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NOTKI BIOGRAFICZNE AUTORÓW ARTYKUŁÓW

Marko Babić, Senior Researcher (adiunct) at the Institute of European Studies, (University of 
Warsaw). His research covers contemporary Western Balkans region – geopolitical position, state 
building processes, ethnic confl icts including such determinants as history, religion, axiology/culture. 
He supports with expert opinions Polish Ministry of Foreign Aff airs, Polish Ministry of National 
Defence, The Aspen Institute (Deutschland), Polish Institute of International Aff airs (PISM), Centre 
for Eastern Studies (OSW).  Visiting professor in France, Hungary, Serbia. Author and co-author 
of 4 books and 35 articles. 

 D. T. Bataković , historian and diplomat, the foremost Serbian expert for the history of Kosovo and 
its contemporary aspects. Former ambassador of FR Yugoslavia and Serbia to Greece, Canada 
and France, he was also the advisor for the Kosovo to the president of Serbia, member of the 
Belgrade negotiation-team in the UN-sponsored status talks on Kosovo (2006–2007) and the head 
of the Serbian delegation at the International Court of Justice at the Hague in the case regarding 
the legality of the self-proclaimed independence of Kosovo. D. T. Bataković was also Director of 
the Institute for Balkan Studies of the Serbian Academy of Sciences and Arts in Belgrade. He has 
published extensively on Kosovo question in various languages. He died in June 2017.

Mirosław Dymarski, polish historian and political scientist, professor University of Wroclaw, spe-
cializing in problems of the Balkans. Member The Committee on Slavic Studies of the Polish Acad-
emy of Sciences, The Commission on Central Europe of the Polish Academy of Arts And Sciences. 
In last years he published a few new articles: Serbian political leadership: archetype and modernity, 
The Ottoman Tradition as the Model Culture of Power in the Balkans in the 19th–20th c.; Historical 
and Cultural Determinants of the Development of Democracy in the Balkans in the 19th and 20th c. 

Katarzyna Fijołek, doktorantka w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych 
UJ oraz absolwentka Instytutu Filologii Słowiańskiej UJ. Jej zainteresowania badawcze koncentrują 
się wokół problemów politycznych regionu Półwyspu Bałkańskiego, zwłaszcza w kontekście relacji 
państwo–mniejszości. Przygotowuje rozprawę doktorską pt. Polityka Bułgarii wobec mniejszości 
tureckiej po 1989 roku pod kierunkiem prof. dr hab. Ireny Stawowy-Kawki.

Danuta Gibas-Krzak, PhD with habilitation (Post-doctoral degree), academic at the Jan Długosz 
University in Częstochowa. She is a member of the Commission of Balkan Studies Polish Academy 
of Sciences. Authors of mongraphs: Serbian-Albanian confl ict of Kosovo in 20th century. Condition-
ing – course – consequences; South Slavonic mosaic. Geographical and political characteristics of 
post Yugoslavian States (co-author: A. Krzak); Bosnia and Herzegovina: determinants of history. 
Between Serbs, Croats and Muslim supremacy. Area of scientifi c interests includes the political 
history of the Balkans, polemology, geopolitics, ethnic confl icts, terrorism. 
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Vera Katz, PhD, scientifi c advisor of the Institute for History of University of Sarajevo, Bosnia 
nad Herzegovina. Her research has been focused on Bosnian and Herzegovinian history during the 
twenteth century with special emphasis on period after the Second World War.

Maciej Kawka, prof. zw. dr hab. w Instytucie Dziennikarstwa Mediów i Komunikacji Społecznej 
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Kierownik Katedry Ośrodek Badań Prasoznawczych 
UJ. Jest autorem ponad 150 prac z zakresu lingwistyki (polonistyki i slawistyki – macedonistyki), 
a szczególnie składni, semantyki, retoryki, pragmatyki językowej, teorii tekstu i dyskursu oraz 
medioznawstwa.

Robert Kłaczyński, dr hab., prof. UP, pracownik Instytutu Politologii na Uniwersytecie Pedagogicz-
nym im. KEN w Krakowie. Autor sześciu monografi i oraz blisko 70 artykułów naukowych. W obsza-
rze jego zainteresowań naukowych znajdują się problemy związane z polityką rosyjską wobec obsza-
ru byłego ZSRR ze szczególnym uwzględnieniem relacji politycznych, ekonomicznych oraz kwestie 
nawiązujące do odbudowy Imperium Rosyjskiego na obszarze „Starego Kontynentu”. W swoich 
publikacjach nawiązuje zarówno do problemów współczesnych związanych z rolą i miejscem Rosji 
na arenie międzynarodowej, jak również kwestii historycznych rolę tę i miejsce warunkujących.  

Barbara Krauz-Mozer, prof. dr hab., profesor senior na Uniwersytecie Jagiellońskim, profesor 
zwyczajny w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie; historyk, socjolog, metodolog 
nauk społecznych.

Katarzyna Kropiak, PhD candidate at the Institute of Political Science and International Relations, 
Jagiellonian University in Kraków. In 2012, she completed her Master’s degree in Political Science 
at the University of Warsaw, and in 2015 she completed the Interdisciplinary PhD program ‘Society – 
Environment – Technology’. Her interest focuses on security studies, theory of nations and the 
history of the Balkan region. 

Krzysztof Krysieniel, dr hab., prof. nadzwyczajny na Wydziale Zamiejscowym w Chorzowie Wyż-
szej Szkoły Bankowej w Poznaniu; zajmuje się głównie systemami politycznymi państw powstałych 
w wyniku rozpadu Jugosławii, w szczególności Chorwacją oraz Bośnią i Hercegowiną.

Tomasz Kwoka, dr, adiunkt w Instytucie Filologii Słowiańskiej UJ. Jego zainteresowania naukowe 
skupione są wokół historii i stanu współczesnego języka serbskiego. Drugim kręgiem zainteresowań 
jest historia i kultura Wojwodiny, stosunki etniczne, religijne i językowe w tym wieloetnicznym 
regionie. Zajmuje się także językiem i kulturą wojwodińskich Rusinów i polskich Łemków.

Katerina Mladenovska-Ristovska is an associate professor at the Institute of National History 
at the Department of Ancient and Medieval History of Macedonia. Her research work is focused 
on the history of ancient Macedonia, with special interest for the ethnicity of the ancient Macedo-
nians, their cultural history and the collective memory through the tradition.

Lilla Moroz-Grzelak, dr hab., profesor w Instytucie Slawistyki PAN, literaturoznawca, kulturo-
znawca. W swoich artykułach i książkach (m.in. Aleksander Wielki a macedońska idea narodowa. 
Słowiańskie losy postaci antycznej, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy PAN, Warszawa 2004; Bra-
cia Słowianie. Wizje wspólnoty a rzeczywistość, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy PAN, War-
szawa 2011, II wyd. – 2013), opierając się na materiale źródłowym, przedstawia obraz kulturowy 
Słowian bałkańskich.

Paweł Płaneta, dr, pracownik Ośrodka Badań Prasoznawczych Instytutu Dziennikarstwa, Mediów 
i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego; sekretarz Komisji Medioznawczej Polskiej 
Akademii Umiejętności. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na: komunikowaniu poli-
tycznym, medialnych obrazach świata, analizie treści medialnych, dyplomacji medialnej, mediaty-
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zacji wojen i konfl iktów zbrojnych, komunikacji wizualnej. Wybrane publikacje: Dziennikarstwo 
obywatelskie na Ukrainie wobec rosyjskiej wojny informacyjnej, Studia Politologica Ucraino-Polo-
na, 2015, t. 5, s. 24–44; Między niezależnością mediów a hegemonią władzy. Media masowe w USA 
i problematyka międzynarodowa, [w:] Modele współczesnego dziennikarstwa, (red.) Kaziemierz 
Wolny-Zmorzyński, Paweł Urbaniak, Katarzyna Bernat, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocław-
skiego, 2015, s. 131–149; Dyskursy o Macedonii (współautorstwo z prof. Maciejem Kawką), Wy-
dawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013; Media in Poland and Public Discourse, 
[in:] Press Freedom and Pluralism in Europe. Concepts & Conditions, (eds.) A. Czepek, M. Hell-
wig, W. Novak, Bristol–Chicago 2009, s. 141–164.

Dragica Popovska, Ph.D. is a full professor in the Department of Balkan studies at the Institute of 
National History, “Ss. Cyril and Methodius University” in Skopje, Republic of Macedonia. She re-
searches in the fi eld of socio-cultural anthropology and cultural history. Her work includes collective 
memory and identity, through representations in public space. Popovska is currently Editor – in - Chief 
of the Journal of History, issued by Association of the Historians of the Republic of Macedonia.

Irena Stawowy-Kawka, prof. dr hab., kierownik Katedry Historii Współczesnej w Instytucie Nauk 
Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ. W kręgu jej zainteresowań badawczych znajdują 
się zarówno współczesne transformacje polityczne zachodzące na Bałkanach, jak i problematyka 
gospodarcza państw bałkańskich w kontekście polityki wielkich mocarstw oraz wzajemne relacje 
między państwami bałkańskimi. Jest autorką prac omawiających procesy polityczne w Jugosławii 
i państwach powstałych po jej rozpadzie, a także w Albanii, Bułgarii, Rumunii i Grecji. Do najważ-
niejszych nurtów jej pracy naukowej należą skomplikowane losy Macedonii i problem macedoński, 
ponadto mniejszości narodowe, etniczne i religijne na Bałkanach.

Snežana Venovska-Antevska, profesor w Instytucie Języka Macedońskiego im. Krste Misirkova w 
Skopiu. Slawistka zajmująca się współczesnymi procesami (zmianami) zachodzącymi w językach 
słowiańskich, strukturą i kohezją w tekstach macedońskich i polskich oraz krytyczną analizą poli-
tycznego dyskursu w języku macedońskim.

Zoran Vučković, dr, jego doktorat, obroniony na Uniwersytecie Jagiellońskim, dotyczył Transfor-
macji systemu polityczno-społecznego w Serbii po 2000 roku; specjalizuje się w tematyce przemian 
politycznych, gospodarczych oraz społecznych w regionie Bałkanów Zachodnich.

Wiesław Walkiewicz, born in 1949, historian and political scientist. Fellow at the Polish Academy 
of Sciences and the National Central Archive in Rome. His research focuses on various aspects of 
the Balkan confl icts such as Istria and Littoral Slovenia territorial status in the provisions of the Paris 
Peace Conference, Bulgarian–Yugoslav relations during the Tito–Stalin split, sovereignty of Monte-
negro, Dayton Agreement for Peace in Bosnia and Herzegovina. 1990–1997 in Foreign Service: Ge-
neral Consul in Slovenia and Croatia, 1990–1992; Minister Plenipotentiary 1992–1993; Ambassa-
dor to Croatia 1993–1997. Publications abroad: Rzeczpospolita podług projektów międzywojennych 
(Republic of Poland in interwar schemes), 1997; Jugosławia. Byt wspólny i rozpad (Yugoslavia. 
Common being and breakdown) 2000; Polska na drodze do Unii Europejskiej. Aspekty negocjacyjne 
i dostosowawcze (Poland on its Way to the European Union. Negotiational and adjustment aspects), 
2002; Eko-unijna pozycja Polski (Eco Position of Poland in the EU), 2003; Jugosławia. Państwa 
sukcesyjne (Yugoslavia. Successive States), 2009; Słowiańszczyzna Południowa między przeszłością 
a przyszłością (Southern Slavicdom between the past and the future), 2017.

Jacek Wojnicki, p rofessor at the University of Warsaw. Deputy Director of the Institute of Euro-
pean Studies of the University of Warsaw. Areas of interest: political sysems of post-communist 
countries, formation of parties and party systems in Central and Eastern Europe, local government 
administration in Poland and in Europe.



Notki biografi zne autorów artykułów326

Elżbieta Znamierowska-Rakk, prof. dr hab., emerytowana profesor Uniwersytetu Warszawskie-
go. W latach 2007–2017 w Studium Europy Wschodniej UW kierowała specjalizacją bałkańską. 
W latach 1985–2013 pracowała w Instytucie Historii PAN, gdzie obok działalności naukowo-ba-
dawczej zajmowała się edytorstwem naukowym. W okresie 2002–2013 przewodniczyła ze stro-
ny polskiej Polsko-Bułgarskiej Komisji Historycznej. Jej zainteresowania naukowe ogniskują się 
wokół najnowszych dziejów Europy Środkowo-Wschodniej, w szczególności narodów i państw 
bałkańskich, ich polityki zagranicznej i wewnętrznej, konfl iktów narodowościowych oraz związków 
Polski z Bałkanami. Jest autorką m.in. monografi i: Rozwój stosunków Bułgarii z Grecją i Turcją 
po II wojnie światowej (Ossolineum, Wrocław 1979); Sprawa Tracji Zachodniej w polityce bułgar-
skiej 1919–1947 (IH PAN, Warszawa 1991) czy Federacja Słowian południowych w polityce Buł-
garii po II wojnie światowej. Korzenie – próby realizacji – upadek (IH PAN, Warszawa 2005) oraz 
licznych artykułów, recenzji i materiałów popularnonaukowych. W ostatnich latach opublikowała 
pod swoją redakcją naukową szereg prac zbiorowych, wśród których warto zwrócić uwagę na Mię-
dzymorze. Nadzieje i ograniczenia w polityce II Rzeczypospolitej, Warszawa 2016, przygotowaną 
pod patronatem Ministra Spraw Zagranicznych RP.


