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Oddajemy do r¹k Czytelników trzeci tom wydawnictwa Instytutu Nauk
Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu l¹skiego w Katowicach Studia Politicae Universitatis Silesiensis. Wiêkszoæ opracowañ zamieszczonych w niniejszym zbiorze, podobnie jak w pierwszych dwóch tomach,
to teksty pracowników i doktorantów naszego Instytutu. Zosta³y one pomieszczone w czterech grupach tematycznych: myli politycznej, systemów
politycznych, stosunków miêdzynarodowych i integracji europejskiej oraz
w czêci zawieraj¹cej recenzje i omówienia.
W czêci powiêconej myli politycznej zosta³y zamieszczone trzy artyku³y. W pierwszym z nich Demokracja, liberalizm a doktryna Kocio³a katolickiego w myli Michaela Novaka Ma³gorzata Kaute-Porêbska podejmuje wa¿ny z punktu widzenia potrzeb prze³omu stuleci namys³ nad szeroko pojêtymi relacjami miêdzy demokracj¹ liberaln¹ i spo³ecznym nauczaniem Kocio³a, opieraj¹c siê na przemyleniach Michaela Novaka. Z kolei
Wojciech Flak w artykule Jednostka, wolnoæ, w³adza a duch Ameryki
koncentruje swoje rozwa¿ania wokó³ g³ównych wartoci i koncepcji charakterystycznych dla modelu Stanów Zjednoczonych i ich ewolucji na przestrzeni stuleci oraz roli odgrywanej przez to pañstwo w stosunkach miêdzynarodowych. Roman Kochnowski w tekcie Pañstwo stanowe czy dyktatura proletariatu? Wokó³ sporów ideowych I Republiki Austrii odniós³ siê
do debaty publicznej zwi¹zanej z przysz³oci¹ Austrii, w tym  dyskusji
dotycz¹cej kwestii ustrojowych oraz cierania siê ró¿nych wizji pañstwa po
zakoñczeniu I wojny wiatowej.
W czêci powiêconej systemom politycznym zamieszczonych zosta³o
piêæ opracowañ. W pierwszym z nich System partyjny V Republiki Francuskiej Ma³gorzata Myliwiec wyeksponowa³a kwestie dotycz¹ce istoty i ewo-
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lucji francuskiego systemu partyjnego oraz jego powi¹zañ z systemem semiprezydenckim oraz systemem wyborczym. Podobny charakter ma artyku³ Andrzeja Bisztygi System partyjny Republiki Irlandii. Autor ukazuje
w nim pocz¹tki formowania siê, a nastêpnie ewolucjê i specyfikê irlandzkiego systemu partyjnego. Artyku³ Sylwestra Wróbla Jednostki pomocnicze gminy. Wybrane zagadnienia wpisuje siê w nurt badañ powiêconych
zagadnieniom samorz¹du terytorialnego i demokracji bezporedniej. Autor
analizuje rolê i znaczenie jednostek pomocniczych, odwo³uj¹c siê zarówno
do rozwi¹zañ formalnoprawnych, jak i dowiadczeñ historycznych (w tym
tak¿e innych pañstw). £ukasz Zem³a w artykule Obywatelski Klub Parlamentarny  powstanie, rozwój, fragmentaryzacja 19891991 skoncentrowa³ swoj¹ uwagê na pocz¹tkowym okresie transformacji ustrojowej w Polsce. Zainteresowania autora skupiaj¹ siê wokó³ problemu kszta³towania
siê systemu partyjnego w warunkach niepodleg³ego pañstwa. Ostatni
z artyku³ów zamieszczonych w tej czêci zbioru Proces planowania strategii rozwoju lokalnego i regionalnego w kontekcie dzia³añ realizowanych
na pograniczu polsko-niemieckim (wybrane zagadnienia) pióra Roberta Radka wpisuje siê w nurt badañ dotycz¹cych problematyki lokalnej i wspó³pracy transgranicznej. Du¿o miejsca autor powiêca przybli¿eniu problemów zwi¹zanych z definiowaniem pojêæ: rozwój lokalny, rozwój regionalny, wspó³praca transgraniczna, strategia, by nastêpnie ukazaæ sposoby
budowania strategii rozwoju lokalnego i etapy jej tworzenia oraz dzia³alnoæ organizacji non profit.
W czêci dotycz¹cej spraw miêdzynarodowych i integracji europejskiej
znajduj¹ siê trzy opracowania. W pierwszym z nich Implikacje trzeciej wojny w Zatoce Perskiej dla demokratyzacji pañstwa irackiego w wietle strategii Stanów Zjednoczonych Katarzyna Czornik dokonuje pog³êbionych
rozwa¿añ dotycz¹cych skutków trzeciej wojny w Zatoce Perskiej dla procesu demokratyzacji Iraku w kontekcie strategii Stanów Zjednoczonych.
Z kolei Rafa³ Riedel w opracowaniu Polityczna debata na temat modelu spo³ecznego w Europie podj¹³ próbê rekonstrukcji i weryfikacji stanowisk zwi¹zanych z jednym z najwa¿niejszych dylematów integracyjnych
Unii Europejskiej, jakim jest model spo³eczny integruj¹cej siê Europy. Maria Ochwat, autorka ostatniego artyku³u Ochrona praw cz³owieka w systemie Rady Europy zamieszczonego w tej czêci skoncentrowa³a siê na przedstawieniu najwa¿niejszych dokumentów powiêconych ochronie praw cz³owieka wypracowanych w systemie Rady Europy, na ukazaniu mechanizmów ich implementacji oraz skutecznoci Rady Europy w tej dziedzinie.
W czêci czwartej prezentowanego tomu zamieszczone zosta³y recenzje
i omówienia. Dwie z nich przygotowane przez Zbigniewa Kantykê i Sylwestra Wróbla stanowi¹ niejako zderzenie refleksji nad metodologi¹ wspó³czesnych badañ politologicznych. Z kolei trzy kolejne recenzje-omówienia
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autorstwa Katarzyny Czornik, Justyny Tomali i Mieczys³awa Stolarczyka
stanowi¹ dope³nienie problematyki prezentowanej w czêci powiêconej stosunkom miêdzynarodowym i integracji europejskiej.
Dziêkujemy za ¿yczliwe przyjêcie pierwszego i drugiego tomu naszego
wydawnictwa i zapraszamy do wspó³pracy w przygotowaniu kolejnych tomów periodyku.
Redaktorzy tomu

