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Prezentowana publikacja jest kolejną z serii „Stosunki międzynarodowe. Podręcznik 
akademicki”, ukazującą się pod redakcją naukową dr Agnieszki Bryc i dr Justyny 
Zając. Zgodnie z założeniami ma więc służyć jako użyteczna pozycja w dydaktyce, 
i tak jest w istocie. Dodatkowo fakt, że zespół autorski podręcznika Bezpieczeństwo 
międzynarodowe po zimnej wojnie pracował pod kierunkiem prof. dr. hab. Ryszarda 
Zięby i składa się z młodych badaczy będących w większości uczestnikami jego se-
minariów doktorskich i habilitacyjnych sprawia, że publikacja ma również szerokie 
walory poznawcze. Przede wszystkim skorzystać z niej powinni decydenci polskiej 
polityki zagranicznej i bezpieczeństwa oraz badacze tej problematyki.

Autorzy poszczególnych rozdziałów są pracownikami kilku polskich ośrod-
ków akademickich, wykazują się dorobkiem naukowym z zakresu polityki zagra-
nicznej państw oraz problematyki bezpieczeństwa międzynarodowego. Anali-
zując poszczególne zagadnienia opierają się na szerokiej bazie źródłowej i bogatej 
literaturze przedmiotu, w większości publikowanej w językach obcych. Podnosi to 
walory poznawcze i dydaktyczne omawianej książki. Dodatkowo atrakcyjną czy-
ni ją nowoczesna forma graficzna: zamieszczone tabele, wysokiej jakości rysunki  
i mapy oraz wyróżnienia ważniejszych pojęć. Na końcu każdego rozdziału znajdują 
się także pytania kontrolne i bibliografia, co winno pomóc w sprawdzeniu zdobytej 
podczas lektury wiedzy oraz pozwolić na jej poszerzenie w polecanych publikacjach. 
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Dodając do tego jednorodną konstrukcję rozdziałów, jasny styl i język auto-
rów, należy uznać, że książka spełnia założenia stawiane przed podręcznikiem.

Jej celem jest przedstawienie koncepcji bezpieczeństwa najważniejszych 
państw świata – Stanów Zjednoczonych Ameryki, Federacji Rosyjskiej, Wielkiej 
Brytanii, Francji, Niemiec, Chińskiej Republiki Ludowej, Indii, Brazylii – oraz 
systemów bezpieczeństwa w regionie: atlantyckim, Bałkanów, Wspólnoty Niepod-
ległych Państw, Bliskiego Wschodu, Azji Wschodniej i Pacyfiku, Azji Południowej 
i Ameryki Łacińskiej oraz Karaibów. Ma to swoje odzwierciedlenie w strukturze 
pracy, która składa się z dwóch części poprzedzonych teoretycznym wprowadze-
niem, poświęconym pozimnowojennemu paradygmatowi bezpieczeństwa mię-
dzynarodowego, wyjaśnione są m.in. podstawowe pojęcia i podejście badawcze 
do analizowanego tematu. W części pierwszej, w której omówiono poszczególne 
państwa, swoje miejsce znalazł też rozdział poświęcony Unii Europejskiej, auto-
rzy koncentrują się na przesłankach redefinicji bezpieczeństwa po zimnej wojnie, 
dokumentach programowych, ewolucji koncepcji bezpieczeństwa oraz wnioskach 
wynikających z prowadzonej analizy. W części drugiej dotyczącej regionów sku-
piają się na wyzwaniach i zagrożeniach bezpieczeństwa, głównych obszarach nie-
stabilności i konfliktów, działaniach instytucji międzynarodowych na rzecz bezpie-
czeństwa oraz nowych tendencjach w ewolucji ładu międzynarodowego na danym 
obszarze. Dodatkowo omawianie poszczególnych regionów poprzedzone zostało 
rozdziałem dotyczącym bezpieczeństwa globalnego w warunkach transformacji 
ładu międzynarodowego. W ten sposób podkreślono, że bezpieczeństwo między-
narodowe z jednej strony podlega procesom globalizacji, a z drugiej – regionaliza-
cji. Za właściwe uznać więc można zamieszczenie na końcu rozważań rozdziałów 
na temat zbrojeń, rozbrojenia i nowej roli organizacji międzynarodowych do spraw 
bezpieczeństwa, gdyż poruszają one tak ważne kwestie, jak np. nieproliferacja 
broni masowego rażenia. Przyjęta konstrukcja i wysoki poziom analizy opartej na 
rozległych materiałach pozwala stwierdzić, że czytelnik ma do dyspozycji obszer-
ną publikację na temat bezpieczeństwa międzynarodowego okresu od zakończenia 
zimnej wojny po wydarzenia współczesne. Przy tym należy pamiętać, że ze wzglę-
du na procedury wydawnicze, w sposób naturalny pozycja ta nie zawiera informacji 
i materiałów najbardziej aktualnych. Dlatego można przyjąć, że datą końcową pre-
zentowanych analiz jest rok 2007 i są one prowadzone w wymiarach narodowym, 
regionalnym i globalnym.

Zaprezentowana struktura książki, jej forma i cel oraz atuty zespołu badaw-
czego pozwalają stwierdzić, że jest ona godna polecenia nie tylko ze względu na 
wysoki poziom merytoryczny, ale przede wszystkim wypełnienie wolnej przestrze-
ni badawczej w nauce polskiej. Winna zająć ważne miejsce pośród podręczników 
polecanych studentom przedmiotu Bezpieczeństwo międzynarodowe, oraz być po-
czątkiem lektury dla każdego czytelnika, który szuka pogłębionej i wieloaspekto-
wej wiedzy z zakresu polityki bezpieczeństwa światowych potęg i organizacji oraz 
zagrożeń dla poszczególnych regionów i całego świata.
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