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NOTY O AUTORACH 

Bąkowski-Keis Dariusz - ukończył studia historyczne na UJ (praca magisterska z zakresu historii
drugiej polowy XVII w.). Obecnie jest doktorantem w Instytucie Historii UJ oraz asystentem
Instytutu w Katedrze Organów Akademii Muzycznej w Krakowie.

Engerman Stanley Lewis - jeden z czołowych przedstawicieli amerykańskiej ,,New economic history",
ekonomista, historyk, profesor University of Rochester, m.in. współautor Time on the Cross: The
Economics of American Negro Slavery, 1974; współwydawca: The Reinterpretation of American
Economic History, 1971; Race and Slavery in the Westem Hemisphere: Quantitative Studies, 1975;
Between Slavery and free labor: The Spanish Speaking Caribbean in the Nineteenth Century, 1985;
long term factors in American Economic Growth 1986; British Capitalism and Caribbean Slavery:
The legacy of Eric Williams, 1987, Cambridge Economic History of U.S., 1986-; A Historical
Guide To World Slavery, 1998.

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

Pomorski Jan - profesor historii w UMCS, prorektor. Jeden z najwybitniejszych polskich metodologów
historii. Autor licznych publikacji naukowych z zakresu teorii historii, m.in. Paradygmat ,,New
economic history": studium z teorii rozwoju nauki historycznej. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii
Curie-Skłodowskiej, Lublin 1995.

Rzegocki Arkady - asystent w Katedrze Historii Doktryn Politycznych i Prawnych Uniwersytetu
Jagiellońskiego. Interesuje się konserwatywną myślą polityczną. Autor licznych artykułów, m.in.
zredagował i wydal zbiór artykułów Thomasa Macaulaya pt. O rewolucjach, makiawelizmie i po
stępie, Kraków 1999.
e-mail: rzegocki@if.uj.edu.pl

Stachura Michal - doktor, asystent w Zakładzie Historii Bizancjum Instytutu Historii UJ. Zajmuje się
historią późnego cesarstwa rzymskiego (284-602), zwłaszcza problematyką sporów religijnych
u schyłku Antyku. Jest autorem książki Heretycy, schizmatycy i manichejczycy wobec cesarstwa
rzymskiego, Kraków 2000.

Surdej Aleksander - adiunkt w Katedrze Studiów Europejskich AE w Krakowie. Wykładowca kursów
na temat gospodarczej roli państwa, regulacji gospodarczych oraz politycznej dynamiki procesów
gospodarczych, autor prac z tego zakresu.

Szlachta Bogdan - adiunkt w Katedrze Historii Doktryn Politycznych i Prawnych Uniwersytetu Ja
giellońskiego, magister prawa i filozofii, doktor nauk prawnych, interesujący się historią filozofii
politycznej i filozofii prawa, zwłaszcza dziejami myśli konserwatywnej, średniowieczną i angielską
myślą polityczną, autor trzech monografii (Ład - Kościół- Naród, Kraków 1996; Konserwatyzm.
Z dziejów tradycji myślenia o polityce, Kraków-Warszawa 1998; Zdziejów polskiego konserwatyzmu,
Kraków-Warszawa 2000), ponad stu haseł w dwóch tomach Słownika historii doktryn politycznycn
(red. M. Jaskólski, Warszawa 1997-1999), kilku antologii i kilkudziesięciu artykułów naukowych.
e-mail: szlachta@if.uj.edu.pl
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Yan Ti Iburg Marija- pracuje w Instytucie Historii Rijksuniversiteit Groningen, Holandia. Przedmiotem
jej zainteresowań jest płeć kulturowa w Europie XVIII i XIX wieku. W 1998 roku opublikowała
książkę How to behave? Sexuality and choice of partner in Duch Conduct Books, 1780-/890,
w której posiłkując się metodami zapożyczonymi z poststrukturalistycznej teorii literatury, zapro
ponowała nowe odczytanie i interpretację zasad zawartych w analizowanych przez nią podręcznikach
dobrego wychowania.

Werner Wiktor - pracownik Instytutu Historii WSP w Bydgoszczy; zainteresowania zawodowe to:
metodologia historii, epistemologia kultury, historia porównawcza religii. Autor skryptu Mircea
Eliade jako historyk religii (Wyd. WSP Bydgoszcz, w druku).

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 również audiowizualnym wymiarem kultury współczesnej, w tym
filmem jako jednym z dominujących sposobów audiowizualnego przedstawiania świata i artykulacji
kultury.
e-mail: pwitek@klio.umcs.lublin.pl

Wood Nathaniel D. - jest doktorantem na wydziale Historii, Indiana University, Bloomington, Indiana.
Zajmuje się historią Europy wschodniej i współczesną Europą. Tematem jego pracy doktoranckiej
jest mieszczańska i drobnomieszczańska kultura Krakowa na przełomie XIX i XX wieku.

Woźniak Marek- doktorant w Zakładzie Metodologii Historii w 1H UMCS w Lublinie. Zainteresowania
swoje koncentruje wokół zagadnień metodologii historii i historii historiografii ze szczególnym
uwzględnieniem kulturowych podstaw pisarstwa historycznego. Autor artykułów, m.in. Kategoria
mitu historycznego w twórczości Jerzego Topolskiego.
e-mail:mwozniak@klio.umcs.lublin.pl

Zamorski Krzysztof - adiunkt w Instytucie Historii UJ, dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej, redaktor
Historyki. Kieruje Zakładem Dziejów Historiografii i Metodologii Historii. Specjalizuje się w historii
społeczno-gospodarczej epoki nowożytnej oraz teorii historii.
e-mail: zamorski@if.uj.edu.pl




