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Słowo wstępne

Niniejszy tom Zeszytów Naukowych Zakładu Europeistyki WyŜszej Szkoły Informatyki i Zarządzania jest tomem ze wszech miar wielotematycznym, a nicią łączącą poszczególne teksty jest problematyka związana z Europą, począwszy od elementów jej systemu prawnego, poprzez zagadnienia terroryzmu, a skończywszy zagadnieniach odnoszących się do
charakterystycznego dla Europy systemu wartości.
Pierwszy artykuł podejmuje problematykę pojęcia timesharingu i
regulacji dotyczących tego specyficznego mechanizmu w świetle dyrektywy wspólnotowej, jako składnika rozwoju regulacji usług turystycznych i
jednocześnie jako element działań prokonsumenckich.
Tekst dr Tarnawskiego to z kolei bardzo realistyczne, mało optymistyczne i konkretne podejście do WPZiB wskazujące jednak na moŜliwe
sposoby wyjścia z kryzysu.
Kolejny artykuł przedstawia zasady działania SSE i powiązanie
funkcjonowania stref z rozwojem regionu na konkretnym przykładzie powiatu tarnobrzeskiego.
Tradycyjnie prezentujemy takŜe teksty przygotowane w oparciu o
prace licencjackie. Tym razem prezentujemy artykuły powstałe w 2007
roku na europeistyce.
Pierwszym w tej części jest sprawnie przygotowane opracowanie
dotyczące zagadnień wieloaspektywego bilansu przemian społecznych i
gospodarczych w Polsce w latach 1989-2006. Kolejny artykuł przedstawia
terroryzm, działalność wybranych organizacji terrorystycznych w państwach Europy Zachodniej, a takŜe wspólnotowe metody walki z tym
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zjawiskiem. Ostatni tekst to próba określenia cywilizacyjnych uwarunkowań relacji Europy i świata Islamu.
W tym numerze ZNZE po raz pierwszy wprowadziliśmy teksty
krótsze, będące wynikiem projektów realizowanych w ramach działalności
dydaktycznej, w tym przypadku studentów dziennikarstwa, powstałe w
ramach przedmiotu Lokalizm, regionalizm, Unia Europejska.
Pierwszy z krótkich tekstów wskazuje na wielokulturowość jako
swego rodzaju problem Europy, jako przykład dając mniejszość muzułmańską. Drugi artykuł w tej części jest niewątpliwie najbardziej interesujący
poznawczo. Stanowi on próbę dookreślenia korzeni toŜsamości Bojków i
Łemków. W kolejnym przedstawiono oddziaływanie procesu globalizacji
na toŜsamość narodową, a w ostatnim z tekstów pojawiły się rozwaŜania
dotyczące praktycznych skutków wejścia Polski do Strefy Schengen.
Mamy nadzieję, Ŝe ten róŜnorodny w treści tom ZNZE będzie dla
czytelników inspirującą lekturą.

dr MarcinSzewczyk – Zakład Europeistyki WSIiZ
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