
Przedmowa 
 
 
 Zeszyty Naukowe Ruchu Studenckiego są czasopismem cyklicznym, ukazującym się 
dwa razy do roku, założonym z inicjatywy studentów wojskowych i cywilnych kierunków: 
Bezpieczeństwo Narodowe i Zarządzanie Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we 
Wrocławiu. 
 Główną ideą powstania czasopisma było propagowanie zainteresowań badawczych 
studentów, będących członkami Naukowych Kół Studenckich oraz prezentacja dorobku 
dyplomantów realizujących prace dyplomowe w ramach seminariów licencjackich  
i magisterskich nie tylko w ramach WSOWL, ale również innych uczelni. Artykuły 
publikowane w czasopiśmie posiadają charakter dyskusyjny i obejmują interdyscyplinarną 
tematykę z obszaru nauk społecznych, bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, 
historii wojskowości, zarządzania, a także nauk technicznych.  
 Przedmiotem zainteresowania niniejszego (pierwszego numeru) są zagadnienia  
z obszaru nauk o bezpieczeństwie, stosunków międzynarodowych oraz nauk społecznych,  
w tym socjologii narodu i mniejszości narodowych, socjologii kultury, a także globalizacji 
oraz politologii. Pierwsza grupa publikacji podejmuje szerokie spektrum zagadnień 
opisujących realia współczesnego świata w odniesieniu do bezpieczeństwa narodowego  
i międzynarodowego. Autorzy podejmują w nich takie obszary jak teoretyczną analizę 
klasycznych i współczesnych teorii bezpieczeństwa oraz możliwości ich zastosowania do 
obecnych uwarunkowań społeczno – polityczno – gospodarczych, koncepcje polityki 
obronnej w Europie z uwzględnieniem instytucjonalnych uwarunkowań bezpieczeństwa nie 
tylko Unii Europejskiej, ale całego regionu. Osobny obszar dociekań stanowią publikacje 
dotyczące współczesnych problemów dla bezpieczeństwa globalnego, jak np. wojny o zasoby 
naturalne Arktyki, jako przejawu neokolonializmu i walki o hegemonię na arenie 
międzynarodowej, czy odrodzenia się piractwa, jako efektu upadku bipolarnego układu sił na 
świecie i walki o byt narodów pozostawionych bez pomocy społeczności międzynarodowej.  

Drugą grupę artykułów stanowią te, w których autorzy podejmują się analizy 
mniejszości narodowych w Polsce w odniesieniu do dynamiki jej struktury etnicznej na 
przestrzeni dziejów oraz antagonizmów pomiędzy narodami uwikłanymi we wspólne losy 
historyczne, a także nawiązujące do podobnych problemów etnicznych w odniesieniu do 
Republiki Irackiej uwikłanej do niedawna w wojny. Osobnymi obszarami podejmowanymi 
przez autorów są konflikty i wojny ujmowane w ramy klasycznych teorii, ekspansja kultury 
Islamu na świecie, problematyka medykalizacji ciała, jako zjawiska wkomponowanego  
w realia kultury masowej i szeroko pojmowanej konsumpcji, a także problematyka rządów 
Partii Pracy w Wielkiej Brytanii po II wojnie światowej. 
 Pierwszy numer czasopisma stanowi początek działalności publicystycznej studentów 
Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych. Wytycza jednocześnie kierunki zainteresowań 
badawczych dla kolejnych autorów. 

******** 

 Pragnę wyrazić szczególne podziękowania Studentom Naukowego Koła 
Socjologicznego za zaangażowanie publicystyczne oraz inicjatywę, które pozwoliły na 
rozpoczęcie działalności Zeszytów Naukowego Ruchu Studenckiego oraz wydanie 
pierwszego ich numeru. 
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