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Słowo wstępne

Kolejny numer Zeszytów Naukowych Zakładu Europeistyki WyŜszej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie prezentuje opracowania
i artykuły powstałe w pierwszej połowie 2007 roku. Zgodnie z załoŜeniami
tego pisma są to artykuły interdyscyplinarne, oferujące czytelnikowi spojrzenie na szerokie spektrum zagadnień europejskich.
W związku z zakończeniem pierwszego okresu wdraŜania funduszy strukturalnych w Polsce (2004-2006) istotnym problemem staje się
„rozliczenie” dotychczasowych osiągnięć naszego kraju w wydatkowaniu
środków budŜetowych Unii Europejskiej – zagadnienie to stanowi przedmiot artykułu autorstwa Andrzeja Trojanowskiego.
Fundusze strukturalne w duŜej mierze wydatkowane są (lub powinny być) przez organizacje pozarządowe. Czy społeczeństwo obywatelskie w Polsce jest na tyle silne, aby podołać temu zadaniu? Nad kondycją
społeczeństwa obywatelskiego w Polsce zastanawia się w swoim artykule
ElŜbieta ŚnieŜek-Stój.
Polityka strukturalna podddawana jest procesom lobbingowym,
które same w sobie stanowią przedmiot kontrowersyjnych ocen. Próby
„ucywilizowania” (uregulowaniu) lobbingu w instytucjach Unii Europejskiej opisuje Ewa Nowak.
Inna grupa artykułów koncentruje się na zagadnieniach związanych z zewnętrznym wymiarem funkcjonowania Unii Europejskiej. Grzegorz Szymczyk podnosi problem bezpieczeństwa starego kontynentu, Aleksandra Witek przybliŜa meandry planowania i realizacji Europejskiej Polityki Sąsiedztwa wobec Ukrainy jako przykład prowadzenia przez UE tzw.

IV

wspólnej polityki zagranicznej. Temat ukraińskiego potencjalnego (ale czy
moŜliwego?) członkostwa w Unii Europejskim podnosi takŜe w swoim
artykule Magdalena Leniar. Wreszcie, do tematyki polityki zagranicznej
Unii Europejskiej nawiązuje takŜe pośrednio artykuł Iwony Mieszkowskiej
poświęcony konfliktom bałkańskim.
Dwa prezentowany artykuły dotyczą mediów: pierwszy z nich, autorstwa Beaty Stelmach koncentruje się na problematyce cenzury mediów w
Unii Europejskiej, podczas gdy artykuł Pauliny Goś prezentuje wizerunke
Unii Europejskiej w prasie brytyjskiej i polskiej.
Podsumowanie niniejszego wydania Zeszytu stanowi artykuł ElŜbiety Sękowskiej poświęcony badaniom opinii publicznej o Unii Europejskiej.
Spektrum poruszanych zagadnień, jak i poziom merytoryczny prezentowanych w tym numerze artykułów, gwarantują Czytelnikom dobrą
lekturę, do której z pełnym przekonaniem zachęcam.
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