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S£OWO WSTÊPNE
Szanowni Pañstwo, z du¿¹ satysfakcj¹, ale te¿ nadziej¹ i oczekiwaniem prezentujemy pierwszy numer czasopisma pt. „Przegl¹d Strategiczny”. Ufamy, i¿ nowe czasopismo
zostanie pozytywnie przyjête przez œrodowisko naukowe i na trwale zafunkcjonuje na
polskim, wci¹¿ dynamicznie siê rozwijaj¹cym, rynku naukowo-wydawniczym.
Czasopismo oprócz wersji papierowej ma tak¿e swoj¹ stronê internetow¹
(www.studiastrategiczne.amu.edu.pl), a w przysz³oœci bêdzie posiadaæ równie¿ wydanie elektroniczne. Ma byæ wydawane dwa razy w roku w formule: wiosna i jesieñ. Wydawc¹ jest Wydzia³ Nauk Politycznych i Dziennikarstwa (WNPiD) Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu. Inicjatorem jest natomiast Zak³ad Studiów Strategicznych WNPiD oraz Polskie Towarzystwo Studiów Miêdzynarodowych Oddzia³
w Poznaniu. Nadzór naukowy nad czasopismem sprawuje Rada Programowa, na czele
której stoi Dziekan Wydzia³u Nauk Politycznych i Dziennikarstwa prof. dr hab. Tadeusz Wallas.
Podstawowym celem czasopisma jest zapewnienie mo¿liwoœci wymiany pogl¹dów
naukowych i popularyzacja wiedzy z zakresu wspó³czesnych stosunków miêdzynarodowych, bezpieczeñstwa wewnêtrznego i miêdzynarodowego oraz szeroko rozumianych
studiów strategicznych. Z powy¿szym za³o¿eniem koresponduje struktura czasopisma,
gdzie wœród dzia³ów uwzglêdniono miêdzy innymi czêœæ poœwiêcon¹: teorii bezpieczeñstwa, bezpieczeñstwu miêdzynarodowemu, geostrategii czy terroryzmowi i antyterroryzmowi. Redakcja przewiduje równie¿ mo¿liwoœæ rozszerzania tej struktury
o dodatkowe elementy. Taka sytuacja bêdzie mia³a np. miejsce w przygotowywanym
obecnie numerze drugim, gdzie obok wskazanych dzia³ów poruszona zostanie tak¿e
problematyka bezpieczeñstwa energetycznego. Uzupe³nieniem czasopisma jest czêœæ
zawieraj¹ca recenzje ksi¹¿ek, a w przysz³oœci tak¿e relacje z ró¿nych przedsiêwziêæ naukowo-badawczych.
Czasopismo jest adresowane zarówno do œrodowisk naukowych, jak i analityczno-eksperckich zajmuj¹cych siê powy¿sz¹ problematyk¹. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do wspó³pracy. Szersze informacje mo¿na uzyskaæ na stronie
internetowej www.studiastrategiczne.amu.edu.pl lub te¿ pisz¹c na adres e-mail: studiastrstrgiczne@amu.edu.pl.
Problematyka studiów strategicznych cieszy siê coraz wiêkszym zainteresowaniem. Œwiadczy o tym choæby liczba publikacji dotycz¹cych tego zagadnienia. Na
przyk³ad tylko firma Amazon.com oferuje obecnie w sprzeda¿y kilkadziesi¹t ksi¹¿ek
poœwiêconych ró¿nym aspektom studiów strategicznych. Polska oferta wydawnicza,
w tym zakresie tematycznym, pozostaje jednak nadal bardzo ograniczona. St¹d te¿
m.in. pomys³ redagowania powy¿szego czasopisma. Innym motywem jest zainicjowanie dyskusji na temat istoty czy specyfiki studiów strategicznych.
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Z³o¿onoœæ oraz wieloaspektowoœæ studiów strategicznych powoduje, i¿ w ich obrêbie wykorzystywane s¹ ró¿ne koncepcje czy narzêdzia badawcze. Jednym z najnowszych jest tzw. trójwymiarowa p³aszczyzna analityczna (TPA). W pierwszej kolejnoœci
rozpatruje ona zakres horyzontalny, czyli obszar objêty analiz¹ (np. Irak, USA, Unia
Europejska). Drugim punktem odniesienia jest wymiar wertykalny – dotycz¹cy istoty
oraz cech danego problemu badawczego (terroryzmu, wojen, konfliktów, fundamentalizmu itp.). Trzecia p³aszczyzna – interakcyjna obejmuje z kolei relacje zachodz¹ce pomiêdzy sfer¹ horyzontaln¹ i wertykaln¹ oraz wp³ywaj¹ce nañ determinanty np.
w postaci: stymulatorów (generuj¹cych lub eskaluj¹cych dane zjawisko) czy inhibitorów (spowalniaj¹cych, wstrzymuj¹cych lub niweluj¹cych wystêpuj¹ce procesy).
Trójwymiarowa p³aszczyzna analityczna mo¿e byæ zastosowana nie tylko w odniesieniu do studiów strategicznych, ale tak¿e szeregu innych zagadnieñ, w myœl powiedzenia Immanuela Kanta „Rzecz¹ zmys³ów jest ogl¹daæ, rzecz¹ intelektu myœleæ’’
dodaj¹c jednak przekornie, i¿ w rzeczywistoœci nie zawsze tak bywa…
Sebastian Wojciechowski
Redaktor naczelny

