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Oddajemy do rąk  Czytelników połączony czwarty i piąty tom  wydaw
nictwa Insty tu tu  N auk Politycznych i D ziennikarstw a U niw ersytetu Ślą
skiego w Katowicach „Studia Politicae U niversitatis Silesiensis”. Podobnie 
jak  w poprzednich tomach, większość opracowań zamieszczonych w niniej
szym zbiorze to teksty  pracowników i doktorantów naszego Insty tu tu . Ze 
względu na  podjęte tem aty  zostały one pomieszczone w czterech grupach 
tematycznych: „Myśl polityczna”, „Systemy polityczne”, „Komunikowanie 
społeczne” oraz „Stosunki międzynarodowe i integracja europejska”.

W dziale „Myśl polityczna” znajdują się cztery opracowania. W pierw 
szym z nich Ideał nowego państw a  Jana  Jakuba  Rousseau i Rewolucja  
Francuska  Jacek  Derek analizuje jeden z najważniejszych wątków myśli 
politycznej i filozoficznej Ja n a  Jak u b a  Rousseau, jakim  były jego rozw a
żania nad  wolnością liberalną, ideałem  nowego państw a i id eą  rewolucji 
w nowożytnym tego słowa znaczeniu. Myśl polityczna autora Umowy spo
łecznej om aw iana je st w kontekście w ybranych filozoficznych aspektów 
Rewolucji Francuskiej. Z kolei A nna Stępień w artykule Eksperym ent h i
storii — demokracja w Stanach Zjednoczonych w ujęciu A. de Tocquevil- 
le’a dokonuje analizy znanej koncepcji francuskiego liberała na tem at cha
rak te ru  am erykańskiej demokracji, w tym  problem u relacji między wol
nością i równością, prezentowanej przez pryzm at opinii i interpretacji róż
nych autorów, głównie polskich. A utorka akcentuje aktualność wielu pro
blemów sformułowanych przez A. de Tocqueville’a. Obszerne opracowa
nie Agnieszki Turoń Człowiek w refleksji społecznej Tomasza M anna  po
święcone jest koncepcji człowieka w twórczości T. M anna. Podjęte w tym  
tekście rozw ażania s ą  ważne dla zrozum ienia podstawowych dylematów 
współczesnej myśli politycznej. Sylwia T urańska, au to rka  artyku łu  H o
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locaust jako zjawisko nowoczesności. Wokół refleksji Zygm unta Baumana, 
skupia się na  koncepcji Z. B aum ana dotyczącej przyczyn i istoty Holocau
stu. Stanowisko Z. Baum ana jest ważnym głosem w sporze, którego uczest
nicy próbują odpowiedzieć na  pytanie, w jakim  związku Zagłada pozosta
je — o ile pozostaje — z nowoczesnością.

W grupie tekstów „Systemy polityczne” zamieszczone zostały dwa opra
cowania. W pierwszym  z nich D eterm inanty preferencji wyborczych na 
przykładzie elektoratu Platformy Obywatelskiej oraz Prawa i Spraw iedli
wości w latach 2000— 2005 Dorota Dolińska omawia determ inanty prefe
rencji wyborczych e lek toratu  PO oraz PiS. W pierwszej części tego opra
cowania A utorka stosunkowo szeroko potraktow ała teorie i modele wyja
śniające mechanizm kształtow ania się i trwałości preferencji wyborczych. 
Z kolei Jerem iasz Salamon w artykule Polityczne konsekwencje wyboru me
tody dystrybucji m andatów na przykładzie elekcji do Sejm u R P  z  21 p a ź 
dziernika 2007 roku  w ykazuje wpływ metody dystrybucji m andatów  na 
wyniki wyborcze. Analizuje także pośrednie konsekwencje badanej zależ
ności, takie jak: możliwości tw orzenia koalicji rządowych, przebieg proce
su legislacyjnego, ew entualne możliwości zm iany konstytucji.

W dziale „Komunikowanie społeczne” znajdują się dwa artykuły — au 
torstw a Siergieja Korkonosenki oraz Felicjana Byloka. Tekst Siergieja Kor- 
konosenki z S ankt-Petersburga Politologia dziennikarstwa: zakres i per
spektywy rozwoju jest o tyle ważny dla polskiego Czytelnika, że prezentuje 
s tan  badań  w tej dziedzinie w Rosji, au to r zaś niejednokrotnie w sposób 
polemiczny odnosi się do ustaleń  przyjętych w nauce światowej i rosyjskiej 
oraz podejmuje próbę w ypracow ania w łasnego stanow iska. Felicjan By- 
lok w swoim opracowaniu Reklama społeczna jako „sumienie” współczesnego 
społeczeństwa  przedstaw ia zarówno definicje podstawowych pojęć, jak 
i problem y badawcze związane z te z ą  sform ułow aną w ty tu le  opracowa
nia. Autor szerzej omawia kwestie związane z rek lam ą społeczną, funkcje 
reklam y społecznej oraz formułę „Dzieciństwo bez przemocy” jako przy
kład reklam y społecznej.

W części tomu „Stosunki międzynarodowe i integracja europejska” znaj
du ją  się trzy  opracowania. W pierwszym z nich au torstw a Agnieszki Sto
larczyk Udział H iszpanii w kształtow aniu Partnerstwa Eurośródziemno- 
morskiego Unii Europejskiej omówione zostały kw estie dotyczące stano
w iska H iszpanii wobec Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa 
Unii Europejskiej oraz Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony, miej
sca krajów basenu Morza Śródziemnego w WPZiB UE, charak teru  polity
ki H iszpanii wobec państw  basenu Morza Śródziemnego w latach  1975— 
1991 oraz wkład Hiszpanii w przygotowanie i realizację P artnerstw a Eu- 
rośródziemnomorskiego. Anna Orlikowska i M ariusz Jankowski w artykule 
Przyszłość Unii Europejskiej w świetle ustaleń szczytu brukselskiego z  dnia
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21 i 22 czerwca 2007 roku. A naliza  wybranych aspektów niemieckiej p re
zydencji odnoszą się między innym i do ta k  istotnych dylematów in teg ra
cyjnych Unii Europejskiej n a  obecnym etapie jej rozwoju jak: charak ter 
polityki wschodniej, polityka energetyczna oraz kryzys konstytucyjny UE. 
W ostatn im  z artykułów  zamieszczonych w tej części zbioru pt. Konflikt 
w Darfurze. Źródła, przebieg, rola społeczności międzynarodowej pióra K a
tarzyny Kopiasz podjęto problematykę, k tóra stosunkowo rzadko stanowi 
przedmiot badań naukowych prowadzonych w Polsce. Artykuł ten  jest waż
nym źródłem uporządkowanych informacji n a  tem at jednego z najpoważ
niejszych konfliktów ostatn ich  la t w skali światowej. W opracowaniu 
przedstawione zostały źródła tego konfliktu, jego przebieg oraz rola społecz
ności międzynarodowej.

W końcowej części zbioru znajduje się osiem recenzji i omówień. Zain
teresow any Czytelnik znajdzie także krótkie noty o Autorach.

Dziękujemy za życzliwe przyjęcie trzech wydanych dotychczas tomów 
i zapraszam y do współpracy w przygotowaniu kolejnych.
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