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Bochyńskiego: Źródła finansowania inwestycji i innowacji z wykorzystaniem
funduszy europejskich przez samorządy i przedsiębiorstwa w historycznym regionie Centralnego Okręgu Przemysłowego; Agnieszki Sulich: Turystyka w województwie podkarpackim a rozwój społeczno-gospodarczy. W ostatniej części,
dotyczącej Przyszłości, został opublikowany jeden angielskojęzyczny i dwa niemieckojęzyczne artykuły. W pierwszym Antoni Stasch i Konstantin Theile rozpatrują problem odpływu wysoko wyspecjalizowanych specjalistów z przemysłu polskiego do innych krajów i zastanawiają się nad sposobami zapobiegania
temu zjawisku. W pierwszym z niemieckojęzycznych artykułów Zbigniew Roch
i Antoni Stasch analizują plany i możliwości wypracowania światowego systemu międzynarodowej współpracy przemysłowej. W drugim artykule Michael
Schenk i Antoni Stasch rozważają możliwości rekonstrukcji niemiecko-polskiego technologiczno-ekologicznego euroregionu. W Aneksach zamieszczono kopie korespondencji pomiędzy Prezydentem Stalowej Woli Andrzejem Szlęzakiem, Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej Lechem Kaczyńskim,
Marszałkiem Sejmu R.P. Markiem Jurkiem i Rektorem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ks. prof.dr hab. Stanisławem Wilkiem, w sprawie organizacji
wspomnianej konferencji.

Mirosław F i l i p o w i c z : Emigranci i jankesi. O amerykańskich historykach w Rosji. Lublin 2007 Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II.
Wydział Humanistyczny; Wydawnictwo KUL, 404 s., nlb. 1 s., sum.
Książka dzieli się na dwie części. Pierwsza opisuje rozwój badań nad dziejami Rosji w Ameryce od końca XIX w. do czasów współczesnych. W części
drugiej przedstawiono sylwetki sześciu wybitnych amerykańskich badaczy
dziejów Rosji: Michaela Karpovicha, Geeorga Vemadskiego, Nicholasa Riasanovskiego, Michaela Cgernivskiego, Martina Malii i Richarda Pipesa. Książka
zaopatrzona jest w bibliografię ważniejszych opracowań, a także w Indeks osób
i streszczenie w języku angielskim.

Zbigniew G r y c z k a : Znaki pamięci. Pomniki i tablice pamiątkowe Leszna. Leszno 2007 Leszczyńskie Towarzystwo Kulturalne, 166 s., il., bibliogr.
Książka zawiera fotografie 138 pomników (od XIX w. aż do lat współczesnych) i tablic pamiątkowych (od XVII w. do 2007 r.) Leszna zlokalizowanych
na 43 ulicach oraz 3 placach. Obiekty zostały uszeregowane w porządku alfabetycznym nazw ulic i placów, przy których się znajdują.

