ZESZYTY NAUKOWE ZAKŁADU EUROPEISTYKI
WyŜszej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Numer 1(3) 2007

szkice z dziedzin nauki

zespół redakcyjny: dr Agata Jurkowska, dr Marcin Szewczyk

ISSN 1689-9229

Rzeszów 2007

Spis treści
Anna Warzybok
Realizacja celu barcelońskiego polityki badawczo-rozwojowej
Unii Europejskiej na tle 6. Programu Ramowego – niewykorzystana
szansa czy zbyt wysoko postawiona poprzeczka?

1

Krzysztof Czubocha, Małgorzata Paszkowska
Konflikt cypryjski i jego wpływ na proces rozszerzenia
Unii Europejskiej

27

Małgorzata Paszkowska
Charakterystyka pochodnych źródeł prawa europejskiego
w aspekcie polskiego systemu źródeł prawa
Anita Wiśniewska
WdraŜanie projektów miękkich finansowanych
z Europejskiego Funduszu Społecznego w Wielkiej Brytanii
– na przykładzie regionu South West

52

75

Justyna Panek
Wpływ rozszerzenia Unii Europejskie z 2004 roku
na przemiany społeczno-gospodarcze Niemiec

103

Urszula Sobek
Tendencje nacjonalistyczne we współczesnej Europie
na przykładzie Kraju Basków

127

Konrad Mróz
Stosunki francusko-niemieckie i ich wpływ na kierunki
procesów integracyjnych we Wspólnocie Europejskiej

151

Kamil CzyŜ
Społeczeństwo obywatelskie jako wyznacznik
państwa demokratycznego

II

175

Karolina Hałdys
Reklama telewizyjna, i system ochrony nieletnich
przed jej oddziaływaniem

198

Angelika Czarnecka
Droga państw byłego Bloku Wschodniego do akcesji
do Unii Europejskiej

III

222

Słowo wstępne

Na kolejny tom Zeszytów Naukowych Zakładu Europeistyki składają się teksty eksperckie oraz skróty prac licencjackich studentów kierunku
europeistyka.
Uruchamianie 7. Programu Ramowego sprawia, Ŝe pierwszy tekst
tomu jest ze wszech miar aktualny i moŜe stanowić wskazówkę wspomagającą działania przygotowywane do realizacji w ramach nowych form działania. Artykuł na temat konfliktu cypryjskiego wiąŜe się ściśle z debata na
temat poszerzania integracji i wskazuje na jeden z największych problemów
związanych z moŜliwym przystąpieniem Turcji do Unii Europejskiej. Charakterystyka pochodnych źródeł prawa europejskiego w aspekcie polskiego
systemu źródeł prawa wpisuje się swoją zawartością w obecną w tomie
grupę tekstów, które stanowią wsparcie źródłowe procesu dydaktycznego
realizowanego na kierunku europeistyka, i stanowi uzupełnienie do przedmiotu System instytucjonalny i decyzyjny Unii Europejskiej. Podobnie tekst
Konrada Mroza wspiera poszerzenie wiedzy w ramach przedmiotu Regionalizm i federalizm w Europie, Kamila CzyŜa – warsztaty na temat organizacji pozarządowych, a Angeliki Czarneckiej – Integrację Polski z Unią
Europejską. Szczególnym i pogłębionym studium przypadku pozostaje
artykuł na temat wdraŜanie projektów miękkich finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w Wielkiej Brytanii na przykładzie regionu
South West. Ze wszech miar interesującym tekstem, choćby ze względu na
stosunkowo małą ilość polskojęzycznych publikacji na ten temat, jest Tendencje nacjonalistyczne we współczesnej Europie na przykładzie Kraju
Basków Urszuli Sobek, ukazującym jedną z najbardziej oryginalnych kultur
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europejskich w perspektywie konfliktu narodowego i dąŜeń nacjonalistycznych, obecnych niemalŜe we wszystkich państwach współczesnej Europy.
Wpływ rozszerzenia Unii Europejskie z 2004 roku na przemiany społecznogospodarcze Niemiec omawia z kolei problemy z jakimi zetknął się nasz
zachodni sąsiad do niedawna będący głównym parowozem Unii Europejskiej, po części znajdujące swe źródło zarówno we wchłonięciu dawnego
NRD, jak i w tak popieranym przez Niemców poszerzeniu Unii Europejskiej o państwa Europy Środkowej. Artykuł Karoliny Hałdys ma nieco
odmienny charakter niŜ pozostałe i w znacznej mierze, poza ukazanym
aspektem prawnym, odwołuje się do zagadnień psychologii konstruowania,
odbioru i skutków działania reklamy w stosunku do nieletnich odbiorców.
Oddając w ręce czytelnika trzeci numer Zeszytów Naukowych Zakładu Europeistyki liczymy na jego przydatność w zgłębianiu zagadnień
związanych z kształtowaniem europejskiej rzeczywistości.

dr Marcin Szewczyk – Zakład Europeistyki WSIiZ

V

