justyna Misiągiewicz, Eduard Balashov 
(red.), Akademia Zamojska i Akademia Ostrogska w perspek-
tywie historyczno – kulturowej. Współczesne implikacje dla 
współpracy trans granicznej, Officina Simonidis, Zamość 
2010 (wydane 2011), ss. 378.

Publikacja zawiera teksty, składające się na interdyscypli-
narną analizę historycznej roli Akademii Zamojskiej i Akademii 
Ostrogskiej w kształtowaniu tożsamości kulturowo-cywiliza-
cyjnej Europy Środkowej i Wschodniej, jak również możliwych 
płaszczyzn współpracy między sukcesorami obu uczelni we 
współczesnej perspektywie procesów globalizacji i integracji.

Aneta Dawidowicz, Ewa Maj (red.), Prasa Narodowej Demo-
kracji od roku 1939 do początku XXI wieku, t. 2, Wydawnictwo 
UMCS, Lublin 2011, ss. 272.

Tom stanowi kontynuację publikacji poświęconej dziejom 
endeckiej prasy w okresie 1886-1939. Jest przedsięwzięciem 
udanym i ważnym pod względem poznawczym. Pozwala 
prześledzić ewolucję prasy narodowej w stosunkowo długim 
okresie, nasyconym przemianami politycznymi, społecznymi, 
cywilizacyjnymi w Polsce. Pod względem chronologicznym 
tom podzielony został na dwie części: w pierwszej omówiono 
dzieje prasy narodowej w latach 1939-1989, druga dotyczy 
tytułów prasowych ukazujących się po 1989 r.

Iwona Hofman (red.), Studia nad dziennikarstwem, Wydawni-
ctwo UMCS, Lublin 2011, ss. 191.

Praca stanowi próbę zdiagnozowania stanu nauki o dzien-
nikarstwie oraz doprecyzowania domeny tego obszaru. Teksty 
tworzą spójną całość, dość dobrze oddając specyfikę obszaru 
tematycznego, jakim zajmowała się sekcja badawcza w trakcie 
obrad Kongresu Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecz-
nej. Zróżnicowane jest grono autorów, poczynając od badaczy 
poważanych, powszechnie w kraju znanych i potwierdzonej już 
renomie środowiskowej, aż po młodych pracowników nauki.
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Iwona Hofman (red.), Marketing polityczny. Teoria i praktyka, 
Wydawnictwo UMCS, Lublin 2011, ss. 112.

Reklama polityczna, marketing polityczny i marketing 
wyborczy umieszczane w kontekście kampanii promocyjnych 
i wyborczych to fenomen występujący od wielu dziesięcioleci, 
jednak w ciągu ostatniej dekady przykuwa on uwagę analityczną 
badaczy w Polsce z wielką siłą. Kolejne publikacje pokazują, 
jak złożone mechanizmy rozgrywają się w kwestiach promocji 
politycznej, promocji partii politycznych i promocji kandydatów 
na linii łańcucha komunikacyjnego, jakim jest ciąg: nadawca 
komunikatu politycznego (kandydat, partia)-pośrednik w proce-
sie komunikacji (media masowe)-odbiorca (wyborca, konkurent 
polityczny, media, dziennikarze). Książka pod redakcją Iwony 

Hofman Marketing polityczny. Teoria i praktyka to przyczynek do dyskusji nad modelem 
funkcjonowania współczesnej sceny politycznej i jej związków z technikami promocyjnymi 
stosowanymi przez samych polityków, które nazwać można marketingiem politycznym. Tym 
samym książka może stać się pomocą dydaktyczną dla wszystkich studentów akademickich 
kierunków: politologia, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, kulturoznawstwo, mar-
keting oraz socjologia.

Iwona Hofman, Wojciech Maguś (red.), Przez Kresy i historię 
po obrzeża polityki, Wydawnictwo A. Marszałek, Toruń 2011, 
t. 1, ss. 558, t. 2, ss. 505.

Księga dedykowana jest Profesorowi Marcelemu Kosma-
nowi z okazji 70. urodzin i  znakomitego Jubileuszu 50-lecia 
pracy Nauczyciela, Pedagoga i Wychowacy. Tom I zawiera 
4 części: O Jubilacie, W stronę Litwy, Różne oblicza historii 
oraz Kościół: instytucja i ludzie. Tom II zawiera 2 części: 
W kręgu literatury oraz Kultura polityczna. Tutaj też znajduje 
się Bibliografia prac Profesora.
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Jan Hudzik (red.), Charlesa Taylora wizja nowoczesności. 
Rekonstrukcje i interpretacje, Oficyna Wydawnicza Łośgraf, 
Warszawa 2012 (książka ukazała się w 2011r.), ss. 334.

Znakomity zestaw wybitnych autorów – znawców dzieła, 
wnikliwy a wszechstronny i wyczerpujący dobór tematów, sta-
ranna redakcja i użytkownikom przyjazne opracowanie całości: 
trudno sobie wyobrazić lepsze wprowadzenie do schedy jednego 
z najbardziej wpływowych umysłów filozoficznych i niestru-
dzonych badaczy naszych czasów. Lepiej późno niż nigdy: 
winniśmy się cieszyć, że dzieło Charlesa Taylora doczekało 
się wreszcie należytego przewodnika, który, uprzystępniając 
je szerokiemu czytelnikowi, wzbogaci polską humanistykę 
i kulturę filozoficzną (Zygmunt Bauman, emerytowany profesor 

socjologii University of Leeds).

Eleonora Kirwiel, Ewa Maj, Ewelina Podgajna (red.), Obrazy 
Rosji i Rosjan w Polsce od końca XIX wieku do początku XXI 
stulecia. Myśl polityczna, media, opinia publiczna, Wydaw-
nictwo UMCS, Lublin 2011, ss.320.

Redaktorzy i Autorzy książki podjęli się tematu bardzo 
ważnego i znaczącego. W ciągu ostatnich najmniej kilku miesię-
cy mamy do czynienia z coraz bardziej wyraźną transformacją 
politycznych relacji pomiędzy Rosją a Polską, skutkującą też 
przemianami wzajemnego postrzegania obu narodów. Tym 
samym pogłębiona i zróżnicowana refleksja nad wizerunkami 
obu narodów w ciągu ostatniego stulecia, a więc okresu istnie-
nia nowoczesnych narodów w obu krajach, jest niesłychanie 
ważnym i aktualnym zadaniem badawczym.

Maria Marczewska-Rytko (red.), Stan i perspektywy demokracji 
bezpośredniej we współczesnym świecie, Wydawnictwo UMCS, 
Lublin 2011, ss. 605.

Praca jest zbiorem artykułów naukowych dotyczących 
problemów szeroko rozumianej demokracji bezpośredniej. 
Część artykułów ma charakter teoretyczny. Większość to 
bardziej szczegółowa analiza konkretnej formy demokracji 
bezpośredniej albo studium przypadku. Pani redaktor doko-
nała podziału opracowań według, przede wszystkim, kry-
terium terytorialnego. Publikacja jest oryginalnym, dobrze 
opracowanym i przemyślanym w konstrukcji zbiorem prac 
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naukowych. Znakomita większość artykułów została napisana na wysokim i bardzo wy-
sokim poziomie naukowym, merytorycznym oraz przy zachowaniu należytej staranności 
warsztatowej. Opracowanie jako całość stanowi istotny wkład w rozwój wiedzy na temat 
demokracji bezpośredniej zarówno w sferze teoretycznej, jak i o charakterze praktycznym. 
Książka z pewnością będzie stanowiła ważne źródło wiedzy na temat współczesnych teorii 
i praktyki demokracji bezpośredniej.

Edward Olszewski, Maria Marczewska- Rytko (red.) Ency-
klopedia politologii pod red. M. Żmigrodzkiego, T. 4: Myśl 
społeczna i ruchy polityczne współczesnego świata, pod red. 
M. Marczewskiej-Rytko i E. Olszewskiego, Warszawa 2011, 
[wydanie 2, poszerzone i uzupełnione].

Publikacja stanowi kompendium wiedzy z zakresu współ-
czesnej myśli społecznej i ruchów politycznych współczesnego 
świata. Czytelnik uzyska tu informacje o ideologii, doktrynach, 
formach organizacyjnych oraz o potencjale i sile oddziaływa-
nia partii politycznych, ruchów społecznych i politycznych, 
Kościołów i innych związków wyznaniowych. W treści haseł 
sięgano do XVIII czy XIX wieku, a więc np. genezy liberali-
zmu, konserwatyzmu, socjaldemokracji, a jeszcze wcześniej 

do narodzin wielkich religii współczesnego świata, ale zasadniczo ramy chronologiczne 
wyznacza XX i XXI wiek.

Witold Misiuda-Rewera (red.), Watykańskie i włoskie energie 
dello sviluppo, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2011, ss. 217.

Publikacja ma prawdziwie interdyscyplinarny i między-
narodowy charakter. I jak podkreśla Witold Misiuda-Rewera, 
„studia o Italii, odbywane w Rzymie watykańskim, poza 
możliwością poznania piękna natury i sztuki fascynują w szcze-
gólności regionalizmami”. Część pierwsza to refleksje nad 
teonomią kluczy Watykanu, zwłaszcza tekst Misiudy-Rewery 
Tradycja kluczy ukierunkowana personalistycznie. Wartością, 
a na gruncie polskim znaczącą nowością, jest interdyscypli-
narny charakter publikacji, dający możliwość konfrontacji 
różnych spojrzeń na zagadnienia odnoszące się do dziejów 
i współczesności Watykanu oraz Włoch w kontekście rozważań 

z zakresu prawa konstytucyjnego oraz prawa gospodarczego rozwoju term. Ważny też jest 
międzynarodowy i dwujęzyczny (polsko-włoski) wymiar publikacji, umożliwiający jej roz-
powszechnianie na terytorium nie tylko Polski, lecz także Włoch (a dzięki zainteresowaniu 
problematyką watykańską i włoską w Europie również w innych krajach Unii Europejskiej).
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Edward Olszewski, Krystyna Leszczyńska (red.), Ruch so-
cjaldemokratyczny w Rzeczypospolitej Polskiej (1989-2010), 
Wydawnictwo UMCS, Lublin 2011, ss. 265.

Celem publikacji jest prezentacja podstawowych proble-
mów polskiej lewicy w minionym dwudziestoleciu. W zbio-
rowym opracowaniu zaprezentowano podstawowe problemy 
współczesnego ruchu socjaldemokratycznego w Polsce. Są one 
wynikiem badań prowadzonych przez pracowników Zakładu 
Ruchów Politycznych Wydziału Politologii Uniwersytetu Ma-
rii Curie-Skłodowskiej we współpracy z wieloma ośrodkami 
akademickimi w kraju. 

Marek Pietraś, Jakub Olchowski (red.) NATO w pozimnowojen-
nym środowisku (nie)bezpieczeństwa, Wydawnictwo UMCS, 
Lublin 2011, ss. 468. 

Praca prezentuje wiele problemów rozszerzonego zakresu 
funkcjonowania NATO po rozpadzie w 1991 roku Układu 
Warszawskiego. Eksponuje działania polityczne, dylematy 
strategiczne i operacyjne oraz stosunki NATO z wybranymi 
państwami Europy i Azji, charakteryzuje szerzej aniżeli inne 
opracowania w kraju problemy działań Sojuszu wykraczające 
poza casus foederis przyjęty w traktacie waszyngtońskim.

Ewelina Podgajna, Marcin Wichmanowski (red.) Zawsze wierni 
Polsce. 115 lat Polskiego Ruchu Ludowego, Wydawnictwo Mu-
zeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Lublin 2011, ss. 240.
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Krzysztof Stępnik, Monika Gabryś (red.). Nacjonalizm polski do 
1939 roku. Wizje kultury polskiej i europejskiej, Wydawnictwo 
UMCS, Lublin 2011, ss. 460.

Na książkę składa się trzydzieści siedem artykułów 
interpretujących różnorakie aspekty wizji kultury polskiej 
i europejskiej, odsłaniające się w piśmiennictwie klasyków 
nacjonalizmu do roku 1939, a także w działach literackich 
i publicystycznych tych pisarzy, których postawy inspirowane 
były ideologią Narodowej Demokracji bądź w jakiś sposób 
do niej nawiązywały. Dominują zdecydowanie opracowania 
historycznoliterackie (taki był zamysł redaktorów książki), 
co wywołuje ten skutek, że projekty ideologiczne opisywane 
są także ze względu na sposób ich artykulacji, na przykład 

w formie fikcji literackiej czy dyskursu filozoficznego. Niniejsza publikacja nie jest zbio-
rem studiów politologicznych ani historycznych. Autorów interesowało raczej to, co można 
nazwać podmiotową reakcją na nacjonalizm czy partycypowanie w nacjonalizmie, a także 
różne sposoby rozumienia tego pojęcia, co znajduje wyraz w definicjach i dystynkcjach 
stosowanych przez autorów opracowań

Magdalena Piechota, Krzysztof Stępnik (red.) Polityka histo-
ryczna w literaturze polskiej, Wydawnictwo UMCS, Lublin 
2011, ss. 438.

Publikacja jest interesująca i wartościowa, przypomina, jak 
istotne w naszej kulturze były związki łączące kulturę polską, 
zwłaszcza literaturę, z polityką, od wieku XVIII po naszą 
współczesność, wzbogaca naszą wiedzę o naturze owych relacji, 
odkrywa tematy i książki zapomniane, ujawnia nieoczekiwa-
ne powinowactwa, wydobywa też teksty „rewizjonistyczne” 
w stosunku do stereotypów historycznych, wreszcie - jako 
całość - prowokuje do namysłu nad wspomnianymi tu kate-
goriami typu „polityczność literatury”, „polityka historyczna”, 
„ideologia literatury” etc. Zaletą tomu jest też jego interdyscy-

plinarność, różnorodność, a co za tym idzie fakt, że ta sama problematyka pokazywana jest 
na rozmaitych przykładach i w przekrojach.
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Krzysztof Stępnik, Maciej Rajewski (red.), Komunikowanie się 
Polaków w latach 1944-1989, Wydawnictwo UMCS, Lublin 
2011, ss. 274.

Książka składa się z artykułów, które przybliżają rea-
lia funkcjonowania komunikacji i informacji w warunkach 
ustrojowych PRL. Nie tworzą one reprezentatywnego obrazu 
całości, zwłaszcza w porównaniu do ujęć monograficznych 
okresu dziejów, o którym mowa (liczące się w literaturze 
przedmiotu opracowania historyczne i historycznoliterackie 
dotyczące choćby socjalizmu), lecz stanowią przykład refleksji 
badawczej nad nacechowaniem komunikacyjnym przestrzeni 
zdominowanej przez ideologię. W większości autorzy artykułów 
koncentrują się na analizie prasy, lecz w książce znajdują się 

także opisy problemów związanych na przykład z filmem czy z cywilizacyjno-technicznymi 
aspektami komunikacji rozumianej w kategoriach logistycznych.

Grażyna Stachyra, Elżbieta Pawlak-Hejno (red.), Radio a spo-
łeczeństwo, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2011, ss. 430.

Współczesne radio podlega licznym zmianom. Niniejszy 
tom zawiera refleksje dotyczące nie tylko radiofonii polskiej, 
ale tez brytyjskiej, francuskiej, norweskiej czy portugalskiej 
w szerokim kontekście społecznym. Rozważania uwzględniają 
aspekty związane z budowaniem wspólnoty czy pełnieniem 
misji, odnoszą się też do kwestii przemian kulturowych czy 
technologicznych, wpływających na radio. Mamy nadzieję, że 
monografia, będąca efektem spotkania badaczy pochodzących 
z wielu krajów i spoglądających na radiowy fenomen z różnych 
perspektyw, wzbogaci ofertę dostępnych na rynku książek 
o tematyce radiowej oraz stworzy nowe horyzonty badawcze. 

Prezentując bogate spektrum problematyki, pragniemy przybliżyć czytelnikom to medium 
– z pozoru dobrze znane każdemu, a zarazem wciąż niezbadane.

Współpraca pomiędzy Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej 
i Benemérita Universidad Autónoma de Puebla w Meksyku

9 sierpnia 2011 r. została podpisana przez Rektora UMCS prof. dra hab. Andrzeja 
Dąbrowskiego umowa o współpracy oraz wymianie akademickiej i naukowej pomiędzy 
Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej a Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 
w Meksyku. W akcie podpisania dokumentu uczestniczył reprezentant BUAP dr Pedro 
Manuel Rodríguez Suárez. Rektor Benemérita Universidad Autónoma Dr. Enrique Agúera 
Ibáñez złożył swój podpis w dniu 31 sierpnia 2011 roku w Puebla.


