
  

Zaproszenie do nadsyłania tekstów 

Republika Mołdawii, będąc pozbawionym potencjału militarnego i gospodarczego 

niewielkim krajem w Europie Wschodniej, jednocześnie stanowi ważny punkt na 

geopolitycznej mapie kontynentu. Wynika to z położenia na pograniczu potężnych 

struktur kształtujących współczesny układ sił na świecie – z jednej strony Unii 

Europejskiej i NATO, z drugiej zaś strony organizacji międzynarodowych na obszarze 

postradzieckim. Wojna hybrydowa, która od kilku lat toczy się 

na Ukrainie, zwróciła oczy świata także na obszary, które 

mogą być w przyszłości objęte tego typu konfliktem. Wśród 

nich, jak się wydaje, może znaleźć się Mołdawia. 

Recenzowane czasopismo naukowe „Ante Portas – Studia 

nad Bezpieczeństwem” (www.anteportas.pl) numer 

1(8)/2017  w całości poświęci problematyce znaczenia 

Mołdawii na geopolitycznej mapie Europy. Tym samym 

ogłaszamy rozpoczęcie naboru tekstów do numeru, sugerując 

następujący zakres poruszanych tematów: 

 Mołdawia wobec konfliktu na Ukrainie; 

 stosunki bilateralne Mołdawii z Rumunią; 

 stosunki  bilateralne Mołdawii z USA; 

 stosunki bilateralne Mołdawii z Federacją Rosyjską; 

 Mołdawia wobec integracji europejskiej;  

 problem Naddniestrza w kontekście prawa  

międzynarodowego, stosunków międzynarodowych 

oraz przyszłości państwowości mołdawskiej;  

 separatyzm Gagauzji i jego konsekwencje dla 

mołdawskiej państwowości i społeczeństwa; 

 kwestia tożsamości społeczeństwa mołdawskiego; 

 bezpieczeństwo finansowe Mołdawii; 

 bezpieczeństwo energetyczne Mołdawii; 

 problem korupcji w Mołdawii;  

 oligarchizacja gospodarki i polityki mołdawskiej; 

 problematyka przestrzegania praw człowieka w Mołdawii; 

 zagrożenia i wyzwania dla wolności słowa w Mołdawii. 

http://www.anteportas.pl/


Informacje dla autorów 

Prosimy o nadesłanie propozycji tematów artykułów do 15 marca 2017 r. na adres 

redakcja@anteportas.pl Gotowe teksty powinny być nadesłane nie później niż do 30 

kwietnia 2017 roku. W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt mailowy. 

Szczegółowe wymogi edytorskie dostępne są pod następującym linkiem: 

http://anteportas.pl/en/501-2/ 

 

Artykuły powinny zawierać: 

 krótki biogram autora (stopień naukowy, afiliacja, zainteresowania badawcze, 100 

słów lub pół strony)  

 streszczenie w języku polskim – dla artykułów napisanych w języku polskim 

(maksymalnie 15 wierszy). 

 streszczenie w języku angielskim – dla artykułów napisanych w języku polskim lub 

angielskim (maksymalnie 15 wierszy). 

 słowa kluczowe w języku polskim dla artykułów napisanych w języku polskim 

 słowa kluczowe w języku angielskim – dla artykułów napisanych w języku polskim 

lub angielskim 

 

Nadesłane artykuły nie powinny być wcześniej publikowane, a ich jakość 

merytoryczna poddana zostanie anonimowej recenzji.  
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