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Wyniki oceny instytucjonalnej Wydziału Politologii przeprowadzonej przez 
Polską Komisję Akredytacyjną

W styczniu  2012  r. Wydział  Politologii UMCS,  jako  pierwsza w Polsce  jednostka, 
był wizytowany przez Polską Komisję Akredytacyjną. Była to akredytacja instytucjonalna. 
Oceny uzyskane przez Wydział są następujące: 
•	 Ocena końcowa 1 kryterium ogólnego (strategia rozwoju): w pełni
•	 Ocena  końcowa  2  kryterium  ogólnego (wewnętrzny system zapewnienia jakości): 

w pełni
•	 Ocena końcowa 3 kryterium ogólnego (cele i efekty kształcenia na studiach doktoranc-

kich, podyplomowych oraz system ich weryfikacji): w pełni
•	 Ocena  końcowa  4  kryterium  ogólnego (zasoby kadrowe, materialne i finansowe): 

w pełni
•	 Ocena końcowa 5 kryterium ogólnego (prowadzenie badań naukowych): wyróżniająco
•	 Ocena  końcowa  6  kryterium  ogólnego (współpraca krajowa i międzynarodowa): 

w pełni
•	 Ocena  końcowa  7  kryterium  ogólnego (system wsparcia doktorantów i studentów): 

w pełni
•	 Ocena końcowa 8 kryterium ogólnego (przepisy wewnętrzne normujące proces za-

pewnienia jakości kształcenia): w pełni. 

Wykaz pozyskanych grantów i realizowanych projektów badawczych

•  Prof. dr hab. Maria Marczewska-Rytko (jako home Mentor) i dr Paweł Frankow-
ski (Fellow) realizują grant Funduszu Stypendialnego Sciex (nr 10.147) na temat Regio-
nal Integration in Africa – between Idea and Rationalization (host Mentor – prof. Dirk 
Lehmkuhl).
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•  Prof. dr hab. Maria Marczewska-Rytko (jako Tutor) i doc. dr Mikhail Papou (Fel-
low) realizowali projekt badawczy Polityka wyznaniowa w Polsce i Białorusi w ramach 
stypendium im. Lane’a Kirklanda (2011/2012).

•  Dr Katarzyna Radzik realizuje grant w ramach projektu POL-LOC 1st Summer 
School of the Faculty of Economics TU of Košice na temat Policy Making and Politics at 
the Local Level: V4 countries and other CEE countries in comparative perspective.

•  Dr Paweł Frankowski (kierownik) a także: prof. dr hab. Maria Marczewska-Ryt-
ko, dr hab. Waldemar Paruch, prof. nadzw., dr Katarzyna Radzik, dr Wojciech ziętara, 
dr Tomasz Bichta  realizowali  grant  dydaktyczny programu LLP/Erasmus FSS/2010/II/
DI/W/04 na Uniwersytecie Islandzkim w Reykjaviku w 2011 r.

•  Dr Andrzej Dumała odbył w dniach 23.03–1.04.2012 r. kursy University Didac-
tics oraz Team Building w ramach The Erasmus Training Program w Reykjavik Univer-
sity, Reykjavik.

•  Dr Monika  Szkarłat,  zakończyła  w  2011  r.  realizację  projektu  badawczego  nr 
FSS/2010/II/D3/W/0071 z Fundusz Stypendialnego i Szkoleniowego (Działanie III „Sty-
pendia indywidualne – projekty badawcze”) na temat Biotechnologies and the human ri-
ght to adequate food.

•  Dr Ewa Nowak realizowała projekt badawczy finansowany przez Stację Naukową 
PAN w Wiedniu na temat Integracja polityczna Polaków w Austrii.

•  Dr Piotr Tosiek zakończył w 2011 r. realizację grantu Ministerstwa Nauki i Szkol-
nictwa Wyższego – Narodowe Centrum Nauki w Krakowie (projekt nr NN 110 110336) na 
temat Polska Prezydencja 2011 (kierownik Artur Nowak-Far, Szkoła Główna handlowa).

•  Prof. dr hab. Iwona hofman w dniach 18–24.05.2012 r. zrealizowała grant wyjaz-
dowy finansowany przez Stowarzyszenie Instytut Literacki w Paryżu.

Granty promotorskie:

Kierownik projektu: prof. dr hab. Marek Pietraś; temat: Rada państw Morza Bałtyc-
kiego (realizacja Damian Szacawa).

Kierownik projektu: prof. dr hab. Krzysztof Stępnik; temat: Kino w dwudziestoleciu 
międzywojennym (realizacja J. Lachowicz).

Konferencje organizowane na Wydziale Politologii

•  19 marca na Wydziale Politologii odbyła się konferencja Społeczeństwo obywa-
telskie – studium przypadku Lublin i Wrocław, zorganizowana przez Naukowe Studenckie 
Koło Samorządowców Wydziału Politologii UMCS i Interdyscyplinarne Studenckie Koło 
Rozwoju Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego.

•  Politologiczne  Koło  Naukowe  w  dniach  12–13  kwietnia  zorganizowało  stu-
dencko-doktorancką konferencję naukową na  temat Perspektywy rozwoju regionalnego 
w aspekcie cyfryzacji i e-administracji. 

•  W dniach  18–19  kwietnia zakład Dziennikarstwa  zorganizował  kolejną  edycję 
konferencji naukowej Współczesne media. Była  to  już czwarta edycja konferencji,  tym 
razem poświęcona przede wszystkim zagadnieniom Języka mediów.



227KRONIKA NAUKOWA WyDzIAŁU POLITOLOGII

•  zakład Stosunków Międzynarodowych w dniach 16–18 maja zorganizował mię-
dzynarodową konferencję naukową na temat New Technologies as a Factor of Internatio-
nal Relations.

•  Wydział Politologii UMCS był współorganizatorem konferencji O prawie dziec-
ka do popełniania błędów z cyklu Prawa człowieka zaczynają się od praw dziecka, któ-
ra odbyła się 22 maja.

•  zakład Komunikacji Społecznej zorganizował w dniach 4–5 czerwca międzynaro-
dową konferencję naukową na temat Radio and Society.

Uzyskane tytuły

•  Decyzją Prezydenta RP dr hab. Marek Pietraś, prof. nadzw., 11 kwietnia 2012 r. 
otrzymał tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych.

Doktoraty

•  2 marca  2012  r.  odbyła  się  publiczna  obrona  rozprawy  doktorskiej mgr Kingi 
Wnuk-Żywólko. Temat rozprawy: Socjaldemokratyczna Partia Austrii w okresie rządów 
kanclerza Bruno Kreiskyego (1970–1983). Promotor:  prof.  dr  hab. Marek  Żmigrodzki 
(UMCS). Recenzenci:  dr hab. Stanisław Sulowski,  prof. nadzw. (Uniwersytet Warszawski);  
dr hab. Wojciech Sokół, prof. nadzw. (UMCS).

•  16 marca 2012 r. odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Michała
Wacławika.  Temat  rozprawy:  Kultura czy cywilizacja latynoamerykańska – dyskurs 
z teorią Samuela P. Huntingtona. Promotor: prof.  dr hab. Marek  J. Malinowski  (Uni-
wersytet Gdański). Recenzenci: prof. dr hab. Jan hudzik (UMCS); prof. dr hab. Adam 
Gwiazda (Uniwersytet Gdański).

•  15  czerwca  2012  r.  odbyła  się  publiczna  obrona  rozprawy  doktorskiej  mgr.  
Damiana Szarawy. Temat rozprawy: Rada Państw Morza Bałtyckiego. Promotor: prof. 
dr  hab.  Marek  Pietraś  (UMCS).  Recenzenci:  prof.  dr  hab.  Leonard  Lukaszuk  (UW);  
dr hab. Czesław Maj, prof. nadzw. (UMCS).

•  15 czerwca 2012 r. odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Olgi 
Krokowskiej. Temat rozprawy: Prezydent w systemie politycznym Ukrainy (1996–2010). 
Promotor: dr hab. Waldemar Paruch, prof. nadzw. (UMCS). Recenzenci: dr hab. Walenty 
Baluk, prof. nadzw. (UMCS); dr hab. Andrzej Gil, prof. nadzw. (KUL).

•  20  czerwca  2012  r.  odbyła  się  publiczna  obrona  rozprawy  doktorskiej  mgr.  
Roberta Petki. Temat  rozprawy: Aktywność obywatelska mieszkańców Leska w obli-
czu konfliktu o siedzibę powiatu. Promotor: dr hab. Stanisław Michałowski, prof. nadzw. 
(UMCS). Recenzenci: dr hab. Terasa Sasińska-Klas, prof. nadzw.  (UJ); dr hab. Alicja 
Wójcik, prof. nadzw. (UMCS).

Opracował Jakub Nowak
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Opublikowane książki

Monografie:

hanna Dumała, Transnarodowe sieci terytorialne w Euro-
pie, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2012, ss. 459. 

„Postępujące  procesy  globalizacji  i  regionalizacji 
(zwłaszcza  regionalnej  integracji  gospodarczej)  dopro-
wadziły do erozji  rozróżnienia  tego, co wewnętrzne, od 
tego, co zagraniczne, a  także do zmiany podziału zadań 
w  państwie  między  centrum  a  subpaństwowe  jednost-
ki terytorialne. Świat, a zwłaszcza Europa, stał się prze-
strzenią  wielopoziomowych  (suprapaństwowych,  pań-
stwowych,  subpaństwowych)  oraz  wielopodmiotowych 
(publicznych,  prywatnych)  relacji.  W  rezultacie  wśród 
uczestników stosunków międzynarodowych niebędących 
państwami  coraz  częściej wyróżnia  się  także  terytorial-

ne (przestrzenne) podmioty krajowe, takie jak regiony, gminy i miasta. […] Ważne miej-
sce w powstałej w wyniku wymienionych procesów strukturze europejskiej zajmują trans-
narodowe sieci  terytorialne […] rozumiane jako nieokazjonalne, oparte na wzajemnym  
zaufaniu, horyzontalne relacje współpracy między subpaństwowymi jednostkami teryto-
rialnymi pochodzącymi z co najmniej dwóch państw”.

ze Wstępu

Bożena  Dziemidok-Olszewska,  Odpowiedzialność gło-
wy państwa i rządu we współczesnych państwach europej-
skich, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2012, ss. 270. 

„Temat  rozprawy  dotyczy  odpowiedzialności  gło-
wy państwa i  rządu we współczesnych państwach euro-
pejskich. Autorka  podjęła  pogłębione  studia w  zakresie  
badanej  problematyki  i  przedstawiła  najważniejsze  in-
stytucje  składające  się  na  odpowiedzialność  politycz-
ną i prawną zarówno głowy państwa, jak i rządu. Książ-
ka wyróżnia się pod względem: tematu, generalnie trud-
nego  do  opracowania,  oryginalnej  konstrukcji,  bogatej  
treści,  solidnej  o  obszernej  bazy  źródłowej,  klarownej 
strony  językowej oraz wyważonych ocen badanych zja-

wisk. Autorka wykazała duże umiejętności uchwycenia najważniejszych zagadnień cha-
rakterystycznych dla odpowiedzialności politycznej i prawnej”.

Z recenzji prof. zw. dr. hab. Eugeniusza Zielińskiego
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Magdalena  Piechota,  Grażyna  Stachyra,  Paweł  Nowak, 
Rozrywka w mediach i komunikacji społecznej. Wybrane 
zagadnienia, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2012, ss. 327.

„Książka  jest  poświęcona  zagadnieniu  rozrywki 
i  ludyczności w kontekście mediów masowych i  innych 
form komunikacyjnych. została pomyślana jako podręcz-
nik wprowadzający w rozległość zagadnień związanych 
z obecnością rozrywki, zabawy i gry w mediach tradycyj-
nych (radio, telewizja) oraz w marketingu (reklama). Wy-
chodząc od wieloaspektowego spojrzenia na istotę i rolę 
zabawy i rozrywki w kulturze, opartego na ramie meto-
dologicznej  tak klasycznych pozycji  jak Johana huizin-
gi Homo ludens i rogera Caillois Ludzie i gry,  autorzy 

proponują następnie  rozpoznania dotyczące zarówno historii  audycji  i  programów roz-
rywkowych w radiu i  telewizji,  jak i współczesnych wcieleń intencji rozrywkowej i  jej 
przejawów w mediach i przestrzeni społecznej (m.in. konglomeraty gatunkowe typu mor-
nig show i talent show, zjawiska edutainment, koncerty, imprezy sportowe, muzea interak-
tywne, marketing rozrywkowy). Media, komunikacja czy wreszcie kultura współczesna, 
tak przesiąknięte pierwiastkiem z pozoru frywolnym i deprecjonującym, czy wręcz infan-
tylizującym, jakim jest nadrzędna kategoria rozrywkowości, pokazują dzięki analizom za-
wartym w książce swe współczesne ludyczne oblicze, z immanentnie obecnym, ułatwia-
jącym dekodowanie, ale też je ukierunkowującym „duchem zabawy”.

Z recenzji dr. hab. prof. UWM Mariusza Rutkowskiego

katarzyna radzik-Maruszak, Samorząd terytorialny 
w Wielkiej Brytanii w latach 1979–2010. Od nowego za-
rządzania publicznego do lokalnego współzarządzania, 
Wydawnictwo UMCS, Lublin 2012, s. 295.

„Podstawowym celem publikacji  jest analiza dyna-
miki funkcjonowania brytyjskiego samorządu terytorial-
nego  na  przestrzeni  ponad  trzydziestu  lat  (1979–2010),  
łączy się to z poszukiwaniem odpowiedzi na pytanie: dla-
czego  niezwykle  tradycyjna  w  przyjmowanych  rozwią-
zaniach  instytucjonalno-prawnych,  stabilna  administra-
cja  lokalna w Wielkiej Brytanii  należy do „awangardy” 
samorządów opierających swoje działanie na innowacyj-
nych koncepcjach, takich jak nowe zarządzanie publiczne 
czy też współzarządzanie?

W książce została podjęta próba funkcjonalnego połączenia dwu teorii – nowego zarzą-
dzania publicznego (new public management) i governance oraz podejścia proponowanego 
przez nowy instytucjonalizm. Paradygmaty NPM i współzarządzania przedstawiono w roz-
dziale pierwszym na podstawie fachowej literatury przedmiotu, zwłaszcza prac Ch. hooda 
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oraz A. zalewskiego (w odniesieniu do NPM) oraz R. A. W. Rhodcsa, P. Johna, G. Stoke-
ra i M. Bevira (w odniesieniu do współzarządzania). Nowy instytucjonalizm stanowi nato-
miast swoiste „narzędzie”, za pomocą którego została przeprowadzona analiza reform wdro-
żonych do brytyjskiego samorządu terytorialnego na przestrzeni ostatnich trzydziestu lat”.

ze Wstępu

Krzysztof Stępnik, Setna rocznica urodzin Józefa Igna-
cego Kraszewskiego w prasie warszawskiej, Wydawnic-
two UMCS, Lublin 2012, ss. 192.

„Problematyka książki należy do kilku dziedzin hu-
manistyki,  przede  wszystkim  do  historii  literatury/lite-
raturoznawstwa,  historii  prasy/prasoznawstwa,  historii 
kultury, historii  i socjologii, przeto zainteresuje nie  tyl-
ko  wąskie  grono  badaczy  twórczości  Kraszewskiego, 
ale po prostu humanistów. Rok Kraszewskiego, w któ-
rym  będziemy  obchodzili  dwusetną  rocznicę  urodzin  
pisarza,  niewątpliwie przyniesie przyrost  zainteresowa-
nia jego twórczością, a setna rocznica w kontekście dwu-
setnej  siłą  rzeczy  będzie  szczególnie  interesująca.  To-
też  zarówno  sam wybór  tematu książki w  tym właśnie 
momencie,  jak  i  usytuowanie  jej  tematu na pograniczu  

dyscyplin – uderzają trafnością, która każe się spodziewać poczytności publikacji”.

Z recenzji dr hab. prof. UW Ewy Ihnatowicz

Krzysztof Stępnik, Titanic. Recepcja katastrofy w prasie 
polskiej, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2012, ss. 112. 

„Tematyka  publikacji  skoncentrowana  jest  na  spo-
sobie  przedstawiania  katastrofy  Titanica  na  łamach  
prasy polskiej w 1912 roku. Autor zaznacza, że nie inte-
resuje  go  rekonstrukcja wydarzeń  a  jedynie  to,  jak pły-
nęła i kształtowała się informacja na ten temat w dzien-
nikach i jak była przez autorów i redaktorów opracowy-
wana w tygodnikach i miesięcznikach. Książka składa się 
z dwóch części. W pierwszej wyodrębniono kilkadziesiąt 
przewijających się i powtarzanych w dziennikach moty-
wów treściowych, określonych mianem fraktali. W części 
drugiej omówiony został zupełnie inny tryb recepcji ka-

tastrofy w tygodnikach i miesięcznikach, które operowały informacją znaną czytelnikowi 
z prasy codziennej tak, by uczynić ją atrakcyjną dla swoich odbiorców”.

Informacja Autora
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Opracowania zbiorowe:

Piotr Celiński (red.), Mindware. Technologie dialogu, Lu-
blin 2012, ss. 312. (mindware.art.pl)

„Atutem tomu jest to, że złożona problematyka min-
dware  pojawia  się  w  książce  na  zasadzie  „pączkowa-
nia”, a nie zmasowanego ataku na wyobraźnię czytelnika, 
tzn. odbiorca ma szansę, by oswoić się z bogatymi kon-
tekstami  kulturowymi  i medialnymi,  które wyłoniły  ów  
syndrom medialnej wyobraźni i które on sama z kolei wy-
łania. Taka „edukacyjna” dramaturgia książki sprawia, że 

w równym stopniu co problematyce mindware,  jest ona poświęcona kulturze (nowych) 
mediów, poszerzając grono odbiorców o liczne środowiska mniej zaawansowanych tech-
nologicznie badaczy mediów, dla których problematyka „mediów wyobrażonych” nie jest 
chlebem codziennym”.

Z recenzji prof. dr. hab. Andrzeja Gwoździa

A. Demczuk, A. J. Rybczyńska (red.), Ochrona praw czło-
wieka w Polsce po 1989 roku na tle standardów między-
narodowych, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2012, ss. 246. 

„Publikacja zawiera analizę wybranych praw i wol-
ności  człowieka  w  Polsce  po  roku  1989,  rozpatrywaną 
w kontekście międzynarodowych standardów prawnych, 
w szczególności ukształtowanych wieloletnim orzecznic-
twem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Stras-
burgu. Standardy te stały się dla nowych polskich władz 
państwowych  kierunkiem  działań,  zarówno  w  procesie 
stanowienia, jak i stosowania prawa”.

ze Wstępu

Iwona hofman, Danuta Kępa-Figura (red.), Współczesne 
media. Kryzys w mediach, Wydawnictwo UMCS, Lublin 
2012, t. 1, ss. 261, t. 2, ss. 253.

„Struktura  publikacji  Współczesne media. Kry-
zys w mediach  uwzględnia  zarówno  specyfikę  zawarte-
go w tytule zagadnienia, jak i to, że stało się ono przed-
miotem analiz przeprowadzanych przez badaczy różnych 
dyscyplin  naukowych  –  m.in.  politologów,  prawników 
i językoznawców, która to „wielogłosowość” pozwala na 
zobaczenie zjawiska z różnych perspektyw badawczych.
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Media są – z jednej strony – podmiotem odpowiedzialnym za kształtowanie obrazu 
kryzysu w ogóle oraz obrazu poszczególnych jego przejawów. z drugiej zaś, są przedmio-
tem oddziaływania czynników, które kryzys wywołują. Dzięki tej monografii Czytelnik 
otrzyma argumenty potwierdzające tezę, że media są rodzajem kodu komunikacyjnego, za 
pomocą którego tworzony jest obraz kryzysu oraz obraz sytuacji uznawanych za kryzy-
sowe. A także odnajdzie odpowiedź na pytania dotyczące diagnozowanego współcześnie 
kryzysu funkcjonowania mediów”.

Informacja Redaktorek

Katarzyna Krzywicka (red.), Bicentenario de la Indepen-
dencia de América Latina. Cambios y realidades, Estu-
dios  Iberoamericanos de  la UMCS, vol.  I, Lublin 2012, 
ss. 428.

„Dwieście lat niepodległości państw Ameryki Łaciń-
skiej jest niepowtarzalną okazją do podjęcia wielodyscy-
plinarnej debaty na  temat historii,  teraźniejszości  i przy-
szłości  tego  regionu.  Prezentowana  książka  jest  rezulta-
tem współpracy i dialogu naukowego 21 badaczy i specja-
listów z ośrodków uniwersyteckich z Ameryki Łacińskiej 
i  Europy.  Autorzy  tomu  reprezentują  różne  dyscypliny 
i podejścia badawcze. Podjęli rozważania, które w nowy 
sposób  analizują  pojęcia  i  zjawiska  niepodległości  oraz 

rewolucji,  tożsamości etnicznej  i narodowej, koncepcję państwa  i  jego  funkcjonowanie, 
rolę partii politycznych, sił zbrojnych, znaczenie referendów i wyborów, problemy bezpie-
czeństwa wewnętrznego i międzynarodowego, kwestie rozwoju gospodarczego i integra-
cji regionalnej. Podjęte przez autorów książki tematy wskazują na różnorodność projektów 
politycznych, gospodarczych i społecznych, które realizują państwa latynoamerykańskie, 
utrwalając swoją niepodległość i tożsamość narodową, budując nową pozycję i rolę poli-
tyczną oraz gospodarczą Ameryki Łacińskiej we współczesnym świecie.

Książka Bicentenario de la Independencia de América Latina. Cambios y realida-
des jest I wolumenem nowej serii wydawniczej Studia Iberoamerykańskie UMCS, którą 
w 2011 r. powołała i redaguje dr Katarzyna Krzywicka. W serii będą ukazywały się publi-
kacje w języku polskim, hiszpańskim, portugalskim i angielskim z zakresu studiów inter-
dyscyplinarnych poświęconych Ameryce Łacińskiej”.

Informacja Redaktorki
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Maria  Marczewska-Rytko  (red.),  Democratic Thought 
in the Age of Globalization, Wydawnictwo UMCS, Lu-
blin 2012, ss. 214. 

„The idea of democracy which emerged in the Athe-
nian polis constitutes a major determinant of social and po-
litical life at the and of the 20th and the beginning of the 
21st century. Both indirect and direct democracy find fol-
lowers  in  different  civilizational  areas.  It  should  be  em-
phasized that in fact there are many different democracies 
and, depending on the actual conditions, different views on 
the true meaning of the concept of democracy. They result 
mainly from different uses of the concept in the theoretical 
domain and in the domain of social and political practice”.

ze Wstępu

Maria Marczewska-Rytko, Stefan Stępień  (red.), Polska 
– Europa – świat. Księga Jubileuszowa ofiarowana Pro-
fesorowi Edwardowi Olszewskiemu z okazji 70. rocznicy 
urodzin, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2012, ss. 1011. 

„Publikacja,  wydana  z  okazji  70.  urodzin  profesora 
Edwarda Olszewskiego i jubileuszu jego 46 lat pracy na-
ukowej na UMCS, zawiera niemal pięćdziesiąt artykułów 
naukowych,  zebranych  przez  Marię  Marczewską-Rytko 
i Stefana Stępnia. Pierwsza część tomu to studia politolo-
giczne (m.in. na temat teorii  i praktyki demokracji party-
cypacyjnej, europejskiej inicjatywy obywatelskiej, różnych 
aspektów procesu tworzenia prawa, funkcjonowania partii 
i ruchów politycznych), druga – historyczno-politologicz-

ne (m.in. studia nad myślą polityczną zróżnicowanych postaci i ugrupowań historycznych), 
trzecia – studia historyczne”.

Oprac. JN
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Włodzimierz  Mich,  Bogdan  Borowik  (red.),  Z dziejów 
prasy konserwatywnej. Twórcy i dzieła,  Wydawnictwo 
UMCS, Lublin, 2012, s. 246.

„Praca stanowi kontynuację tomu wydanego w 2009 
r., zawierającego ogólną charakterystykę wybranych tytu-
łów prasowych kojarzonych z  szeroko  rozumianym pol-
skim ruchem konserwatywnym XIX i XX w. Jest cennym 
uzupełnieniem polskiej  literatury przedmiotu,  traktującej 
nie tylko o tytułach prasowych, ale także o polskiej trady-
cji konserwatywnej i to mimo, a może raczej dzięki zapre-
zentowaniu  różnorodności  stanowisk  przez  poszczegól-
nych autorów wspomnianych w nadesłanych artykułach. 
Czytelnik zyska dzięki  lekturze świadomość „wewnętrz-

nego bogactwa” polskiego konserwatyzmu XIX i XX w., dowie się i o skrajnych zacho-
wawcach, niekiedy wręcz oskarżanych o zdradę „sprawy polskiej”,  i o konserwatystach 
aktywnych na salonach lub w środowiskach akademickich III Rzeczypospolitej, hołdują-
cych  innym  już  zapatrywaniom niż  zachowawcy wieku  dziewiętnastego,  uwzględniają-
cych – choć nie każdy z nich z tym się zgodzi lub bezkrytycznie to zaakceptuje – dwudzie-
stowieczne apoteozy ładu demokratyczno-liberalnego”.

Z recenzji prof. dr. hab. Bogdana Szlachty

Włodzimierz  Mich,  Jakub  Nowak  (red.),  Wokół teorii 
stosunków międzynarodowych,  Wydawnictwo  UMCS, 
Lublin 2012, s. 355.

„Książka pod  redakcją Włodzimierza Micha  i  Jaku-
ba Nowaka powinna, a nawet wręcz musi, stać się jednym 
z najważniejszych wydarzeń naukowych  tego dziesięcio-
lecia – nie  tylko wśród  specjalistów z zakresu  teorii  sto-
sunków międzynarodowych, ale również w całym polskim 
środowisku  politologicznym.  Od  dawna  już  bowiem  nie 
było tak ważnej dyskusji nad wszystkimi najistotniejszymi 
problemami dyscypliny. Debata ta dotyczy nie tylko sen-
sowności użycia poszczególnych terminów i kategorii teo-
retycznych, ale  również poziomu metodologicznego prac 

naukowych, ich wtórności oraz stopnia instrumentalizacji politycznej”.

Z recenzji prof. dr. hab. Romana Bäckera
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Krzysztof  Stępnik,  Monika  Gabryś  (red.),  Aleksan-
der Świętochowski, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2011, 
ss. 312, Seria monograficzna „Obrazy Kultury Polskiej”.

„Na książkę składa się zbiór studiów stanowiących 
próbę  synkretyzującego  ujęcia  poglądów  filozoficzno-
ideowo-społecznych Aleksandra Świętochowskiego, któ-
rego  głos  był  z  uwagą  wysłuchiwany  zarówno  w  cza-
sie  konstruowania  programów  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 i 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 duchem człowieku, który odnosi się 
do rzeczywistości współczesnej J. Piłsudskiemu, B. Leśmianowi, Cz. Miłoszowi”.

Z recenzji prof. dr. hab. Tadeusza Budrewicza

Współpraca międzynarodowa

Pełnione funkcje w organizacjach międzynarodowych

Podczas  XXII  Światowego  Kongresu  Politologicznego  IPSA  w  Madrycie  prof.  
dr hab. Maria Marczewska-Rytko objęła funkcję przewodniczącej Research Committee 
21 Political Socialization and Education International Political Science Association (a Pre-
sident RC21 IPSA) w kadencji 2012–2015.

Goście z Belgii na Wydziale Politologii

Na  zaproszenie  prof.  dr  hab.  Marii  Marczewskiej-Rytko,  prodziekan  Wydziału  
Politologii UMCS ds. badań naukowych  i współpracy z zagranicą, w dniach 30 maja– 
5 czerwca na Wydziale Politologii gościli naukowcy z Uniwersytetu w Antwerpii w Bel-
gii:  prof.  Christ`l  De  Landtsheer  oraz  hans  IJsenbout.  Pani  Profesor  wygłosiła  cykl  
wykładów skierowanych do studentów i pracowników na temat istoty komunikacji poli-
tycznej i nowych mediów (The Scope of Political Communication and the New Media). 
W ramach prezentowanej problematyki Prof. Christ`l De Landtsheer nawiązała do prze-
mian, jakie dokonały się w zakresie komunikacji politycznej, począwszy od lat 80. ubiegłe-
go wieku. Wśród nich szczególną uwagę zwróciła na interdyscyplinarny charakter obszaru  
badawczego, który wpływa na konieczność współpracy z przedstawicielami wielu dyscy-
plin naukowych. W ten sposób nawiązała do prowadzonych na Uniwersytecie w Antwer-
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pii badań naukowych na temat sposobu postrzegania i cech osobowych wiodących lide-
rów Unii Europejskiej oraz opracowania Indeksu przenośni stosowanych przez polityków 
w komunikowaniu politycznym (Metaphor Index). Prezentowane wyniki potwierdziły, że 
język, którym posługują się politycy ze skrajnie prawicowego Vlaams Blok, jest najbar-
dziej metaforyczny. W wielu wypowiedziach tychże polityków stosowane są przenośnie 
z języka medycyny (stan państwa jest chory) lub opisu zjawisk geograficznych (proces is-
lamizacji państwa porównywany do fali tsunami). Język przenośni w sposób szczególny 
jest stosowany w obecnym kryzysie finansowym. Pani Profesor nawiązała także do swo-
ich badań nad funkcjonowaniem polityki w świecie Internetu (e-politics). 

Przyjazd był więc okazją do możliwości spotkania jednego z najbardziej znamieni-
tych naukowców  rangi  światowej  zajmujących  się  językiem  świata  polityki,  psycholo-
gią polityczną i socjalizacją polityczną. Christ`l De Landtsheer jest dyrektorem zespołu  
ds. badań naukowych nad komunikacją polityczną na Uniwersytecie w Antwerpii oraz 
przewodniczącą Komitetu Badawczego Socjalizacji i Edukacji Politycznej (RC21) Mię-
dzynarodowego  Stowarzyszenia  Nauk  Politycznych  IPSA  (the International Political 
Science Association). Pani Profesor ze swoimi wykładami odwiedziła wiele wiodących 
ośrodków  naukowych  na  świecie  (the University  of york  and Bournemouth Universi-
ty, w Wielkiej Brytanii; the University of Padova and the University of Perugia, we Wło-
szech; San Diego State University, w Stanach zjednoczonych Ameryki; Lemonosow Mo-
scow State University w Rosji; China University  of Mining  and Technology, Xuzhou, 
w Chinach). Tym bardziej cenna i znacząca była Jej obecność na Wydziale Politologii. 

Wykłady wygłosił także hans IJsenbout na temat funkcjonowania Internetu i zwią-
zanymi z nim szansami (rozwój cywilizacyjny) i zagrożeniami, związanymi z wolnością 
słowa, zachowaniem prywatności i ochroną danych.

Obecność  gości  była  także  okazją  do  zacieśnienia  kontaktów  i  wymiany wiedzy. 
W ramach wizyty, podczas spotkania z prof. dr. hab. Grzegorzem Januszem, dziekanem 
Wydziału Politologii omówiono zasady przyszłej współpracy w ramach programu LLP/
Erasmus pomiędzy Wydziałem Politologii UMCS a Wydziałem Nauk Politycznych i Spo-
łecznych  Uniwersytetu  w Antwerpii,  która  zostanie  zwieńczona  podpisaniem  umowy 
o wymianie naukowców i pracowników administracji obu wydziałów.

Wojciech ziętara
Współkoordynator ds. współpracy z zagranicą Wydziału Politologii

(zakład Ruchów Politycznych)
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Fot.  5. Od  lewej:  dr Waldemar Bulira, hans  IJsenbout,  prof. Christ`l De Landtsheer,  prof. 
Grzegorz Janusz, prof. Maria Marczewska-Rytko, dr Wojciech ziętara.

Fot. Liliana Węgrzyn-Odzioba

Współpraca z Uniwersytetem Św. Cyryla i Metodego 
w Trnavie i Uniwersytetem Wiedeńskim

W marcu 2012 r. prof. dr hab. Iwona hofman (Kierownik zakładu Dziennikarstwa) 
została mianowana na stanowisko Gwaranta Jakości Kształcenia dla kierunku Komuniko-
wanie masowe w Uniwersytecie Świętego Cyryla i Metodego w Trnavie (Słowacja). Mia-
nowanie było poprzedzone konkursem ogłoszonym dla profesorów państw Unii Europej-
skiej, do którego przystąpiło ok. 200 osób. Kontrakt został zawarty na 4 lata.

Uniwersytet  w  Trnavie  ściśle  współpracuje  z  Uniwersytetem Wiedeńskim  w  za-
kresie nauk o mediach. zaplanowane zostały już wspólne badania i programy grantowe  
zarówno dla studentów, jak i pracowników naukowych Wydziału Politologii (w ramach 
trójstronnej współpracy między Wydziałem Politologii, Uniwersytetem Wiedeńskim i Fa-
kultetem Komunikacji Masowej Uniwersytetu w Trnavie (Fakultet Komunikacji Masowej 
UwT jest wydawcą czasopisma naukowego Communication Today, publikującego artyku-
ły z dziedzin badań nad mediami masowymi i komunikacją marketingową, indeksowane-
go w Ulrich’s Periodicals Directory, CEJSh, Cabell’s Directories i EBSCO).

Pomiędzy Wydziałem Politologii  a  ośrodkiem  słowackim podpisana  została  także 
umowa w ramach programu Erasmus. Jednocześnie finalizowana jest umowa z Uniwer-
sytetem Wiedeńskim w ramach tego samego programu.
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Iwona Hofman w eksperckiej komisji w Narodowym Uniwersytecie 
im. Tarasa Szewczenki w Kijowie

Prof. dr hab. Iwona hofman została powołana w skład komisji ekspertów między-
narodowych w Narodowym Uniwersytecie im. Tarasa Szewczenki w Kijowie. zadaniem 
komisji jest przygotowanie standardów kształcenia dla kierunku Dziennikarstwo i komu-
nikacja społeczna oraz wdrożenie procesów dostosowawczych do standardów przyjętych 
w uczelniach europejskich.

Międzynarodowe badania nad dorobkiem paryskiej „Kultury”. 
Konferencja naukowa L’Autre Europe – L’Autre Francophonie

W dniach 22–23 maja odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa L’Autre Eu-
rope – L’Autre Francophonie, zorganizowana przez Instytut Literacki „Kultura” oraz Uni-
versité de Cergy Pontoise, w której udział wzięła prof. dr hab. Iwona hofman. W przeded-
niu konferencji odbył  się premierowy pokaz filmu opartego na Autobiografii na cztery 
ręce Jerzego Giedroycia, zrealizowanego specjalnie dla powstającego portalu Instytutu. 
Prof. Iwona hofman omówiła z Wojciechem Sikorą, dyrektorem Stowarzyszenia Instytut 
Literacki „Kultura”, projekty tego portalu, zobowiązując się jednocześnie – jako kierow-
nik jedynej w Europie Pracowni Badań nad Instytutem Literackim w Paryżu – do przygo-
towania stron tematycznych, w tym dotyczących idei zjednoczenia Europy prezentowanej 
przez pisarzy politycznych kręgu „Kultury”. 

Warto dodać, iż w Maisons-Laffitte trwają obecnie prace nad archiwizacją i digita-
lizacją zbiorów, a część rękopisów przeniesiono już do wyremontowanych pomieszczeń 
przystosowanych do bezpiecznego przechowywania dokumentów. W ocenie naukowców, 
zbiory Domu „Kultury” należą do najcenniejszych archiwaliów polskich. Są to książki, 
czasopisma, a przede wszystkim obfita korespondencja Jerzego Giedroycia i jego notat-
ki (na podstawie których prof. I. hofman wspólnie z Leopoldem Ungerem przygotowa-
ła książkę Teczki Giedroycia wydaną przez UMCS i Instytut Literacki w 2010 roku). Fun-
dusze na te prace zapewniło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, po tym, 
gdy  Instytut  został wpisany  na  Światową Listę  Programu UNESCO  „Pamięć Świata”.  
W  2011  roku  prof.  Iwona  hofman  uczestniczyła  w  odsłonięciu  tablicy  z  tej  okazji  
w podparyskiej siedzibie Instytutu. 

Iwona hofman 
(zakład Dziennikarstwa)

Promocja Wydziału Politologii na Ukrainie, 14–16 marca 2012 
i na Targach Pracy w Bratysławie, 2–3 listopada 2011 roku

W dniach 14–16 marca 2012  roku odbył  się wyjazd promocyjno-informacyjny na 
Ukrainę w ramach projektu „Study in Lublin”. Spotkania z przedstawicielami lubelskich 
uczelni wyższych miały miejsce w trzech miastach: Kowlu, Łucku i Równym. Organiza-
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torem wyjazdu był Urząd Miasta Lublin. Przedstawicielem Wydziału Politologii UMCS 
był dr Łukasz Lewkowicz. Na spotkaniach obecni byli prezesi wołyńskich i rówieńskich 
organizacji  polonijnych,  prezes  zjednoczenia Nauczycieli  Polonistów  na Wołyniu,  na-
uczyciele  języka polskiego prowadzący zajęcia w szkołach ukraińskich oraz uczniowie 
szkół ukraińskich zainteresowani studiami w Polsce. W trakcie spotkania uczestnicy za-
poznali się z ofertami uczelni lubelskich, m.in. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. 
Oferta edukacyjna miasta Lublin cieszyła się dużym zainteresowaniem. W sumie w trzech 
spotkaniach udział wzięło ponad 500 osób.

W dniach 2–3 listopada 2011 roku w Bratysławie odbyły się Międzynarodowe Targi 
Pracy Job2Day z udziałem największych firm, agencji pośrednictwa pracy i uniwersytetów 
ze Słowacji, Czech i Polski. Przedstawicielem UMCS na targach był dr Łukasz Lewkowicz 
z Wydziału Politologii. Podczas targów przedstawił gościom prezentację multimedialną 
dotyczącą UMCS oraz filmy promujące Uniwersytet, Lublin i Lubelszczyznę. Uczestnicy 
targów mogli również na specjalnym stoisku zapoznać się ze szczegółową ofertą uczelni,  
a  także otrzymać materiały promocyjne. Stoisko UMCS cieszyło dużym zainteresowa-
niem odwiedzających i innych wystawców. Organizatorem imprezy był Marián Beliš i fir-
ma Mabel Media z Preszowa. Podczas imprezy nawiązana została współpraca z przedsta-
wicielami Uniwersytetu Preszowskiego oraz z prof. Milanem Vemičem z Serbii. 

Łukasz Lewkowicz
(zakład Myśli Politycznej)


