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Rozszerzenie Unii Europejskiej, podejmowane reformy i dynamika zmian
szerszego, globalnego kontekstu, w którym rozwija sieþ nasz kontynent, zmu-
szajaþ do refleksji nad przyszłościaþ Europy � szansami, perspektywami roz-
woju, ale takzúe ograniczeniami, przed którymi stoi.

Wyjaþtkowym głosem w tej dyskusji saþ dwa tomy opublikowane w nowej
serii: Recifer Eurofutures Publication, wydawanej przez Wyzúszaþ Szkołeþ Bi-
znesu � National Louis University w Nowym Saþczu. W załozúeniu seria
ma składać sieþ z czterech tomów. Dwa pierwsze, omawiane w niniejszej
recenzji, dotyczaþ globalnych wyzwań stojaþcych przed Europaþ (tom 1) oraz
strategicznych wyborów, których nalezúy dokonać (tom 2). Kolejne dwa tomy,
beþdaþce w przygotowaniu, omawiajaþ kwestie synergii pomieþdzy zarzaþdzaniem
korporacyjnym i nowoczesnym zarzaþdzaniem regionalnym (tom 3) oraz wy-
zwania metodologiczne i pragmatyczne dla badań futurologicznych w Europie
(tom 4). Redaktorami zarówno serii, jak i poszczególnych tomów saþ prof.
Antoni Kukliński � animator i koordynator wielu mieþdzynarodowych ini-
cjatyw badawczych i publikacji z zakresu rozwoju regionalnego i rozwoju
Unii Europejskiej, członek licznych programów i towarzystw mieþdzynaro-
dowych (Klub Rzymski, dyrektor Programu Rozwoju Regionalnego Narodów
Zjednoczonych), mieþdzynarodowy autorytet i wykładowca kwestii rozwoju
regionalnego (Harvard University, University of Tampere, University of Wa-
shington) oraz dr Krzysztof Pawłowski � załozúyciel i rektor Wyzúszej Szkoły
Biznesu w Nowym Saþczu, były senator, autor publikacji z zakresu edukacji
i jeden z najbardziej znanych w Polsce specjalistów i praktyków nowoczesnej
edukacji w szkolnictwie wyzúszym.

Zaprezentowane obecnie dwa tomy serii saþ wyjaþtkowe z kilku powodów.
Po pierwsze, redaktorom udało sieþ zaangazúować do współpracy ponad 60
znanych autorów o mieþdzynarodowej renomie zarówno ze świata akademi-
ckiego, jak i świata biznesu, z rózúnych instytutów naukowych i badawczych,
instytucji mieþdzynarodowych. Po drugie, co wiaþzúe sieþ z poprzednim punktem,
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obydwa tomy zawierajaþ całe spektrum perspektyw i tematów � od podejścia
naukowego opartego na rózúnych metodologiach (politologicznej, ekonomi-
czno-biznesowej i socjologicznej), po spojrzenie sektora prywatnego i or-
ganizacji mieþdzynarodowych (przede wszystkim Komisji Europejskiej). Te
perspektywy saþ równiezú zrózúnicowane kulturowo i narodowo (spojrzenia
autorów z krajów UE � nowych i starych państw członkowskich, oraz spoza
kontynentu europejskiego).

Wreszcie trzeciaþ zaletaþ publikacji jest to, izú wychodzi ona poza świat
akademicki i środowisko krajowe dzieþki szerokiemu doborowi autorów oraz
publikacji w jeþzyku angielskim. Ambitne załozúenie redaktorów serii, izú ma to
być głos słyszalny w Europie, potwierdza zadedykowanie obydwu tomów
Parlamentowi Europejskiemu.

Zawarta w pierwszym tomie dyskusja o globalnych wyzwaniach stojaþcych
przed Europaþ podzielona została na pieþć czeþści. Artykuły czeþści pierwszej,
zatytułowanej Silna czy słaba Europa, omawiajaþ kompleksowo główne trendy
w integracji europejskiej, pokazujaþc na zasadzie rózúnych scenariuszy kilka
alternatywnych podejść do przyszłości Europy, organizacji instytucji euro-
pejskich i europejskiego zarzaþdzania/rzaþdzenia (governance), wyrównywania
poziomu rozwoju w ramach UE, wyzwań globalnych i mozúliwych posteþpów
we wdrazúaniu obecnej głównej strategii rozwoju UE � Strategii Lizbońskiej.
W czeþści drugiej � dotyczaþcej wyzwań instytucjonalnych � skoncentrowano
sieþ na politykach unijnych, główny akcent stawiajaþc na kwestie europejskiej
polityki zagranicznej i bezpieczeństwa i jej atlantyckie powiaþzania (poświeþ-
cone saþ temu azú trzy głosy). Czeþść trzecia � najobszerniejsza � skupia artykuły
dotyczaþce wyzwań przestrzeni europejskiej. Znajdziemy tu zarówno dyskusjeþ
nad spójnościaþ przestrzeni europejskiej i spójnościaþ społeczeństw europej-
skich w kontekście rozwijajaþcego sieþ społeczeństwa informacyjnego (w tym
nowe relacje centrum�peryferie), jak i przykłady poszczególnych państw
UE (perspektywy polska i fińska). W tej czeþści uwzgleþdniono równiezú pań-
stwa spoza UE (Rosjeþ, Ukraineþ, Turcjeþ), relacje z nimi saþ bowiem niewaþ-
tpliwie kluczowe dla przyszłości kontynentu europejskiego. Wreszcie czeþść
czwarta poświeþcona jest pytaniu o trwałaþ/zrównowazúonaþ Europeþ (sustainable
Europe) � zarówno jej aspektom przestrzennym, geopolitycznym, jak i spo-
łeczno-gospodarczym (innowacje i społeczeństwo informacyjne). Cały tom
zamyka postscriptum prof. Kuklińskiego sugerujaþce nowe priorytety w ba-
daniach nad przyszłościaþ Europy.

Tom drugi serii � omawiajaþcy europejskie wybory strategiczne � podzielony
jest na siedem czeþści. Czeþść pierwsza poświeþcona została zagadnieniom badań
i technologii i ich powiaþzaniu ze współczesnaþ gospodarkaþ. Tematyka gos-
podarki opartej na wiedzy jest analizowana z rózúnych perspektyw � pokazane
saþ odmienne podejścia do badań i technologii, najciekawsze przykłady krajów
UE � liderów w tej dziedzinie (Holandia i Finlandia) oraz system analizy
i porównań potencjałów innowacyjnych w Europie. Nie zabrakło tu równiezú
uwzgleþdnienia i odniesienia analizy do sytuacji polskiej. Czeþść druga to eseje
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na temat edukacji jako klucza do rozwoju przyszłej Europy. Poszczególne
wypowiedzi zwracajaþ uwageþ na determinanty jakości systemu edukacyjnego,
jego powiaþzania z gospodarkaþ i wydatkami publicznymi i rolaþ uniwersytetów
we współczesnym świecie. Dynamice nowego aktora na arenie europejskiej
� regionom � poświeþcona jest czeþść trzecia. Kluczowe kwestie konkurencyj-
ności współczesnych regionów, takie jak współpraca, kapitał społeczny, właś-
ciwa strategia rozwoju, omawiane saþ na przykładach europejskich. Tu równiezú
zawarto głos na temat szans i perspektyw rozwojowych polskich regionów
w nowej europejskiej przestrzeni. Krótka, zawierajaþca tylko dwie wypowiedzi
czeþść czwarta dotyczy współczesnego zarzaþdzania korporacyjnego i jest głosem
wprowadzajaþcym do kolejnego trzeciego tomu serii. Czeþść piaþta skupia artykuły
na temat szans i ograniczeń Trójkaþta Weimarskiego jako platformy dyskusji
i współpracy w ramach UE. Czeþść szósta tomu obejmuje refleksjeþ nad szer-
szymi globalnymi tendencjami i procesami. Wreszcie ostatnia czeþść zawiera
bardzo interesujaþce głosy na temat metodologii tworzenia strategii europejskiej
i dyskusji nad przyszłościaþ Europy. Ten tom równiezú zamyka postscriptum
sugerujaþce nowe priorytety w badaniach nad strategicznymi dylematami Eu-
ropy. Ułozúenie bloków i treść poszczególnych rozdziałów tomu poświeþconego
strategicznym wyborom Europy daje czytelnikom jasne przesłanie, izú kluczo-
wym strategicznym wyborem UE jest podjeþcie konkurencyjności globalnej
w wymiarze badań, edukacji i innowacji, a wieþc zintensyfikowanie działań
nad Strategiaþ Lizbońskaþ.

Nie podajaþc w waþtpliwość wyjaþtkowej wartości obydwu publikacji, nalezúy
jednak poczynić kilka drobnych zastrzezúeń. W obydwu tomach brakuje szer-
szego wprowadzenia jasno spajajaþcego kazúdaþ z ksiaþzúek i całaþ serieþ w całość.
Brak jest dotkliwy, poniewazú prezentowane tak tu bardzo liczne i zrózúnicowane
spojrzenia. Odczuwa sieþ równiezú brak wprowadzeń do poszczególnych czeþści
kazúdej z ksiaþzúek � wyjaśnienia wyboru kwestii problemowych i zagadnień
spinajaþcych poszczególne czeþści. Na przykład uwazúny czytelnik z pewnościaþ
zada sobie pytanie, dlaczego właśnie Trójkaþtowi Weimarskiemu została po-
świeþcona oddzielna, piaþta czeþść drugiego tomu (Strategiczne wybory), skoro
dotychczas układ ten nie odgrywał znaczaþcej roli w UE, w Europie zaś istnieje
jeszcze kilka innych mniej lub bardziej rozwinieþtych systemów współpracy
(Grupa Wyszehradzka, współpraca w ramach państw bałtyckich, skandynaws-
kich etc.).

Bardzo wyraźne jest zrózúnicowanie formy i podejść prezentowanych w po-
szczególnych rozdziałach. Czeþść rozdziałów przedstawia rezultaty badań, inne
wyniki analiz politologicznych opartych głównie na dokumentach, niektóre
rozdziały majaþnatomiast charakter zarysu tematyki dalszych badań, postulatów
badawczych czy tezú memorandów. Nie jest to oczywiście słabość ksiaþzúki.
Wynika to z wybranej formuły całej serii � forum dyskusyjnego skupiajaþcego
zarówno wypowiedzi akademickie i naukowe, jak i emocjonalne i wizjonerskie
eseje. Niemniej to zrózúnicowanie form wprowadzać mozúe w błaþd zarówno
czytelnika poszukujaþcego materiałów naukowych do dalszych badań i analiz,

139RECENZJE



jak i tego, który sieþga po ksiaþzúkeþ w poszukiwaniu dalszych inspiracji badaw-
czych czy intelektualnych.

Na potrzeby kolejnych tomów serii mozúna byłoby rozwazúyć pogrupowanie
poszczególnych wypowiedzi nie tematycznie, ale według formy i zawartości
(np. ułozúenie artykułów w ramach tomu według klucza � badania, wizje,
kierunki dyskusji i badań), lub tezú alternatywnie, ułozúenie artykułów tematycz-
nie (czyli jak dotychczas), lecz tak, by kazúdy z bloków tematycznych otwierała
wypowiedź o kierunkach badań czy wizjach, a w dalszej czeþści zawarte były
coraz bardziej szczegółowe artykuły, oparte na badaniach.

Pomimo przytoczonych powyzúej nieznacznych zastrzezúeń obydwa tomy
nalezúy uznać bezsprzecznie za wyjaþtkowo wartościowy, bogaty, interesujaþcy
i wazúny � tak pod wzgleþdem zakresu tematycznego, jak i meritum � wkład
w dyskusjeþ o przyszłości Starego Kontynentu. Zakres tego przedsieþwzieþcia,
bogactwo tematów i perspektyw sprawia, zúe ksiaþzúki beþdaþ cennaþ lekturaþ dla
świata akademickiego poszukujaþcego impulsów do dyskusji czy inspiracji do
badań, a światu polityki i biznesu umozúliwia szersze spojrzenie na kształtujaþcaþ
sieþ współczesnaþ Europeþ i jej mozúliwe, alternatywne wizje przyszłości.

Karol Olejniczak
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