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Słowo wstępne

Podejmując się redakcji i wydając w ubiegłym roku pierwszy numer Rocznika Bezpieczeństwa Międzynarodowego, zakładaliśmy, iż – w pewnej perspektywie – będzie on forum dyskusji nad przeobrażeniami tej sfery ładu międzynarodowego. Uważamy bowiem, iż niezwykle ważnym zadaniem polskiego świata nauki i polityki jest zmiana sposobu postrzegania
tytułowej problematyki. Współczesne wyzwania i zagrożenia bezpieczeństwa wymagają
ścisłego współdziałania służb państwowych, organów administracji państwowej i samorządowej, organizacji pozarządowych i obywateli. Tylko koordynacja wysiłku różnorodnych
agend, instytucji, formacji i organizacji gwarantuje skuteczne zapobieganie zagrożeniom.
Zmiana ta powinna się dokonać w wyniku szerokiej dyskusji, w której muszą uczestniczyć
przedstawiciele instytucji i środowisk naukowych, społecznych, ekonomicznych czy politycznych. W przekonaniu tym utwierdziła nas reakcja Czytelników na ukazanie się Rocznika Bezpieczeństwa Międzynarodowego 2006. Opinie, które do nas docierają, świadczą, iż
zaproponowana przez nas publikacja odpowiada zapotrzebowaniu rynku wydawniczego.
Podobnie jak w poprzedniej edycji staramy się zaprezentować – w syntetycznej i zwartej formie – meandry globalnych procesów bezpieczeństwa. Zakres tematyczny Rocznika
wynika z zainteresowań Redaktorów oraz zaproszonych Autorów. Tym niemniej dotyka on
w szerokim zakresie problematyki bezpieczeństwa. Mamy nadzieję, że także i ten numer
będzie użytecznym narzędziem monitoringu i dokumentacji tej sfery ładu międzynarodowego.
Przystępując do prac nad koncepcją Rocznika Bezpieczeństwa Międzynarodowego, zakładaliśmy, że będzie się on opierał na reprezentatywnej, ale ograniczonej grupie autorów
– pracowników naukowych zajmujących się problematyką bezpieczeństwa. Ku naszej radości, już po roku grono potencjalnych autorów gwałtownie wzrosło. Dokonując wyboru
nadesłanych tekstów, zdecydowaliśmy się na zwiększenie objętości Rocznika. Nie zmieniamy jednak jego struktury. Nadal składał się on będzie z czterech zasadniczych części
(Artykuły, Materiały, Debiuty, Recenzje i omówienia). Szczególną opieką Redaktorów nadal
objęty będzie dział Debiuty. W naszym założeniu publikować w nim powinni studenci oraz
słuchacze pierwszego roku studiów doktoranckich. W założeniu Redakcji oraz Dyrekcji Instytutu Stosunków Międzynarodowych jest to jedno z ważniejszych zadań uczelni wyższej
i periodyku.
Decydując się na zamieszczenie większej liczby materiałów, nie zmieniamy wewnętrznej
struktury Rocznika i poszczególnych działów. Tak jak w poprzednim numerze, w bieżącej
edycji znajdą się publikacje z zakresu teorii bezpieczeństwa (J. Gryz, D. Czywils), społeczno-ekonomicznych uwarunkowań sfery bezpieczeństwa międzynarodowego (P. Górski, J. Płaczek, B. Banaszewski, I. Jakimowicz-Ostrowska), terroryzmu (J. Michalak, K. Wardin), polityki bezpieczeństwa (R. Chulda, P. Mickiewicz, D.R. Bugajski, G. Tokarz) oraz roli mediów
w sferze bezpieczeństwa (A. Prajzner, A. Węglińska).
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Pragniemy podziękować zarówno naszym Czytelnikom, jak i Autorom. Tych ostatnich
prosimy o przestrzeganie wymogów redakcyjnych. Zapraszamy także do dalszej współpracy wszystkich zainteresowanych, również tych, których tekstów nie zamieściliśmy w bieżącym numerze.
Prosimy także o przesyłanie uwag i opinii o niniejszej publikacji na adres: ism@.dswe.pl lub
Instytut Stosunków Międzynarodowych DSWE TWP, ul. Strzegomska 47, 53-611 Wrocław.
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