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dr Artur Jan Kukuła – adiunkt w Instytucie Politologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 
Jana Pawła II w Lublinie (Katedra Samorządu Terytorialnego i Polityki Lokalnej). Jego zainte-
resowania naukowe oraz praca badawcza skupiają się wokół polityki gospodarczej oraz politycz-
nych i ekonomicznych uwarunkowań integracji europejskiej (budowa gospodarki opartej na 
wiedzy, innowacyjność, społeczeństwo informacyjne, rozwój regionalny). Autor posiada również 
wieloletnie doświadczenie dziennikarskie (praca w mediach publicznych), z którym wiąże się 
także zainteresowanie  mediami elektronicznymi, promocją, reklamą i public relations.

Współautorami publikacji są:
Sylwia Kowalska-Myśliwiecka, Paweł Gondek, Anna Szwed, Justyna Kięczkowska, 
Zbigniew Husak, Aneta Duda, Alicja Waszkiewicz, Tomasz Blichta, Kamil Fil, Agnieszka 
Lukasik-Turecka, Andrzej Pitrus, Justyna Szulich-Kałuża, Beata Lisowska, Marek Gędek, 
Joanna Dobosiewicz.

Nie jest łatwo dzisiaj napisać coś nowego i interesującego o takim zjawisku jak reklama. 
Zalew publikacji poświęconych tej tematyce, przytłacza potencjalnych czytelników, zjawisko 
reklamy analizowane jest z wielu punktów widzenia. (...)  Mimo tego udało się jednak (...) 
zgromadzić zespół badaczy, którzy dorzucili do badań nad reklamą nowe i istotne treści.
(...) Przedstawiona do oceny praca posiada niewątpliwie poważne walory naukowe, jest też 
w odczuciu recenzenta rozprawą przydatną dla praktyki. 

Z recenzji prof. zw. dr hab. Jacka Sobczaka
(Instytut Dziennikarstwa na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych

Uniwersytetu Warszawskiego)

Książka ma charakter interdyscyplinarnego namysłu nad miejscem promocji i reklamy we 
współczesnym społeczeństwie. Celem pracy było uchwycenie najważniejszych sposobów wykorzy-
stania promocji i reklamy w społeczeństwie (...)  pozwalających formułować wnioski na temat 
ich pozytywnych i negatywnych wpływów na kształtowanie tożsamości jednostkowej i społecznej 
oraz zmiany instytucjonalne odpowiadające nowym wyzwaniom cywilizacyjnym. 

Z recenzji dr hab. Arkadiusza Jabłońskiego, prof. KUL
(Instytut Socjologii na Wydziale Nauk Społecznych

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II)
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