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Igor DANIŠ – jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Bratysławie na 
Słowacji. Pracował jako analityk i doradca rządu oraz parlamentu, a także w róż-
nych instytucjach akademickich. Pracuje również jako publicysta, ekonomista 
i pisarz (powieści). Obecnie jest komentatorem gazety „Pravda”. E-mail: igor.
danis7@gmail.com
Igor DANIŠ – graduated from the University of Economics in Bratislava, Slo-
vakia. He worked as an analyst and advisor for government and parliament and 
within academic institutions. He also works as a publicist, economist and writer 
(novelist). He is currently a commentator for the newspaper “Pravda”. E-mail: 
igor.danis7@gmail.com

Joanna DZWOŃCZYK – prof. UEK, dr hab. Zainteresowania naukowe: teo-
ria i praktyka populizmu; globalizacja i jej wpływ na funkcjonowanie państwa; 
społeczeństwo obywatelskie; transformacja społeczeństw postsocjalistycznych; 
komunikowanie polityczne. E-mail: dzwonczj@uek.krakow.pl
Joanna DZWOŃCZYK – Assoc. Prof. at the Cracow University of Economics. 
Research interests: theory and practice of populism; globalization and its impact 
on the functioning of the state; civil society; transformation of post-socialist soci-
eties; political communication. E-mail: dzwonczj@uek.krakow.pl

Pavel HAVLÍČEK jest pracownikiem naukowym Centrum Badawczego AMO. 
Jego badania koncentrują się na Europie Wschodniej, zwłaszcza na Ukrainie 
i Rosji oraz Partnerstwie Wschodnim. Zajmuje się również kwestiami komu-
nikacji strategicznej i dezinformacji, demokratyzacji i wsparcia społeczeństwa 
obywatelskiego. Ukończył studia licencjackie na Wydziale Nauk Społecznych 
Uniwersytetu Karola w Pradze w 2015 roku. W maju 2020 r. został wybrany na 
dwuletnią kadencję jako członek zarządu Forum Społeczeństwa Obywatelskiego 
UE-Rosja. Od sierpnia 2020 r. jest również koordynatorem badań nad Rosją w ra-
mach projektu MapInfluenCE. E-mail: pavel.havlicek@amo.cz
Pavel HAVLÍČEK is a Research Fellow of the AMO Research Center. His re-
search focuses on Eastern Europe, especially Ukraine and Russia, and the Eastern 
Partnership. He also deals with questions of strategic communication and disin-
formation, democratisation, and civil society support. He finished his Bachelor’s 
degree at the Faculty of Social Sciences, Charles University in Prague in 2015. 
In May 2020, he was elected to serve a two-year-long term as the Board member 
of the EU-Russia Civil Society Forum. Since August 2020, he is also the Russia 
research coordinator within the MapInfluenCE project. 
E-mail: pavel.havlicek@amo.cz
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Monika JABŁOŃSKA – absolwentka Wydziału Nauk Politycznych i Dzien-
nikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierunek dzien-
nikarstwo i komunikacja społeczna, specjalność reklama i promocja oraz nowe 
media. Zainteresowania badawcze skoncentrowane wokół procesów związanych 
z konwergencją mediów, komunikacją medialną i wizualną, kompetencjami me-
dialnymi użytkowników sieci, teorią nowych mediów i kulturą cyfrową. 
E-mail: jablonska.monika@amu.edu.pl
Monika JABŁOŃSKA – a graduate of the Faculty of Political Science and Jour-
nalism at the University of Adam Mickiewicz in Poznań, majoring in Journalism 
and Social Communication, specialising in Advertising and Promotion, and New 
Media. Research interests focused on processes related to media convergence, 
media and visual communication, media competencies of network users, new 
media theory and digital culture. E-mail: jablonska.monika@amu.edu.pl
Konrad KOŁODZIEJSKI – jest doktorem nauk społecznych. Pracuje w In-
stytucie Rosji i Europy Wschodniej na Wydziale Studiów Międzynarodowych 
i Politycznych UJ. E-mail: konrad.1.kolodziejski@uj.edu.pl
Konrad KOŁODZIEJSKI – PhD in social sciences. The author works at the In-
stitute of Russia and Eastern Europe of the Faculty of International and Political 
Studies of the Jagiellonian University. E-mail: konrad.1.kolodziejski@uj.edu.pl
Martin LACZKO – absolwent studiów magisterskich z zakresu nauk politycz-
nych na Uniwersytecie Alexandra Dubčka w Trenczynie. Obecnie doktorant 
w dziedzinie nauk politycznych na Uniwersytecie Alexandra Dubčka w Trenczy-
nie, którego badania skupiają się szczególnie na środkach masowego przekazu, 
umiejętnościach korzystania z mediów, edukacji obywatelskiej i Unii Europej-
skiej. E-mail: laczko.ml@gmail.com
Martin LACZKO – a graduate of master studies of political science at the Al-
exander Dubček University of Trenčín. Currently, a PhD candidate in political 
science at the Alexander Dubček University of Trenčín with a focus on mass 
media, media literacy, civics education and the European Union. 
E-mail: laczko.ml@gmail.com
Adina MARINCEA – PhD, Senior Media Studies Researcher w School of 
Communication and Media Bratislava (SKAMBA), ma doktorat z nauk o ko-
munikacji. Jej zainteresowania badawcze obejmują systemy środków masowego 
przekazu, opinię publiczną i media społecznościowe, komunikację polityczną, 
dyskurs populistyczny i prawicowy, sztuczną inteligencję oraz mowę nienawiści 
w Internecie. W ciągu ostatnich sześciu lat prowadziła badania z zakresu medio-
znawstwa w międzynarodowych projektach takich jak DEMOS – Democratic 
Efficacy and the Varieties of Populism in Europe (finansowany w ramach pro-
gramu Horyzont 2020), Media Pluralism Monitor (finansowany przez Komisję 
Europejską), EUENGAGE (finansowany przez Horyzont 2020), Less Hate More 
Speech (EEA Grants) oraz European Media Systems Survey. 
E-mail: adina.marincea@gmail.com
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Adina MARINCEA – PhD, Senior Media Studies Researcher at the School of 
Communication and Media Bratislava (SKAMBA), has a PhD in Communication 
Sciences. Her research interests include mass-media systems, public opinion and 
social media, political communication, populist and right-wing discourse, artificial 
intelligence, and online hate speech. Over the past six years, she has carried out 
research in the field of media studies in international projects like DEMOS – Dem-
ocratic Efficacy and the Varieties of Populism in Europe (funded by Horizon2020), 
Media Pluralism Monitor (financed by the European Commission), EUENGAGE 
(funded by Horizon2020), Less Hate More Speech (EEA Grants) and European 
Media Systems Survey. 
E-mail: adina.marincea@gmail.com

Artur NIEDŹWIECKI – doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o po-
lityce, radca prawny, menedżer, wykładowca akademicki. Jego zainteresowania 
badawcze dotyczą w szczególności prawnych, politycznych i gospodarczych 
aspektów stosunków międzynarodowych. Autor m.in. monografii pt. Polska po-
lityka zagraniczna wobec integracji europejskiej po 2004 roku. 
E-mail: a.niedzwiecki@yahoo.pl
Artur NIEDŹWIECKI – doctor of humanities in the field of political science, 
attorney-at-law, manager, academic lecturer. His research interests relate in par-
ticular to the legal, political and economic aspects of international relations. 
Author of, inter alia, monograph entitled Polska polityka zagraniczna wobec 
integracji europejskiej po 2004 roku (Polish foreign policy towards European 
integration after 2004). E-mail: a.niedzwiecki@yahoo.pl

Dorota PIONTEK – profesor na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa 
UAM w Poznaniu; kierowniczka Zakładu Komunikacji Społecznej. Jej zaintere-
sowania naukowe koncentrują się na komunikacji politycznej, zwłaszcza relacji 
między komunikacją polityczną a kulturą popularną oraz populistyczną komuni-
kacją polityczną i analizą treści medialnych. Obecnie prowadzi projekt badawczy 
„Audycje medialne podczas pandemii COVID-19 jako predyktor dezinformacji 
społecznej i strachu” oraz kontynuuje współpracę z EUV w ramach projektu do-
radztwa politycznego w perspektywie porównawczej. 
E-mail: dorota.piontek@amu.edu.pl
Dorota PIONTEK – professor at the Faculty of Political Science and Journal-
ism, Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland, head of the Department 
of Social Communication, former member of the Board of the Polish Commu-
nication Association. Her scientific interests focus on political communication, 
especially the relationship between political communication and popular culture, 
and populist political communication, as well as media content analysis. Current-
ly she leads the research project “Media broadcasts during COVID-19 pandemic 
as a predictor of social disinformation and fear”, and continues the cooperation 
with the EUV in frames of the project on political consultancy in comparative 
perspective. E-mail: dorota.piontek@amu.edu.pl
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Györgyi RÉTFALVI – dr, jest kierownikiem programu nauczania i profesorem 
na Wydziale Komunikacji i Mediów na Uniwersytecie Metropolitalnym w Buda-
peszcie. Jest także reżyserką filmów dokumentalnych. Uczy o nowych mediach 
i sztuce wideoreportażu. Jej główne zainteresowania badawcze to nowe media, 
media społecznościowe i dziennikarstwo online. 
E-mail: gretfalvi@metropolitan.hu
Györgyi RÉTFALVI – PhD, is head of the Programme and professor at the De-
partment of Communication and Media at Budapest Metropolitan University. She 
is also a documentary filmmaker. She teaches New Media and Videojournalism. 
Her main research interests are new media, social media and online video jour-
nalism. E-mail: gretfalvi@metropolitan.hu

Andrej ŠKOLKAY – PhD, jest naukowcem prowadzącym zespół badawczy 
Szkoły Komunikacji i Mediów od momentu jego powstania na Słowacji. W cią-
gu ostatnich 25 lat opublikował wiele prac na temat różnych aspektów mediów 
i nauk politycznych, koncentrując się na komunikacji politycznej, mediach 
społecznościowych i populizmie (około 80 publikacji naukowych, w tym do-
kumentów badawczych i politycznych dla Komisji Europejskiej i rządu). Jest 
także sekretarzem generalnym Słowackiego Stowarzyszenia Nauk Politycznych, 
członkiem rad redakcyjnych „Central European Journal of Communication” oraz 
„In Media Res”, a także krajowym ekspertem V-Dem (Szwecja). 
E-mail: askolkay@hotmail.com
Andrej ŠKOLKAY – PhD, is a scientist in charge of the research team of the 
School of Communication and Media since its establishment in Slovakia. He has 
published widely on various aspects of the media and political sciences, focus-
ing on political communication, social media, and populism (about 80 scientific 
publications, including research and policy papers for the European Commission 
and the government) in the last 25 years. He is also Secretary-General of the 
Slovak Political Science Association, a member of editorial boards of the Central 
European Journal of Communication and In Media Res, also serving as V-Dem 
(Sweden) National Country Expert. 
E-mail: askolkay@hotmail.com

Svitlana SOROKA – dr hab., profesor Zakładu Zarządzania Państwem i Admi-
nistracji, Wydział Administracji Publicznej Czarnomorskiego Narodowego Uni-
wersytetu imienia Petra Mogyły (Ukraina). Autor wielu opracowań naukowych 
(m.in. monografii Mechanizmy współpracy rządu i parlamentu w procesie zarzą-
dzania państwowego: doświadczenia krajów Unii Europejskiej i ukraińska prak-
tyka). Członek Rady Ekspertów z Zarządzania Państwem Ministerstwa Edukacji 
i Nauki Ukrainy, członek Rady Naukowej z Zarządzania Państwem Czarnomor-
skiego Narodowego Uniwersytetu imienia Petra Mogyły. Zakres zainteresowań 
naukowych: zarządzanie państwem i samorząd lokalny w krajach Unii Europej-
skiej, mechanizmy współdziałania organów władzy państwowej, polityka inte-
gracji europejskiej. E-mail: svet230879@gmail.com
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Svitlana SOROKA – Doctor of Sciences in Public Administration – postdoc-
toral degree, Professor of the Department of Public Administration and Man-
agement of Institute of State Administration, Petro Mohyla Black Sea National 
University (Ukraine, Mykolayiv). She is the author of numerous academic stud-
ies (including the monograph Cooperation Mechanisms between the Government 
and Parliament in the Governance Process: the Experience of European Union 
Countries and Ukrainian Practice). Member of the Expertise Board in Public 
Administration of the Ministry of Education and Science of Ukraine, member of 
the Scientific Board in Public Administration Petro Mohyla Black Sea National 
University. Research interests: public administration and local government in the 
European Union, the mechanisms of interaction of state power’s bodies, politics 
of European integration. E-mail: svet230879@gmail.com

Małgorzata WINIARSKA-BRODOWSKA – adiunkt w Instytucie Dzien-
nikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego (UJ), 
doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce. Absolwentka dziennikarstwa 
(UJ) i kulturoznawstwa (UJ) oraz studiów europejskich (Uniwersytet Wiedeńs-
ki). Obecnie pełni funkcję pełnomocnika dziekana Wydziału Zarządzania i Ko-
munikacji Społecznej ds. Doskonalenia Jakości Kształcenia i przewodniczącej 
Wydziałowego Zespołu ds. Doskonalenia Jakości Kształcenia, a także reprezen-
tuje UJ w ramach UNA Europa Quality Assurance Cluster. Jest członkiem Euro-
pean Communication Research and Education Association (ECREA) – w latach 
2017–2019 była wiceprzewodniczącą Communication and the European Public 
Sphere TWG oraz 2019–2021 Central and East-European Network (od 2021 jest 
przewodniczącą tej sieci). Jest autorką kilkudziesięciu publikacji naukowych, 
odbyła stypendia naukowe oraz kierowała kilkoma międzynarodowymi projek-
tami badawczymi w dziedzinie komunikacji międzynarodowej i mediów w Eu-
ropie. E-mail: malgorzata.brodowska@uj.edu.pl
Małgorzata WINIARSKA-BRODOWSKA – Assistant Professor in the Insti-
tute of Journalism, Media and Social Communication of the Jagiellonian Uni-
versity (JU), holds a PhD in Political Sciences. She studied Journalism (JU) and 
Cultural Studies (JU) as well as European Studies (University of Vienna). Cur-
rently she holds a position of Proxy of the Dean of the Faculty of Management 
and Social Communication for Quality Assurance as well as Chairwoman of the 
Faculty’s Team for Quality Assurance and represents the Jagiellonian University 
in the UNA Europa Quality Assurance Cluster. She has been active in the Euro-
pean Communication Research and Education Association (ECREA) as a vice-
chair of the Communication and the European Public Sphere TWG (2017–2019) 
as well as the Central and East-European Network (since 2019 and since 2021 
chair of this network). She authored several dozen scientific publications, held 
fellowships and managed several international research projects in the field of 
international communication and media in Europe.
E-mail: malgorzata.brodowska@uj.edu.pl
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Viera ŽÚBOROVÁ – dr, jest z wykształcenia politologiem. Swoje zaintereso-
wania koncentruje na kwestiach populizmu, ekstremizmu, społeczeństwa oby-
watelskiego, komunikacji politycznej, nietolerancji i mowy nienawiści. Doktorat 
obroniła na Uniwersytecie Palackiego w Ołomuńcu w Czechach. Od 2018 roku 
pracuje jako ekspert i członek grupy roboczej „Społeczeństwo obywatelskie” 
przy Biurze Przedstawiciela Rządu ds. Społeczeństwa Obywatelskiego. Obecnie 
uczestniczy również w programie „Szkoła bez nienawiści” w ramach IUVENTA 
– Słowacki Instytut Młodzieży jako członek eksperckiej rady doradczo-konsul-
tingowej. E-mail: viera.zuborova@gmail.com
Viera ŽÚBOROVÁ – PhD, is a political scientist by background. She focuses 
her interests on issues of populism, extremism, civil society, political communi-
cation, intolerance, and hate speech. She obtained her PhD at Olomouc Univer-
sity in the Czech Republic. Since 2018, she has been working as an expert and 
member of the working group „Civil society” under the Office of Government 
Representative for Civic Society. Currently, she is also participating in the pro-
gram „School without Hate” under IUVENTA – Slovak Youth Institute as an 
expert in the advisory and consulting board of experts. 
E-mail: viera.zuborova@gmail.com


