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Słowo wstępne
Przedstawiamy pierwszy numer Zeszytów Naukowych Zakładu
Europeistyki WyŜszej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.
Celem publikacji pozostaje prezentacja dorobku naukowego Zakładu (zarówno jego pracowników, jak i studentów skupionych na seminariach i
kołach naukowych) oraz popularyzacja kulturowych, społecznych, politycznych, prawnych i gospodarczych aspektów integracji europejskiej, w
tym miejsca Polski w Unii Europejskiej oraz miejsca Europy we współczesnym świecie.
Artykuły prezentowane w pierwszym numerze Zeszytów dotyczą
wybranych polityk unijnych (dr J. Mierzwa), dylematów rozszerzania UE
(dr A. Jurkowska, D. Górska) problematyki toŜsamości narodowej w zjednoczonej Europie (G. Szymański), trzeciego sektora i subsydiarności (dr M.
Szewczyk, M. Witkowska), kształtowania warunków konkurencji na rynku
wewnętrznym i krajowym (P. Soboń, K. Przypek), wybranych zagadnień
prawnych: zasady proporcjonalności (dr A. Jurkowska) i ochrony praw
autorskich (K. Ptak). W pierwszym Zeszycie Naukowym nie moŜe zabraknąć równieŜ tematyki związanej z funduszami strukturalnymi (A. śmuda, P.
Soboń).
Zdecydowaliśmy o udostępnieniu o wyników prac naukowych na
zasadzie open access (otwartego dostępu) – materiały zawarte w publikacji
są oczywiście objęte prawami autorskimi, autorzy udostępniają je jednak
nieodpłatnie, a dzięki elektronicznej formie stają się one dostępniejsze i
duŜo bardziej przyjazne dla czytelników, tym samym mają szansę dotrzeć
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do zdecydowanie większej liczby odbiorców niŜ tradycyjne wydania papierowe.
Jak wynika z badań przeprowadzonych przez znany think tank CIBER (działający przy University College London) w ramach programu
Virtual Scholar wśród naukowców z całego świata, corocznie wzrasta liczba
osób deklarujących dobry lub bardzo dobry poziom wiedzy na temat czasopism naukowych publikowanych zgodnie z zasadami otwartego dostępu
(odpowiednio 18% w 2004 r. i 30% w 2005 r.). Dynamicznie przyrasta
równieŜ liczba naukowców publikujących w periodykach tego typu (11% w
styczniu 2004 r. i 29% w styczniu 2005 r.). Nie ma wątpliwości co do tego,
Ŝe czasopisma bazujące na otwartym dostępie (open access journals) będą
stanowić coraz waŜniejszy aspekt popularyzacji nauki. Mamy nadzieję, Ŝe
Zeszyty Naukowe Zakładu Europeistyki WSIiZ wpiszą się w ten nurt i
dołączą do najznamienitszych pism w dziedzinie europeistyki.

dr Agata Jurkowska – Kierownik Zakładu Europeistyki WSIiZ

IV

