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Oddając w ręce Czytelników kolejny, już 25 numer Kwartalnika Kolegium Eko-

nomiczno-Społecznego „Studia i Prace”, wypada przede wszystkim podkreślić, że 

w wyniku oceny dokonanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod 

koniec 2015 r. naszemu periodykowi naukowemu przyznanych zostało 9 punktów. 

Z tej też okazji Komitet Redakcyjny żywi nadzieję, że wspomniany fakt zostanie ode-

brany z uznaniem przez liczne już grono naszych dotychczasowych autorów i recen-

zentów, reprezentujących zarówno polskie, jak i zagraniczne ośrodki naukowo-

-badawcze oraz przez tych, którzy dopiero noszą się z zamiarem złożenia artykułu.

Jak to już niejednokrotnie bywało w przeszłości, tak i tym razem najnowszy 

numer kwartalnika zawiera zróżnicowane pod względem tematycznym teksty. Bie-

żący numer rozpoczyna artykuł zawierający, oryginalne i niepodejmowane wcześniej 

nie tylko w rodzimej literaturze, rozważania na temat położenia klasowo-własno-

ściowego profesjonalnych zawodników reprezentujących sporty drużynowe. Autorzy 

następnych artykułów niejednokrotnie koncentrowali swoją uwagę na szeroko poj-

mowanej problematyce ekonomicznej, analizując takie kwestie, jak uwarunkowania 

rozwoju agroturystyki w Polsce, �nansowanie partii politycznych we Francji, Niem-

czech i Wielkiej Brytanii oraz rola sektora państwowego zarówno w powojennym 

rozwoju Włoch, jak i w okresie szybkiego, aczkolwiek nietrwałego rozwoju gospo-

darczego mającego tam miejsce w latach 50. i 60. minionego stulecia.

Poza wspomnianymi zagadnieniami w numerze 25 kwartalnika znalazły się także 

opracowania podejmujące zupełnie inną od wspomnianej problematykę. Jednym 

z nich jest artykuł poświęcony zjawisku tzw. turystyki romansu, które wymyka się 

stosunkowo nieskomplikowanej de�nicji seksturystyki. Drugim – tekst mający cha-

rakter przyczynku do pogłębionych badań nad samorządem terytorialnym w Fede-

racji Rosyjskiej. Jego autor m.in. podejmuje próbę nie tylko scharakteryzowania pro-

cesu powstawania, ale także przedstawia zadania, strukturę i podmioty rosyjskiego 

samorządu terytorialnego.

Niniejszy numer „Studiów i Prac” zawiera również interesujące artykuły autor-

stwa doktorantów. Poruszane przez nich różnorodne i aktualne problemy, takie jak: 

wybrane aspekty polityki migracyjnej, przedstawiane w świetle badań nad „Arab-

ską Wiosną”, udział państw objętych Europejską Polityką Sąsiedztwa w programach 

badań ramowych czy formy pomocy dla bezrobotnych, jak najbardziej pozostają 

w zgodzie z interdyscyplinarnym charakterem naszego periodyku naukowego. Numer 

zamyka recenzja monogra�i zatytułowanej Demokracja lokalna w państwach Europy 

(Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2015). Ta bardzo interesująca praca została 
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przygotowana przez liczny zespół polskich politologów i prawników, reprezentują-

cych w sumie dziewięć ośrodków naukowo-badawczych, pracujących pod kierun-

kiem I. Bokszczanin i A. Mirskiej, pracowniczek naukowych Instytutu Nauk Poli-

tycznych Uniwersytetu Warszawskiego.
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