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Słowo wstępne
Teksty wchodzące w skład drugiego tomu Zeszytów Naukowych
Zakładu Europeistyki są owocem współpracy WyŜszej Szkoły Informatyki i
Zarządzania w Rzeszowie oraz Ukraińskiej Akademii Drukarstwa we
Lwowie. W maju 2006 roku ukraińska uczelnia zorganizowała międzynarodową konferencję studencką – Youth without borders, Ukraine – the inexhaustible resource of perspectives, na którą zostali zaproszeni polscy
studenci kół naukowych WSIiZ.
Poszczególne sesje realizowane podczas konferencji obejmowały
takie zakresy tematyczne jak: kulturowy rozwój w Polsce i na Ukrainie,
moŜliwości rozwoju studentów w systemie edukacji oraz Ukrainy jako
partnera-członka Unii Europejskiej. Wygłaszane prezentacje w szczególności obejmowały problematykę kultury i turystyki, proces boloński, a takŜe
szeroko pojmowanej polityki sąsiedztwa Unii Europejskiej wobec Ukrainy.
Podczas przygotowywania tomu, przyjmując kolejność prezentacji
tekstów odpowiadającą wskazanym tu obszarom problemowym, staraliśmy
się zachować ich prezentacyjny charakter, modyfikując je jedynie w niewielkim stopniu. Niewielka ingerencja w przygotowane artykuły miała na
celu uczynienie współodpowiedzialnymi za ostateczny kształt numeru studentów ukraińskich i polskich. Stąd bardzo róŜny, choć niezmienni wysoki
poziom tekstów i ich szeroki zakres tematyczny. Część tekstów, pomimo
tego iŜ były opracowywane niezaleŜnie odwołuje się do siebie i pokrywa
zbliŜone pola tematyczne, tworząc interesującą całość. Numer domknięty
jest klamrą tekstów opiekunów kół naukowych przedstawiających w swoich
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wypowiedziach odmienne – dwukierunkowe spojrzenie na to samo zagadnienie.
Tom w większości jest anglojęzyczny, jednak jako jego uzupełnieniem na końcu zamieściliśmy tekst w języku niemieckim, opracowany
przez jedną z organizatorek ukraińskiej konferencji, który dotyczy co prawda językowej analizy struktury Legendy o Wilchelmie Tellu, jednak na
poziomie metodologicznym stanowi przykład wzorcowej analizy problmowej.
Oddając w ręce czytelnika drugi numer Zeszytów Naukowych Zakładu Europeistyki ukształtowany przez euro-sąsiedzkie studenckie zapatrywania i obszary zainteresowania mamy nadzieję na jego Ŝyczliwe przyjęcie.

dr Marcin Szewczyk – Zakład Europeistyki WSIiZ
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