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NOTY O AUTORACH 
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Reńda Kamil - absolwent Wydziału Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego; praca magisterska na temat
wpływu wyznania historyka na proces konstruowania obrazu dziejów własnej religii.
e-mail: kamilrenda@poczta.onet.pl

Stobiecki Rafał - dr hab. pracownik w Katedrze Historii Historiografii Uniwersytetu Łódzkiego.
Zajmuje się historią historiografii, w szczególności problemami historiografii w systemach komu
nistycznych. Współpracownik HISTORYKI, autor licznych publikacji, m.in. Bolszewizm a historia,
Łódź I 998, Historia pod nadzorem, Łódź 1993.
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Werner Wiktor - dr, pracownik Instytutu Historii UAM w Poznaniu. Zainteresowania badawcze
koncentruje wokóół metodologii historii, epistemologii, historii porównawczej religii. Autor pracy
Mircea Eliade jako historyk religii (Bydgoszcz). Współpracownik HISTORYKI.
e-mail: werner@amu.edu.pl

Witek Piotr - pracownik naukowy Instytutu Historii UMCS w Lublinie. Swoje zainteresowania kon
centruje wokół problemów związanych z modernizmem i postmodernizmem w metodologii historii
i historiografii. Interesuje się audiowizualnym wymiarem kultury współczesnej, w tym filmem jako
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