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NOTY O AUTORACH 

Bąkowski-Kois Dariusz - doktorant w Zakładzie Historii Powszechnej Nowożytnej Instytutu Historii
UJ, oraz asystent w Katedrze Organów Akademii Muzycznej w Krakowie. Swoje zainteresowania
badawcze koncentruje wokół historii Anglii i Francji II pol. XVII w., a także historii mentalności
doby nowożytnej.

Bielański Stefan - doktor, historyk, adiunkt w Zakładzie Integracji Europejskiej Instytutu Spraw
Publicznych UJ. Specjalizuje się w problematyce dziejów Włoch, historii historiografii włoskiej
oraz problematyce europejskiej. Autor publikacji naukowych ogłoszonych w Polsce i we Włoszech,
m.in. Wstęp do: N. Machiavelli, Historie florenckie, Warszawa-Kraków 1990, Giovanni Botero -
wioski historyk i pisarz polityczny epoki Kontrreformacji, Kraków 1995, L 'evoluzione della situarione
politica e della posizione intemazionale della Polonia, Milano 2000. Aktualnie prowadzi badania
nad zagadnieniem tradycji federalizmu we Włoszech. Sekretarz redakcji ,,Historyki".
e-mail: grbielan@kinga.cyf-kr.edu.pl

Domańska Ewa - adiunkt w Instytucie Historii UAM w Poznaniu. Zajmuje się krytyką historiografii.
Autorka licznych artykułów dotyczących historii historiografii oraz kilku książek, m.in. Mikrohistorie,
Poznań 1999.

Hlebowicz Marcin - doktorant Wydziału Historycznego UW; interesuje się filozofią nauk społecznych
oraz anglosaską teorią historiografii; przygotowuje rozprawę poświęconą krytycznej filozofii historii
Arthura C. Danio.
e-mail: mancis@poczta.onet.pl

Jaskułowski Krzysztof - doktorant w Instytucie Historii Uniwersytetu Wrocławskiego. Studiował
również międzynarodowe stosunki polityczne na Uniwersytecie Walijskim w Aberystwyth. Obecnie
przygotowuje dysertację doktorską poświęconą roli argumentów historycznych w myśli politycznej
walijskich nacjonalistów. Publikował artykuły na temat teorii nacjonalizmu, historii oraz ideologii
walijskiego ruchu narodowego oraz filozofii historii, m.in. w ,,Sprawach Narodowościowych",
,,Edukacji Filozoficznej", ,,Odrze".
e-mail: krzysztofja@interia.pl

Klich Barbara - doktorantka w Zakładzie Historii Społeczno-Religijnej XIX i XX wieku Instytutu
Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, pracuje nad doktoratem poświęconym życiu prywatnemu
w Krakowie w latach 1945-1989. Zainteresowania koncentrują się wokół historii społecznej Polski
XIX i XX w., przede wszystkim historii mentalności, historii prywatności oraz historii symbolu.
e-mail: klich@argo.hist.uj.edu.pl

Pawelec Tomasz - doktor, adiunkt w Instytucie Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Spe
cjalność naukowa: historia historiografii i metodologia historii. Aktualne zainteresowania badawcze:
współczesne dziejopisarstwo na świecie ze szczególnym uwzględnieniem psychohistorii.
e-mail: pawelec@saba.wns.us.edu.pl
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Porębski Leszek - absolwent psychologii i nauk politycznych UJ, doktor, adiunkt na Wydziale Nauk
Społecznych AGH. Zainteresowania badawcze: teoria polityki i teoria władzy oraz zagadnienia
demokracji lokalnej. Autor szeregu publikacji oraz książek Behawioralny model władzy, Kraków
l 996 oraz Elektroniczne oblicza polityki, Kraków 200 l.

Radomski Andrzej - doktor hab., pracownik naukowy UMCS w Lublinie. Zainteresowania swoje
roztacza na problemy metodologii historii i historiografię, koncentrując się ostatnio na kulturowych
podstawach historiografii oraz postmodernizmie w historiografii. Wydal m.in. pracę Kultura -
Tekst - Historiografia (Lublin 1999).

Salamon Maciej - docent UJ, kierownik Zakładu Historii Bizancjum UJ i Katedry Historii Chrześci
jaństwa w Krajach Słowiańskich Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Specjalizuje się
w zakresie dziejów kultury oraz ideologii późnego antyku i Bizancjum, a także stosunków bizan
tyrisko-słowiariskich. Redaktor ,,Historyki".

Solarska Maria-absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, pisze pracę doktorską
w Instytucie Historii UAM poświęconą pisarstwu historycznemu Michela Faucaulta. Zajmuje się
przemianami zachodzącymi we współczesnej historiografii francuskiej i frankofońskiej, ze szcze
gólnym uwzględnieniem uprzestrzeniania dyskursu historycznego i historii kobiet.

Wierzbicki Andrzej-profesor w Instytucie Historii PAN w Warszawie. Zajmuje się historią historiografii
XIX i XX wieku. Autor licznych rozpraw na tematy historiograficzne, m.in. Historiografia polska
doby romantyzmu.




