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Słowo wstępne

Ostatni tegoroczny numer Zeszytów Naukowych Zakładu Europeistyki tradycyjnie utrzymuje swój wielotematyczny charakter. Jednak
wszystkie zawarte w nim teksty dotyczą szeroko pojmowanej problematyki
europeistycznej.
Na jego zawartość składają się trzy teksty pracowników naukowych Katedry Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Europeistyki, cztery teksty powstałe w oparciu o interesujące prace magisterskie
oraz dwa opracowania mające za swą podstawę prace licencjackie.
Teksty są bardzo róŜnorodne, zarówno jeśli chodzi o dobór tematów, jak i sposób podejścia do problemu, począwszy od otwierającego bieŜący

numer

bardzo

interesującego

opracowania

historyczno-

cywilizacyjnego, poprzez w znacznej mierze stechnicyzowany tekst dotyczący satelitarnego systemu Galileo, i na wyraźnie praktycznym opisie
moŜliwości finansowania rozwoju kapitału ludzkiego na Podkarpaciu ze
środków funduszy strukturalnych.
WaŜnym tekstem tego wydania Zeszytów Naukowych jest tekst
prawniczy mgr Warzybok, wnikliwie i z wprawą analizujący zagadnienia
skuteczności prawa wspólnotowego w konkretnej dziedzinie nielegalnych
działań finansowych.
Artykuł o uwarunkowaniach przekazu prasowego Unii Europejskiej wskazuje przede wszystkim ograniczenia jakie pojawiają się w zakresie sposobów przekazu informacji obywatelom państw członkowskich.
Natomiast tekst omawiający standardy działania NGO, poza zarysowaniem

III

tła ich funkcjonowania wskazuje takŜe na naduŜycia pojawiające się w ich
praktyce.
Interesującym z teoretycznego punktu widzenia jest opracowanie
mgr Micał, w którym omawia ona szerokie, nie zawsze pozytywne, konsekwencje rozwoju globalnej wioski i zbliŜenia międzycywilizacyjnego.
Wreszcie dwa teksty poruszające zupełnie róŜne aspekty podobnych problemów. Zatem po pierwsze niebagatelna analiza zjawiska nacjonalizmu w Europie, poparta licznymi przykładami i bogatą bibliografią oraz
tekst o Kosowie, starający się odkryć nie tylko prawdziwe oblicze konfliktu
serbsko-kosowskiego, ale i wskazujący odpowiedzialnych za takie a nie
inne jego „rozwiązanie”.
Zachęcamy do lektury wszystkich tekstów – z pewnością wszystkie mają szansę podnieść wiedzę czytelników na temat europejskiej rzeczywistości.

dr MarcinSzewczyk – Zakład Europeistyki WSIiZ
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