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Od redaktora

Idea wydawania nowego periodyku naukowego -  rocznika „Przegląd 
Wschodnioeuropejski” zrodziła się po powołaniu w 2007 r. na Uniwersytecie 
Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie Centrum Badań Europy Wschodniej. Zosta
ło ono utworzone w celu integracji działań środowiska naukowego w dziedzinie 
kulturowych, politycznych oraz gospodarczych kontaktów Polski z krajami Eu
ropy Wschodniej.

Czasopismo powstaje jako odpowiedź za zapotrzebowanie środowiska na
ukowego, jakim jest wzrost zainteresowania międzykulturowym aspektem 
współczesnych procesów cywilizacyjnych: społecznych, politycznych, ekono
micznych, kulturowych, edukacyjnych, komunikacyjnych, językowych. Z jednej 
strony, żyjemy bowiem w czasach obejmującej różne sfery kultury globalizacji, 
z drugiej zaś -  jesteśmy świadkami procesów decentralizacji, które dotyczą np. 
wzrostu zainteresowania problematyką regionalizmu, nobilitacji kultur dotąd 
marginalizowanych, „małych” języków itp. Wielokulturowość, tzn. ożywienie 
kontaktów i wymiany informacyjnej pomiędzy poszczególnymi kulturami, sta
nowi dziś ważne pole badawcze dla historyków, socjologów, kulturologów, eko
nomistów, specjalistów w zakresie komunikacji społecznej, jak również obszar 
współdziałania naukowców, polityków, działaczy społecznych, dziennikarzy, ar
tystów. Owa problematyka w pierwszej kolejności znajdzie swoje odzwiercie
dlenie na łamach „Przeglądu Wschodnioeuropejskiego”.

Czasopismo będzie miało charakter interdyscyplinarny, na co wskazują tytu
ły poszczególnych rozdziałów tomu pierwszego: Historia, Stosunki międzynaro
dowe, Ekonomika, Public relations, Kultura i literatura, Język. Nasz periodyk 
będzie miał ponadto profil międzynarodowy. Zależy nam na publikacji tekstów 
autorów zarówno z Europy Zachodniej, Stanów Zjednoczonych, jak i z krajów 
Europy Wschodniej. W pierwszym tomie ukazują się m.in. artykuły znanych 
badaczy zagranicznych: Aleksandra Nikulina z Moskwy, Walerego Skubniew- 
skiego z Barnaułu, Klaudii Prokopczuk z Erlangen, Niny Mieczkowskiej z Miń
ska, Arnolda McMillina z Londynu i in.

Chciałbym serdecznie podziękować polskim i zagranicznym naukowcom, 
którzy wyrazili zgodę na udział w Radzie Programowej „Przeglądu Wschodnio
europejskiego”. Serdeczne podziękowania w imieniu Redakcji czasopisma kie
ruję również pod adresem osób, które szczególnie przyczyniły się do powstania 
naszego rocznika: prorektora ds. nauki i współpracy gospodarczej UWM
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w Olsztynie prof. dr. hab. Władysława Kordana, przewodniczącego Kolegium 
Wydawniczego prof. dr. hab. Zbigniewa Chojnowskiego oraz dziekana Wydziału 
Humanistycznego prof. dr. hab. Norberta Kasparka.
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