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problematyką niedemokratycznych reżimów politycznych, a przede wszystkim
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grant: “Katyń anniversaries 1990–2010. The place and function of political ritual
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politycznego w polskiej kulturze pamięci”. Główne zainteresowania badawcze:
rytuał polityczny, kultura pamięci, pragmalingwistyka i analiza dyskursu.
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Theory of Mass Communication, International Media Communications, Media
Analysis, Propaganda and Counter-Propaganda, Contemporary Printed Media.
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research interests include the relations between politics and mass media, audiovisual media, social media and journalism, with a particular focus on professionalism and ethics. She is the author of the book Profesjonalizm dziennikarski Kuby
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Yuliia NESTERAK – PhD in Social Communications, Assistant Professor at
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