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NOTY O AUTORACH

Jakub Basista – wykładowca w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zaintere-
sowania badawcze koncentruje na Anglii XVII wieku, w szczególności historii mentalności oraz 
problemach religijnych. Redaktor „Studiów Historycznych”.

Helena Magdalena Choraczyńska – od 2002 r. magister Bibliotekoznawstwa i Informacji 
Naukowej UMCS w Lublinie. Od 2006 r. asystent w Zakładzie Podstaw Kultury i Naukoznaw-
stwa Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UMCS. Najważniejsze pola badawcze 
i zakres zainteresowań: polska kultura ludowa XIX wieku (obrzędowość wiosenna), historia kultury 
polskiej XIX stulecia (głównie postać Feliksa Jana Bentkowskiego), historia kultury powszechnej 
i polskiej (historia, sztuka, literatura, fi lozofi a okresu starożytność – oświecenie), także zagadnienia 
kultury współczesnej: subkultury młodzieżowe, New Age, globalizacja.

Katarzyna Kuras – adiunkt w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajmuje się 
czasami nowożytnymi ze szczególnym uwzględnieniem wieku XVIII, a zwłaszcza mechanizmami 
władzy oraz dworami i kulturą dworską w Europie. Jest autorką książki Współpracownicy i klienci 
Augusta A. Czartoryskiego w czasach saskich (Kraków 2010) oraz kilkunastu artykułów i biogra-
mów w Polskim słowniku biog rafi cznym. 

Katarzyna Niemczyk – doktor, jest asystentem w Instytucie Historii Uniwersytetu Śląskiego 
w Zakładzie Historii Średniowiecza. Zainteresowania naukowe koncentruje wokół polityki zagra-
nicznej Jagiellonów na przełomie XV i XVI wieku, ze szczególnym uwzględnieniem relacji 
z Mołdawią i Wołoszczyzną. W orbicie jej zainteresowań znajdują się także dzieje Siedmiogrodu 
w XV i XVI wieku. Obecnie przygotowywana jest do druku jej książka poświęcona Kamienieckim 
herbu Pilawa do połowy XVI wieku.

Andrzej Synowiec – doktor, adiunkt w Zakładzie Historii Gospodarczej i Społecznej w Insty-
tucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek Polskiego Towarzystwa Historii Gospodar-
czej. W kręgu jego zainteresowań badawczych znajdują się historia społeczna i gospodarcza, 
przemiany w kulturze i obyczajach w wieku XIX i XX nauka społeczna Kościoła katolickiego oraz 
statystyka w warsztacie historyka. Ostatnio opublikował Przemysł tytoniowy w Polsce w okresie 
pierwszego planu pięcioletniego (1956–1960) (Kraków 2014, ss. 302).


