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NOTY O AUTORACH 

Anna Gabryś - doktorantka w Instytucie Historii UJ. Jej zainteresowania badawcze koncentrują
się wokół historii pamięci zbiorowej i historii intelektualnych związków polsko-francuskich
w XIX wieku.

Krzysztof Jaskulowski - adiunkt w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Interesuje
się teorią historiografii, teorią narodu i symbolicznymi aspektami polityki. Jest autorem książki
Mityczne przestrzenie nacjonalizmu. Historia i mit w walijskiej ideologii narodowej (w druku).

Alix Landgrebe - doktor, stypendystka Studienstftung des Deutschen Volkes, zainteresowania ba
dawcze: nacjonalizm i historia Żydów. Aktualnie prowadzi badania z zakresu stosunków pol
sko-żydowskich w okresie powojennym w Polsce. Autorka książki o ewolucji idei narodowej
w Polsce.

Chris Lorenz - jest profesorem teorii historii na uniwersytetach w Lejdzie i Freien Universitat w Am
sterdamie. Zasadniczym polem jego zainteresowań badawczych jest współczesna teoria historii
i historiografia porównawcza. W swych badaniach koncentruje się głównie na niemieckiej histo
riografii XIX i XX wieku.

Tomasz Pawelec - doktor hab., pracownik naukowy Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego. Wy
kładowca metodologii historii i historii historiografii. Jego zainteresowania naukowe koncentrują
się na zagadnieniu psycho-historii, psychologii historycznej i współczesnych trendów w historiografii.

Wojciech Piasek - doktor, adiunkt w Instytucie Historii i Archiwistyki UMK w Toruniu, swoje
zainteresowania koncentruje wokół zagadnień metodologii historii i historii historiografii.

Antonella Pocecco - socjolog, pracuje w Instytucie of International Sociology of Gorizia. Prowadzi
badania w zakresie społeczeństwa obywatelskiego. Nadto, zasadniczymi kierunkami jej zainteresowań
są problemy pamięci zbiorowej i szeroko rozumianych procesów kulturowych.

Andrzej Radomski - doktor hab., profesor UMCS, wykładowca metodologii historii i badań społecznych,
historii historiografii i historii kultury na UMCS w Lublinie. Jego zaintresowania badawcze kon
centrują się na zagadnieniach kulturowych i metodologicznych podstaw historiografii i nauk spo
łecznych.

Marek Woźniak - doktor, adiunkt w Zakładzie Metodologii Historii w IH UMCS w Lublinie. Zain
teresowania swoje koncentruje wokół zagadnień metodologii historii i historii historiografii ze
szczególnym uwzględnieniem kulturowych podstaw pisarstwa historycznego.


