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LASHA MARKOZASHVILI – associate profes- �
sor at David Aghmashenebeli National Defence 
Academy of Georgia Gori. He obtained a doc-
toral degree in political science from Adam Mick-
iewicz University in Poznań (Poland). 
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politikai kommunikáció elméletébe [Introduction 
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information society. 
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tés a hagyományos és az új politikai kommuni-
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for the young excellent scientists funded by the 
Polish Minister of Science and Higher Educa-
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mocracy and the use of modern technologies 
(ICT) in democratic systems (mainly in electoral 
processes – e-voting). She’s also dealing with 
the role of women in public space and with the 
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and European Education. 
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Prowadzi także badania w ramach Center for 
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i Edukacji Europejskiej. 
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tional University of Kyiv, Institute of Journalism 
(BA (Honours), MA (Honours), PhD). Studied 
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Tabloidyzacja dyskursu politycznego w polskich 
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ło trzydziestu artykułów naukowych, publikowa-
nych w czasopismach i pracach zbiorowych. 
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im ryzyk; funkcjonowanie przedsiębiorstwa na 
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E-mail: jacek.pera@uek.krakow.pl

JOANNA RAK – PhD, assistant professor at the  �
Chair of Political Culture at the Faculty of Po-
litical Science and Journalism, Adam Mickiewicz 
University in Poznań. In 2016, she was a visit-



232 Noty o autorach/Contributors PP 4 ’17

ing researcher at CEU San Pablo University in 
Madrid. Research interests: cultures of political 
violence, dynamics of radicalization, anti-auster-
ity movements, political epistemic apparatuses, 
social mobilization, and cultural security. Her 
current research is on “The Culture of Political 
Violence Dynamics of Anti-austerity Movements 
in Europe” and “Contemporary Russia: Between 
Authoritarianism and Totalitarianism.” E-mail: jo-
anna.rak@amu.edu.pl
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przemocy politycznej, dynamika radykalizacji, 
ruchy antyoszczędnościowe, polityczne aparaty 
epistemiczne, mobilizacja społeczna i bezpie-
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