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NCN i Fundusz Wyszehradzki. Zainteresowania 
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polityczną. E-mail: Motty.levi@gmail.com

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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teresowania badawcze koncentrują się również 
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w Białymstoku. Jest prezesem Ośrodka Badań 
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sja: między autorytaryzmem a totalitaryzmem?”.
E-mail: joanna.rak@amu.edu.pl
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He also graduated from post-graduate studies in 
economic law (Poznań University of Economics 
and Business), European administration (Adam 
Mickiewicz University in Poznań), renewable en-
ergy sources (WSB University in Poznań). He 
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Mickiewicza w Poznaniu), odnawialnych źró-
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