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Recenzja rozprawy doktorskiej mgra Miguela Naueye, pt. 
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Wspolczesne zagadnienia polityczne Afryki rzadko s^ przedmiotem prac na 
stopien naukowy. Dlatego tez z zadowoleniem nalezy odnotowac prob? ukazania 
pozycji i roli prezydenta w systemic politycznym Republiki Angoli, zwlaszcza ze 
jest to proba udana. 

Krotki tytul rozprawy w sposob syntetyczny zawiera problem badawczy. 
Uzasadnienie wyboru jej tematu jest w pelni przekonywuj^ce, a przede wszystkim 
istotne z punktu widzenia poznania naukowego. W Polsce system polityczny 
Republiki Angoli nie byl przedmiotem rozpraw naukowych^ nie cz?sto kwestia 
tytulowa rozprawy byla przedmiotem analiz na swiecie. 

Cel podstawowy rozprawy wynika z jej tytulu. Cele szczegolowe s^ 
precyzyjnie przedstawione, a pozniej s^ przedmiotem analizy. 

Autor stawia szesc pytan badawczych, na ktore stara si? z powodzeniem 
odpowiedziec: 

1. Jaka jest specyfika i uwarunkowania wspolczesnej Angoli? 
2. Jaka byla geneza i fazy rozwoju systemu politycznego Angoli? 
3. Jaka byla rola przywodztwa prezydenckiego we wspolczesnej historii 
politycznej Angoli? 

^ Jedynie przygotowano doktorat dotycz^cy systemu partyjnego tego panstwa (stan badan sprzed 10 
lat), zob.: Hermenegildo Manuel Avelino, Ksztaltowanie si§ systemu partyjnego w Republice Angoli 
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4. Czy wybory prezydenckie w Angoli maj^ charakter rywalizacyjny? 
5. Jaka byla dynamika statusu polityczno-konstytucyjnego prezydenta Angoli 
i adekwatnosc tych zmian dla demokratyzacji i rozwoju panstwa? 
6. W jaki sposob zaplecze instytucjonalne, polityczne i biznesowe wplywa 
na utrzymanie silnej prezydentury w Republice Angoli? 

Autor stawia uzasadnion^ tez?, ze system polityczny Republiki Angoli 
skoncentrowany jest wokol silnej prezydentury. 

W oparciu o t? tez? sformulowal cztery dojrzale hipotezy badawcze: 
Pierwsza hipoteza zakladala, ze uwarunkowania najnowszej historii 

politycznej Angoli, w tym uwarunkowania czasu wojny domowej oraz wplywy 
zewn?trzne, sprzyjaly silnemu przywodztwu prezydenckiemu oraz implikowaiy jego 
znacz^c^ rol? w systemic politycznym. 

Drug^ hipotezy bylo przypuszczenie, ze dotychczasowe wybory prezydenckie 
mialy jedynie cz?sciowo rywalizacyjny charakter, a przede wszystkim 
legitymizowaly wladz? polityczny na arenie wewnytrzkrajowej i mi?dzynarodowej 
oraz stabilizowaly sytuacj? polityczny. 

Trzecia hipoteza brzmiala: „Niezaleznie od zmian systemow rzydow i 
formalnych kompetencji prezydenta staiym elementem paristwowosci angolariskiej 
byla silna prezydentura. Dyzenie do jej utrzymania wydaje si? wazniejsze od 
realizacji postulatow demokratyzacji systemu politycznego". 

Z kolei ostatnia hipoteza zakladala, ze wplyw na silny pozycj? prezydenta 
majy rozwiyzania ustrojowe oraz rozbudowane zaplecze instytucjonalne, polityczne i 
biznesowe prezydenta. 

Ramy czasowe rozprawy dotyczy instytucji prezydenta w Republice Angoli 
przede wszystkim w latach 1992-2010, ale Autor znacznie wykracza poza nie. 
Przywoluje doswiadczenia zwiyzane z instytucjy prezydenta w Ludowej Republice 
Angoli po 1975, a takze analizuje instytucj? prezydenta tego paristwa w ostatnich 
latach, w tym wybory parlamentame i prezydenckie z 2012 roku. 

W rozwiyzaniu problemu badawczego Autor zastosowal tradycyjne podejscie 
teoretyczno-metodologiczne (podejscie instytucjonalne w badaniu struktur i sposobu 

(przemiany podstaw formalnych i doktryn politycznych), Wydzial Nauk Spolecznych, Uniwersytet im. 
Adama Mickiewicza, Poznan 1998. 
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dzialania instytucji politycznych). Kluczowym bylo zastosowanie analizy 
instytucjonalno-prawnej. Poza tym wykorzystano w duzym zakresie metod? 
komparatystyczny i historyczny. Nieodzownym bylo si?gni?cie do analizy 
systemowej. Nie bez znaczenia bylo posluzenie si? techniky obserwacji oraz 
wywiadami. Dopelnieniem bylo wykorzystanie metod ilosciowych (wskazniki sily 
prezydenta oraz innych instytucji politycznych na podstawie koncepcji M. Fisha i M. 
Kroeniga, indeksu Frye'a, indeks Shugarta i Careya oraz indeks Metcalfa). 
Podsumowujyc, Autor w procesie badawczym wykorzystal adekwatne podejscia 
teoretyczne i metodologiczne. 

Kwestie definicyjne zostaly w rozprawie rozstrzygni?te prawidlowo (np. 
definicja systemu politycznego). 

Konstrukcja rozprawy jest dostosowana do badanej problematyki. Sklada si? 
z szesciu problemowych rozdzialow. Nalezy tez docenic wlasciwe tytuly rozdzialow. 
Wewn?trzna struktura rozdzialow jest zroznicowana, a jej asymetria wynika z wagi 
poszczegolnych rozdzialow (najbardziej rozbudowany struktur? wewn?trzn4 
posiadajy rozdzialy V. (szesc podrozdzialow) i VI. (pi?c podrozdzialow), co w pelni 
jest uzasadnione merytorycznie. W sklad rozprawy wchodzi takze: Wst?p, 
Zakonczenie, Bibliografia, Spis rysunkow, Spis tabel, Spis wykresow i schematow, 
Streszczenie i Summary. 

Rozdzial I. pt. „Geneza i uwarunkowania wspolczesnej Angoli" ma charakter 
wprowadzajycy. Z duzy kompetencjy przedstawiono najwazniejsze kwestie 
historyczne i wspolczesne zwiyzane z powstaniem Republiki Angoli (geografia, w 
tym zasoby naturalne; demografia, w tym struktura etniczna i wiekowa; kwestie 
spoleczne, gospodarcze i mi?dzynarodowe ktore wplyn?ly na powstanie tego 
panstwa jak i jego ewolucj? po 1975 roku). 

Autor slusznie podkresla, ze spoleczehstwo Republiki Angoli jest bardzo 
zroznicowane kulturowo, etnicznie, j?zykowo i cywilizacyjnie. Dochodzi do tego 
rozwarstwienie spoleczne i ekonomiczne. Waznym bylo podkreslenie wplywu 
Portugalii (Europy) na kultur? angolsky 0?zyk portugalski i katolicyzm). 
Koniecznym bylo ukazanie uwarunkowah historycznych (w tym nawet 
przedkolonialnych), w tym zwiyzanych z najdhizej trwajycy w XX wieku wojny 
domowy na swiecie. Wartosciowe fragmenty dotyczy rozpatrywania panstwowosci 
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Angoli {notabene niepodleglosc zostala proklamowana 11 listopada 1975 roku) w 
swietle teorii panstwa i praktyki politycznej. Rownie waznym bylo uwzgl?dnienie 
otoczenia zewn?trznego Angoli - miejsca tego panstwa w systemic 
mi?dzynarodowym (w tym stosunki z najwazniejszymi partnerami). 

W Rozdziale II. pt. „Geneza i specyfika systemu politycznego Republiki 
Angoli" syntetycznej charakterystyce poddano tamtejszy system polityczny w latach 
1975-2010, uwzgl?dniajyc przy tym dokonujyce si? zmiany w sferze spoleczno-
politycznej, ekonomicznej i kulturowej. 

Kompetentnie przedstawiono altematywne wizje ustrojowe, fazy rozwoju 
politycznego Angoli oraz odmiennosci od klasycznych systemow rzydow. 
Pozytywem jest ukazanie systemow rzydow w Republice Angoli z perspektywy 
porownawczej. 

Rozdzial III pt. „Przyw6dztwo prezydenckie w Angoli" dotyczy analizy tego 
zjawiska, a wlasciwie fenomenu przywodztwa prezydenckiego jako jednego z 
rodzajow przywodztwa politycznego. Wieloaspektowo przedstawiono 
uwarunkowania instytucjonalne i osobowosciowe dotychczasowych dwoch 
prezydentow Angoli (Agostinho Neto oraz Jose Eduardo dos Santosa). 

Uchwycono ewolucj? pozycji prezydenta, poczywszy od systemu rzydow 
prezydenckich systemu jednopartyjnego (MPLA) i modelu gospodarki planowanej, a 
kohczyc na szerokich prerogatywach prezydenta, w systemic pluralizmu partyjnego i 
gospodarki rynkowej zapisanymi w konstytucji z 2010 roku. 

Wysoko merytorycznie nalezy ocenic Rozdzial IV. pt. „Rywalizacja 
wyborcza w Republice Angoli - mechanizmy i efekty polityczne". Po odpowiednim 
wprowadzeniu (kwestie polityczne Angoli, ogolna problematyka wyborcza) 
zaprezentowano najwazniejsze elementy prawa wyborczego. Pozydanym bylo 
ukazanie ewolucji systemu wyborczego tego panstwa oraz podstaw prawnych jego 
fUnkcjonowania - konstytucje, zwlaszcza z 2010 roku i ustawy wyborcze 
(usystematyzowane w tabeli nr 2, s. 123). Przedmiotem analizy byly wybory 
prezydenckie i parlamentame. 

Istotnym bylo zwrocenie uwagi na ograniczenia w zakresie korzystania z 
biemego prawa wyborczego. 
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Celne spostrzezenia Autora dotyczy m.in. takich kwestii jak: monitorowanie 

wyborow przez zagranicznych obserwatorow; statusu i kompetencji Narodowej 
Komisji Wyborczej, w tym Wewnytrzrzydowej Komisji Wyborczej oraz 
Wewnytrzrzydowej Komisji ds. Procesu Wyborczego; aktu glosowania; oskarzen o 
falszowanie wyborow, zwlaszcza prezydenckich w 1992 roku; porownania wyborow 
parlamentamych z 1992 i 2008 roku; sytuacji po I turze wyborow prezydenckich w 
1992 roku w porownaniu z wyborami w 2012 roku. 

Slusznie zaakcentowano zjawisko dysproporcjonalnosci wynikow wyborow 
w wyborach parlamentamych (w 1992 roku alokacja 130 mandatow z okr?gu 
ogolnokrajowego, a w 2008 i 2012 roku odpowiednio 132 mandatow). 

Wlasciwie zdiagnozowano cechy charakterystyczne systemu wyborczego 
Republiki Angoli (wybory prezydenckie i parlamentame), m.in. uwzgl?dnienie w 
konstmkcji systemu proporcjonalnego w wyborach parlamentamych roznorodnosci 
etniczno-kulturowej mieszkahcow Republiki Angoli. 

W kontekscie wyborow w 1992 roku z duzymi kompetencjami nakreslono tlo 
rywalizacji pomi?dzy MPLA a UNITA, a takze przebieg kampanii wyborczej (w tym 
kampani? negatywny i udzial ekspertow zagranicznych). Szczegolnie istotnym bylo 
ukazanie specyfiki wybom prezydenta (na podstawie Konstytucji z 2010 roku). 

W wyniku wyborow uksztaltowal si? system umiarkowanie wielopartyjny z 
dominacjy jednej partii (MPLA). Pod koniec tego rozdzialu Autor zadal kilka 
waznych pytah dotyczycych przyczyn sukcesu MPLA i na nie wyczerpujyco 
odpowiedzial. 

Konkludujyc, wybory staly si? w Republice Angoli staiym elementem 
fUnkcjonowania systemu politycznego tego panstwa. Tym niemniej w dalszym ciygu 
brakuje materialu empirycznego z dluzszej perspektywy czasowej. Analiz? czy 
formulowanie wnioskow dotyczycych systemu wyborczego mozna przeprowadzic, 
po CO najmniej trzech post?pujycych po sobie elekcjach odbywajycych si? na 
podstawie takich samych lub bardzo podobnych uregulowah prawnych. 

Pozytywem, nie tylko w odniesieniu do tego rozdzialu, jest ukazanie zalozeh 
instytucjonalnych oraz powiyzania ich z praktyky polityczny (w przypadku tego 
rozdzialu z praktyky wyborczy). 
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Rozdzial V. pt. „Kompetencje i odpowiedzialnosc prezydenta w systemie 

politycznym Republiki Angoli" rozpoczyna si? od kwestii ogolnych zwiyzanych z 
usytuowaniem prezydenta w systemach rzydu (na podstawie polskiej literatury 
przedmiotu), a nast?pne fragmenty dotyczy prezydenta jako glowy paristwa i 
zwierzchnika egzekutywy w Angoli (od czasow Republiki Ludowej Angoli do 
Republiki Angoli - konstytucje z 1975, 1992 i 2010 roku oraz ich implementacja). 
Syntetycznie uj?to zagadnienia zwiyzane z pozycjy prezydenta jako zwierzchnika sil 
zbrojnych i koordynatora polityki wewn?trznej i zagranicznej. Interesujyce 
poznawczo sy wytki dotyczyce relacji prezydenta z parlamentem, wladzy sydowniczy 
i innymi elementami systemu politycznego. Uwypuklono specyfik? pozycji 
prezydenta w partii rzydzycej (MPLA), ktora w systemie politycznym Angoli pelni 
szczegolny rol?. Ostatnia cz?sc tego rozdzialu odnosi si? do odpowiedzialnosci 
politycznej i konstytucyjnej prezydenta. W rozdziale tym Autor wykazal si? 
umiej?tnosciami syntetyzujycymi. 

Rozdzial ostatni pt. „Administracja i organy doradcze prezydenta Republiki 
Angoli" w sposob uporzydkowany prezentuje i wyjasnia relacje pomi?dzy 
prezydentem a takimi instytucjami jak: Kancelaria Prezydenta, Wiceprezydent, Rada 
Bezpieczeristwa Narodowego, Rada Ministrow, Rady Paristwa (ustawowy podzial 
kompetencji w latach 1992-2010). 

W Zakoriczeniu rozprawy, podobnie jak w innych jej cz?sciach, 
prezentowane sy liczne celne konkluzje. Waznym jest fakt wyczerpujycych 
odpowiedzi na zadane we Wst?pie pytania badawcze. 

* * * 

Autor w swoim poznaniu badawczym zajyl si? problemami trudnymi i 
zlozonymi jakimi jest rzeczywistosc polityczna, a takze spoleczna i ekonomiczna 
Angoli ostatnich kilku dekad, zwlaszcza ze jest Angolariczykiem. W rozwiyzywaniu 
problemu badawczego wykazal si? stosownym dystansem poznawczym. Staral si? 
obiektywnie naswietlic badany problematyk?. Analiza i synteza zostala 
przeprowadzona zgodnie z rygorami standardow procesu badawczego. 
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* * * 

Do pozytywow rozprawy nalezy zaliczyc jej stron? formalny. Podkreslic 
nalezy przy tym, ze Autor jest obcokrajowcem. 

Aparat naukowy stosowany jest poprawnie, przy duzej liczbie przypisow 
(693), zas j?zyk wykiadu jest naukowy (jasnosc i precyzja). Stosunkowo nieliczne 
bl?dy dotyczy interpunkcji i tzw. literowek. 

Bibliografia stanowi kolejny pozytyw rozprawy. W jej sklad wchodzy trzy 
cz?sci: 1. Opracowania zrodel prawa i dokumenty; 2. Artykuly naukowe; 3. 
Opracowania i monografie. W I. cz?sci dominujy opracowania dokumentow 
Zgromadzenia Narodowego {Assembleia Nacional) dotyczyce instytucji 
politycznych Republiki Angoli. Wsrod opracowah i monografii zdecydowanie 
przewazajy publikacje w j?zyku portugalskim (wydane w Lizbonie bydz Luandzie). 
Cennym dopelnieniem sy opracowania w j?zyku angielskim i polskim oraz jedna w 
j?zyku hiszpanskim. Warto zwrocic uwag? na aktualnosc zgromadzonej literatury 
przedmiotu. W odniesieniu do publikacji w j?zyku portugalskim Autor zgromadzil w 
zasadzie wszystkie opracowania zwiyzane z tytulowy problematyky rozprawy, co 
nalezy ocenic pozytywnie. Bardzo bogato przedstawiajy si? zrodla intemetowe 
rozprawy (nie uwzgl?dnione w podziale Bibliografii zamieszczonej w Spisie tresci). 

Za cenne poznawczo dopelnienie analizy problemu nalezy uznac 
zastosowanie indeksow dotyczycych pomiam sily prezydenta, sily parlamentu, sily 
rzydu. Wyniki tych pomiarow zostaly syntetycznie opisane i zinterpretowane. 

Material faktograficzno-statystyczny prezentowany jest w formic rysunkow 
(1), tabel (16), wykresow i schematow (4). 

* * * 
Nalezy podkreslic, ze uwagi i sugestie majy charakter wybitnie poboczny. 

Cz?sci rozprawy dotyczyce bezposrednio Angoli zaslugujy na wydanie drakiem i w 
tym tez kontekscie sformulowane zostaly komentarze recenzenta. Warto uwypuklic, 
ze przewazajy sugestie nad uwagami. 

W kontekscie Afryki, a w szczegolnosci Afryki Subsaharyjskiej, 
sugerowalbym unikanie kategorii „nar6d" (Autor pisze o „narodzie angolahskim"), 
gdyz jak dotychczas w zadnym z pahstw tej cz?sci kontynentu nie uksztaltowal si? 
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jeszcze narod (dopiero mamy do czynienia z poczytkiem tych procesow). Autor w 
wi?kszosci przypadkow posluguje si? wlasciwszym okresleniem - „spoteczehstwo" 
AngoH. 

Doceniajyc kompetencje terminologiczne Autora proponowalbym 
rozgraniczcnie poj?c „system poHtyczny" i „ustr6j poHtyczny". Ponadto wobec 
Buszmenow i Hotentotow stosuje si? obecnie inne nazewnictwo (lud San i 
Khoikhoi), gdyz poprzednie mialy zabarwienie pejoratywne. 

Proponowalbym w stosunku do enklawy Republiki Angoli stosowac 
upowszechniony polski termin „Kabinda", a nie obcoj?zyczny „Cabinda". 

Szkoda, ze Autor omawiajyc relacje pomi?dzy prezydentem a jego 
administracjy i organami doradczymi nie przyblizyl praktyki politycznej. 

Warto byloby podac dlugosc trwania ciszy wyborczej czy determinanty 
poziomu frekwencji wyborczej chociaz nie sy to tematy przewodnie rozprawy. 

W rozprawie sy nieliczne powtorzenia. Bl?dy dotyczy pisowni wyrazow duzy 
lub maly litery, np. nazwy organizacji pisane mala litery lub cz?sc tych nazw (Wielki 
ruch na rzecz wyzwolenia Angoli). 

We Wst?pie Autorowi pewnie chodzilo o „cezur?", a nie „cenzur?" w 
kontekscie ram czasowych rozprawy (s. 11). 

W opisie bibliograficznym Autor uwzgl?dnia w pisowni liter akcenty (jeden 
wyjytek to brak ich w publikacji pt. „Historia contemporanea de Africa"). W 
rozprawie wyst?pujy nieliczne „liter6wki", np. „Combridge" zamiast "Cambridge" 
(s. 280). W innych miejscach Autor stosuje poprawny nazw? miejsca wydania 
publikacji. 

Korekty wymaga numeracja podrozdzialow. Nalezy bowiem zwrocic uwag?, iz 
przy numeracji rozdzialow cyframi rzymskimi (I, II, III itd.) numeracja kazdego z 
podrozdzialow cyframi arabskimi powinna przybrac postac (1., 2., 3. itd.), a nie dla 
Rozdzialu I. (1.1., 1.2., 1.3. itd.) czy Rozdzialu II. (2.1., 2.2., 2.3. itd.). 

Sugerowalbym zrezygnowanie ze stosowania gazetowego zwrotu „do chwili 
obecnej" (23 takie przypadki) czy „dzisiaj" (dwa przypadki). 

Poprawy i uzupelnieh wymaga Bibliografia. W cz?sci pt. „Artykuly naukowe" 
zdecydowana wi?kszosc pozycji stanowiy monografie, a nie artykuly z czasopism 
naukowych (jest ich tam zaledwie kilka). 
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W niektorych tylko przypadkach nalezaloby dopracowac opis bibliograficzny 

publikacji, np. w praca S. Augusto zamiast miejscowosci jej wydania jest nazwa 
panstwa (South Africa) (s. 280). Z kolei w pracy W. Douglasa zamiast 
miejscowosci jej wydania jest nazwa stanu USA (California) (s. 287). 

Zgodnie z obowiyzujycymi zasadami w Spisie tresci nie dokonuje si? 
wewn?trznego podzialu Bibliografii (Autor podzielil tam Bibliografi? na trzy cz?sci: 
1. Opracowania zrodel prawa i dokumenty; 2. Artykuly naukowe; 3. Opracowania i 
monografie). Ponadto najpierw powinny bye uj?te Opracowania i monografie, a 
nast?pnie Artykuly naukowe. 

Pozytywem jest zamieszczenie Indeksu skrotow (poprawniej byloby go 
nazwac Wykazem skrotow), ktorego nie uj?to w Spisie tresci. 

Zgodnie z zasadami j?zyka polskiego w stosunku do liczebnikow 
policzalnych stosuje si? okreslenie „liczba", a nie „ilosc", np. liczba partii 
politycznych, a nie ilosc partii politycznych (s. 81). Ta sama uwaga dotyczy „ilosci 
czlonkow" (s. 89) i „ilosci glosow" (s. 138, 171). 

Dwa bl?dy dotyczyce skrotow organizacji - jest „SADEC. (Wspolnota 
Rozwoju Afryki Poludniowejy zamiast SADC. {Wspolnota Rozwoju Afryki 
Poludniowejy^ oraz jest „OPC. (Organizacja Krajow Eksportujqcych Rop^ 
Naftowqy zamiast „OPEC {Organizacja Krajow Eksportujqcych Rop§ Naftowq)'' (s. 
7). Poza tym Kuba to nie skrot nazwy panstwa (jest „Kuby"), ale populama/potoczna 
nazwa tego panstwa {Republika Kuby) (s. 6). 

* * * 

Rozprawa ma niewytpliwe walory deskrypcyjne, a takze eksplanacyjne. 
Autor w sposob calosciowy nakreslil i ocenil usytuowanie prezydenta w systemie 
politycznym Republiki Angoli w zmieniajycej si? rzeczywistosci tego panstwa. 
Celnie ukazano ewolucj? ustrojowo-polityczny Republiki Angoli i dokonano 
pogl?bionej analizy statusu polityczno-prawnego instytucji prezydenta. Dzi?ki 
rozprawie otrzymujemy kompleksowy i spojny obraz prezydenta Angoli w relacjach 
z innymi instytucjami systemu politycznego. Autorowi udalo si? wskazac elementy 
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ciyglosci i zmiany odnosnie instytucji prezydenta w systemie politycznym Angoli. 
Istotnym bylo tez ukazanie i wyjasnienie najwazniejszych cech charakterystycznych 
dla tej instytucji politycznej. 

Co istotne, przedmiotem analizy bylo takze angolariskie spoleczehstwo, 
relacje prezydenta z otoczeniem zewn?trznym, relacje z organami panstwowymi i 
specyfika systemu rzydow. Poprawnie zbadano tez style sprawowania wladzy 
prezydenckiej oraz rol? prezydenta w ksztaltowaniu polityki wewn?trznej, 
zagranicznej i bezpieczenstwa panstwa. 

Autor wykazala si? znajomosciy literatury przedmiotu. Posiada On wiedz? z 
zakresu politologii, a takze prawa konstytucyjnego. Poziom merytoryczny rozprawy 
jest zadawalajycy. Ta sama opinia dotyczy jej strony formalnej 

* * * 

Stwierdzam, ze rozprawa doktorska magistra Miguela Naueye, pt. „Prezydent 
w systemie politycznym Republiki Angoli w latach 1992 - 2010" spelnia wymogi 
ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o tytule naukowym i stopniach naukowych oraz o 
stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2003 r., Nr 65, poz.595 i z 2005 r., Nr 
164, poz.1365) i moze bye dopuszczona do dalszego procedowania w tym zakresie. 

^ W tresci rozprawy jest stosowany poprawny skrot tej organizacji (s. 130), a w innych natomiast 
nieoprawny (s. 151). W jednym przypadku podana jest nieprawidlowa jej nazwa „Wsp61not? Rozwoju 
Gospodarczego Afiyki Pohidniowej" (s. 143). 


