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WSTĘP 

 

Niniejsza praca zbiorowa ukazuje się w ramach pierwszego tomu serii wydawniczej zatytuło-

wanej „Bydgoskie Studia Międzynarodowe”. Szczególne podziękowania należą się osobom, 

które przyczyniły się do jej powstania, w tym przede wszystkim członkom Rady Programowej 

serii i Komitetowi Redakcyjnemu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Obok 

naukowców bydgoskiego Uniwersytetu, prowadzących badania w różnych dyscyplinach i jed-

nostkach uczelni, w Radzie znalazło się wielu uznanych badaczy z takich ośrodków jak Polska 

Akademia Nauk, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toru-

niu, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Zielono-

górski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Instytut Zachodni w Poznaniu, Instytut Europy 

Środkowej w Lublinie oraz Uniwersytety w Bonn i Kłajpedzie. Osobne podziękowania pragnę 

skierować na ręce Konsulów Honorowych Republiki Federalnej Niemiec oraz Ukrainy w Byd-

goszczy, którzy także znaleźli się w tym gremium. Stworzenie takiego zespołu docelowo umoż-

liwi zaproponowanie w ramach szeroko rozumianej koncepcji studiów międzynarodowych, 

całego spektrum zagadnień poświęconych relacjom międzynarodowym, jak również analizom 

związanym z poszczególnymi państwami świata. Poruszane w ramach serii zagadnienia mogą 

być powiązane z politologią, historią, mediami, bezpieczeństwem, prawem, ekonomią czy kul-

turą. Taka koncepcja pozwoli na analizę problemów badawczych także w ujęciu interdyscypli-

narnym. Liczę również na to, że proponowana formuła wydawnicza będzie stanowiła impuls do 

pogłębiania badań nad różnymi zjawiskami obecnymi w przestrzeni międzynarodowej. 

Pierwszy tom „Bydgoskich Studiów Międzynarodowych” to kompendium wiedzy na temat 

współczesnych form narracji historycznych i polityki pamięci w wybranych państwach świata. 

Książka składa się z kilkunastu tekstów napisanych przez badaczy z całej Polski podejmujących 

problematykę różnych wymiarów pamięci historycznej. Znajdują się w niej m.in. analizy po-

święcone narracjom o przeszłości w Polsce, Niemczech, Austrii, Hiszpanii, czy też ich oddzia-

ływaniom na relacje międzynarodowe, tak jak ma to choćby miejsce w stosunkach polsko- 

-niemieckich. Dużo miejsca poświęcono ponadto roli, jaką odgrywa przeszłość we współcze-

snej przestrzeni medialnej, kinie, grach czy muzeach. Opracowanie dedykowane jest wszystkim 

osobom zainteresowanym powyższymi zagadnieniami, zarówno w odniesieniu do sytuacji  

w wybranych państwach, jak i w stosunkach międzynarodowych. Ze względu na naukowo- 

-ekspercki charakter części znajdujących się w książce tekstów, publikacja może także stanowić 

rzetelne źródło wiedzy dla dziennikarzy czy innych przedstawicieli świata publicznego, którzy 

stykają się na co dzień z powyższą problematyką. 
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