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Stypendia
doktoranckie od Marszałka
Aneta Radziwanowska-Gąsior
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego,
Wydział Projektów Własnych i Systemowych EFS,
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego rozpoczyna
nabór wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego
w ramach realizacji projektu systemowego pt.: Stypendia
naukowe dla doktorantów kształcących się na kierunkach
uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju
Województwa Lubuskiego z Poddziałania 8.2.2 PO KL.
15.10.2012 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa
Lubuskiego (ul. Podgórna 7, Zielona Góra) w Sali Skryba,
o godzinie 12:00 odbędzie się spotkanie informacyjne
dotyczące naboru.
Projekt skierowany jest do osób, które:
1) są uczestnikami studiów doktoranckich w szkole wyższej
lub innej jednostce organizacyjnej posiadającej uprawnienia do nadawania stopnia doktora,
2) są pracownikami naukowymi z otwartym przewodem
doktorskim,
3) nie należą do ww. grup, a mają wszczęty przewód doktorski,
4) są zameldowane na terenie województwa lubuskiego,
5) kształcą się na kierunkach uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju Województwa Lubuskiego,
a mianowicie w obszarze:
a) kierunków technicznych (matematyczno-statystycznych, fizycznych, inżynieryjno-technicznych, architektury i budownictwa, informatycznych);
b) usług biznesowych (w zakresie architektury i działalności inżynieryjnej oraz ochrony środowiska).
Stypendium wynosić będzie do 5.000 zł miesięcznie i zostanie przyznane na okres maksymalnie 12 miesięcy.
Tryb i warunki przyznawania stypendiów dla doktorantów
określa Regulamin Przyznawania Stypendiów Doktoranckich,
który znajduje się w załączniku oraz dostępny jest na stronie internetowej www.lubuskie.pl oraz www.efs.lubuskie.
pl.
Wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy składać do 26 października 2012 r. w godzinach 8:0015:00 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057
Zielona Góra.
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REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW
DOKTORANCKICH
§1
Postanowienia ogólne
1. Regulamin Przyznawania Stypendiów Doktoranckich,
zwany dalej Regulaminem, ustala zasady rekrutacji, warunki i tryb przyznawania stypendiów dla osób wymienionych
w § 2 ust. 1 Regulaminu w ramach projektu pt.: „Stypendia
naukowe dla doktorantów kształcących się na kierunkach
uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju
Województwa Lubuskiego”, realizowanego z Poddziałania
8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji, Działania 8.2 Transfer
wiedzy, Priorytetu VIII Regionalne Kadry Gospodarki
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
2. Instytucją odpowiedzialną za przyznanie i wypłatę
stypendiów dla doktorantów jest Urząd Marszałkowski
Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, zwany dalej
Urzędem.
§2
Grupy docelowe projektu
1. Stypendia przyznawane i przekazywane są:
a) uczestnikom studiów doktoranckich w szkole wyższej
lub innej jednostce organizacyjnej, której jednym z celów
statutowych jest prowadzenie badań posiadającej uprawnienia do nadawania stopnia doktora na podstawie Ustawy
z dnia 27 lipca 2005 r., Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.
U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) i Ustawy z dnia
14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym
oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2003 r.
Nr 65, poz. 595 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 lutego 2009 r. zmieniającego Rozporządzenie w sprawie studiów doktoranckich
prowadzonych przez jednostki organizacyjne uczelni (Dz.
U. z 2009 r. Nr 30, poz.194),
b) pracownikom naukowym z otwartym przewodem doktorskim zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie stypendiów doktorskich i habilitacyjnych (Dz. U. z 2005 r. Nr
115, poz. 965),
c) innym osobom niż wymienione w ust. 1 lit. a i b
Regulaminu, których przewód doktorski został wszczęty
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 65,
poz. 595 z późn. zm.) – do dnia podjęcia uchwały o nadaniu
stopnia doktora.
2. Do ubiegania się o stypendium uprawnione są osoby spełniające kryteria wyszczególnione w § 2 ust. 1 Regulaminu
oraz spełniające jednocześnie wszystkie poniższe kryteria:
a) mają zameldowanie na terenie województwa lubuskiego,
b) kształcą się na kierunkach matematyczno-przyrodniczych i technologicznych (SMT), wyszczególnionych w
Międzynarodowej Standardowej Klasyfikacji Kształcenia
(ISCED) w grupach nauka, technika, przemysł i budownictwo, zgodnych z dziedzinami wskazanymi w Lubuskiej
Regionalnej Strategii Innowacji 2010-2015, przyjętej Uchwałą NR XLVI/444/2010 Sejmiku Województwa
Lubuskiego z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie przyjęcia
„Lubuskiej Regionalnej Strategii Innowacji 2010-2015”.
3. Wsparciem finansowym zostaną objęte osoby uprawnione
do ubiegania się o stypendium i kształcące się na kierunkach
uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju
Województwa Lubuskiego, a mianowicie w obszarze:
a) kierunków technicznych (matematyczno–statystycznych,
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fizycznych, inżynieryjnotechnicznych, architektury i budownictwa, informatycznych),
b) usług biznesowych (w zakresie architektury i działalności
inżynieryjnej oraz ochrony środowiska).
4. Stypendium doktoranckim zostanie objętych/e:
a) w roku akademickim 2010/11 – 30 osób uprawnionych do
ubiegania się o stypendium,
b) w roku akademickim 2011/12 – 34 osoby uprawnione do
ubiegania się o stypendium,
c) w roku akademickim 2012/13 – 16 osób uprawnionych do
ubiegania się o stypendium.
5. Proces rekrutacji będzie przeprowadzony z zachowaniem
zasad polityki równych szans kobiet i mężczyzn.
6. O stypendium mogą się ubiegać osoby, które nie otrzymały wsparcia finansowego w ramach naboru Wniosków doktorantów o przyznanie stypendium w latach ubiegłych.
§3
Zasady i warunki przyznawania stypendium
1. Stypendium doktoranckie EFS ma charakter naukowy i przyznawane jest na wniosek doktoranta po spełnieniu wszystkich kryteriów określonych w § 2 i § 3
Regulaminu oraz po uzyskaniu pozytywnej oceny formalnej
i merytorycznej złożonego wniosku, zakwalifikowaniu przez
Komisję Stypendialną oraz zaakceptowaniu przez Zarząd
Województwa Lubuskiego.
2. Ogłoszenie dotyczące stypendiów doktoranckich zostanie opublikowane w środkach masowego przekazu o zasięgu
lokalnym oraz na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej
Urzędu. Dodatkowo zostaną rozesłane e-maile z informacją
do wszystkich szkół wyższych publicznych i niepublicznych
w Polsce. Podpisany Wniosek doktoranta o przyznanie stypendium, stanowiący Załącznik nr 1 do Regulaminu, należy wypełnić na obowiązującym wzorze i złożyć w tożsamej
wersji papierowej oraz elektronicznej w Kancelarii Ogólnej
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w
Zielonej Górze, przy ul. Podgórnej 7, 65 - 057 Zielona Góra,
w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze wniosków.
3. Do Wniosku doktoranta o przyznanie stypendium należy
dołączyć następujące załączniki:
a) zaświadczenie z uczelni, potwierdzające uczestnictwo
na studiach doktoranckich bądź wszczęcie przewodu doktorskiego,
b) zaświadczenie o zameldowaniu na terenie Województwa
Lubuskiego wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed
złożeniem wniosku lub/i kserokopię dowodu osobistego,
c) zawodowe/naukowe curriculum vitae kandydata (CV),

d) kserokopie dyplomów dokumentujących wyższe wykształcenie, potwierdzonych za zgodność z oryginałem,
e) listę wszystkich publikacji naukowych, które ukazały się
w czasopismach, znajdujących się na Liście Filadelfijskiej
lub/i opracowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Wyższego lub/i posiadających numer ISBN/ISSN. W przypadku posiadania 2 artykułów należy dołączyć ich kserokopie.
f) aktualną informację opiekuna naukowego lub promotora
i dziekana na temat osoby uprawnionej do ubiegania się
o stypendium, jej dotychczasowych osiągnięć badawczych
oraz stopnia zaawansowania i postępów pracy doktorskiej,
g) deklarację uczestnictwa w projekcie pt. „Stypendia
naukowe dla doktorantów kształcących się na kierunkach
uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju
Województwa Lubuskiego”, stanowiącą Załącznik nr 3 do
Regulaminu,
h) oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem i zobowiązaniu się do przestrzegania jego zapisów, stanowiące
Załącznik nr 4 do Regulaminu,
i) oświadczenie o prawidłowości danych złożonych we
Wniosku doktoranta o przyznanie stypendium w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, stanowiące
Załącznik nr 5 do Regulaminu,
j) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów projektu, stanowiące Załącznik
nr 6 do Regulaminu,
k) oświadczenie o kwalifikowalności wydatków VAT, stanowiące Załącznik nr 7 do Regulaminu,
l) oświadczenie o uzyskaniu stopnia naukowego doktora w
przeciągu dwóch lat od dnia podpisania Umowy, w przypadku jej zaplanowania, stanowiące Załącznik nr 9 do
Regulaminu,
m) oświadczenie o korzystaniu z innych środków publicznych, stanowiące Załącznik nr 8 do Regulaminu.
4. Wnioski doktorantów o przyznanie stypendiów złożone
po terminie nie będą rozpatrywane (o zachowaniu terminu
decyduje data stempla pocztowego).
5. W przypadku wniosków niekompletnych (tj. brakujących
załączników) Urząd może poprosić o ich jednorazowe uzupełnienie w terminie określonym przez niego.
6. Każdej osobie uprawnionej do ubiegania się o stypendium przysługuje prawo wystąpienia do Urzędu o wycofanie
złożonego przez siebie wniosku o przyznanie stypendium w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i złożenia
rezygnacji z dalszych etapów procedury udzielania stypendium. Wycofanie wniosku jest skuteczne na każdym etapie
oceny, zarówno formalnym jak i merytorycznym.

Ze smutkiem i głębokim żalem zawiadamiamy, że 15 sierpnia 2012 roku
odszedł od nas:

DR HAB. PAWEŁ BOLESŁAW SCZANIECKI
PROFESOR UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO, FIZYK

Zmarły był długoletnim pracownikiem naukowo-dydaktycznym Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Tadeusza Kotarbińskiego a następnie Uniwersytetu Zielonogórskiego. Był specjalistą w dziedzinie rezonansu magnetycznego.
W Zmarłym tracimy życzliwego współpracownika, szanowanego kolegę oraz wychowawcę pokoleń młodzieży.
Rektor i Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego
Dziekan Wydziału Fizyki i Astronomii
Koledzy i społeczność akademicka
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§4
Ocena wniosku

§5
Protesty

1. Wniosek doktoranta o przyznanie stypendium, zgodny z
obowiązującym wzorem wraz z załącznikami podlega ocenie
formalnej, przeprowadzanej przez pracowników Wydziału
Projektów Własnych i Systemowych EFS Departamentu
Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu.
2. Ocena formalna zostanie przeprowadzona na podstawie
Karty Oceny Formalnej, stanowiącej Załącznik nr 10 do
Regulaminu.
3. Wniosek doktoranta o przyznanie stypendium, który
zostanie pozytywnie oceniony formalnie, podlega ocenie
merytorycznej dokonywanej przez Komisję Stypendialną,
zwaną dalej Komisją, złożoną z ekspertów zewnętrznych.
4. Komisja została powołana uchwałą Zarządu Województwa
Lubuskiego.
5. Komisja obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez
Przewodniczącego Komisji.
6. Ocena merytoryczna zostanie przeprowadzona przez
Komisję w oparciu o Kartę Oceny Merytorycznej, stanowiącą Załącznik nr 11 do Regulaminu.
7. Ocenę merytoryczną poszczególnego Wniosku doktoranta o przyznanie stypendium dokonuje dwóch wybranych w
drodze losowej ekspertów.
8. Wniosek doktoranta o przyznanie stypendium nie podlega ocenie merytorycznej eksperta Komisji, w przypadku,
gdy jest on jednocześnie opiekunem naukowym bądź promotorem osoby uprawnionej do ubiegania się o stypendium.
9. W przypadku, o którym mowa w ust. 8 Regulaminu ekspert jest zobowiązany do przekazania danego wniosku innemu ekspertowi, wskazanemu przez Przewodniczącego
Komisji.
10. Ocena Wniosku o przyznanie stypendium dokonywana
będzie w skali punktowej i przedstawiona w postaci liczb.
Dodatkowe punkty otrzymają osoby, które podejmą zobowiązanie, (w momencie składania Wniosku o przyznanie
stypendium), że uzyskają stopień naukowy doktora nie później niż w okresie dwóch lat od dnia podpisania Umowy o
przyznanie stypendium doktoranckiego.
11. Od wyników oceny merytorycznej nie przysługuje możliwość złożenia odwołania.
12. Na podstawie rozpatrzonych Wniosków doktorantów o
przyznanie stypendiów, Komisja stworzy listę rankingową
osób, które otrzymają stypendium i przedłoży do akceptacji
Zarządowi Województwa Lubuskiego.
13. Decyzję o dofinansowaniu Wniosku doktoranta o
przyznanie stypendium podejmuje Zarząd Województwa
Lubuskiego.
14. W przypadku utraty prawa do pobierania stypendium
przez osoby wymienione w § 2 ust.1 Regulaminu, którym
udzielono wsparcia finansowego, pozostała kwota zostaje
przyznana osobie pierwszej (lub odpowiednio kolejnej) na
liście rezerwowej, pod rygorem spełnienia warunków określonych w § 2 i § 3 Regulaminu.
15. Wszyscy uczestnicy projektu zostaną poinformowani o
rozstrzygnięciu z chwilą ogłoszenia listy rankingowej.
16. Lista rankingowa Wniosków doktorantów o przyznanie stypendiów, które otrzymają dofinansowanie wraz z listą rezerwową podlega ogłoszeniu na stronach internetowych Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze
- www.lubuskie.pl oraz Departamentu Europejskiego Funduszu
Społecznego - www.efs.lubuskie.pl.

1. Każdej osobie, której Wniosek o przyznanie stypendium
nie zostanie przyjęty do dofinansowania ze względu na negatywną ocenę formalną, przysługuje możliwość złożenia
do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w
Zielonej Górze pisemnego protestu od oceny formalnej w
terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia (o zachowaniu terminu decyduje data stempla
pocztowego).
2. Protesty zostaną rozpatrzone w terminie 15 dni roboczych
od dnia wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Lubuskiego w Zielonej Górze.
3. Protest powinien zawierać dokładne wskazanie kierowanych zarzutów dotyczących oceny formalnej Wniosku o
przyznanie stypendium wraz z uzasadnieniem.
4. Wniesienie protestu nie wstrzymuje biegu procedury wyboru pozostałych Wniosków o przyznanie stypendium.
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§6
Zasady finansowania i forma wypłacania stypendiów
1. Stypendium wypłacane będzie na podstawie Umowy
o przyznanie stypendium doktoranckiego, zwanej dalej
Umową, stanowiącą Załącznik nr 2 do Regulaminu, zawieraną między Województwem Lubuskim a osobami, którym
zostało przyznane stypendium doktoranckie.
2. Stypendium przyznawane jest osobom uprawnionym do
ubiegania się o stypendium w celu wsparcia pracy naukowej
poprzez zaliczkę bądź refundację części kosztów ponoszonych w trakcie uczestnictwa w projekcie.
3. Stypendium wypłacane jest w dwóch transzach zgodnie z Wnioskiem doktoranta o przyznanie stypendium oraz
Umową o przyznanie stypendium doktoranckiego, z czego
pierwsza transza (obejmująca trzy miesiące) wypłacona będzie w 2012 roku. Warunkiem otrzymania drugiej transzy,
w 2013 roku, jest przedstawienie sprawozdania z poniesionych wydatków.
4. Stypendium przekazywane będzie przelewem na wskazany w umowie rachunek bankowy osoby, której zostało przyznane stypendium doktoranckie.
5. W przypadku niedostarczenia dokumentów potwierdzających wydatkowanie stypendium zgodnie z planem wydatków,
(tj. 6-miesięcznych sprawozdań) lub przedstawienia dokumentów budzących wątpliwość, Urząd zastrzega sobie prawo
wstrzymania wypłaty stypendium do czasu przedstawienia
dokumentów, potwierdzających wydatkowanie stypendium,
zgodnie z planem lub/i wyjaśnienia okoliczności budzących
wątpliwości Urzędu. Jeśli Urząd uzna przedłożone dokumenty i wyjaśnienia za niewystarczające, ma prawo zażądać
zwrotu stypendium wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych.
6. W przypadku gdy osoby, którym zostało przyznane stypendium doktoranckie, wydatkują przyznane środki niezgodnie
z Regulaminem i podpisaną Umową zobowiązane są do
zwrotu kwoty nienależnie otrzymanego stypendium wraz
z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych od
dnia przekazania stypendium do dnia jego zwrotu na wskazany numer rachunku bankowego Zarządu Województwa
Lubuskiego w Zielonej Górze, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia powiadomienia ww. osób o wykryciu
nieprawidłowości.
7. Osoby, którym zostało przyznane stypendium doktoranckie i które zobowiązały się pisemnie do obrony pracy dok-
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torskiej w przeciągu dwóch lat od dnia podpisania Umowy
o przyznanie stypendium doktoranckiego, a nie uzyskały stopnia naukowego doktora z przyczyn leżących po ich
stronie lub nie opublikowały w ciągu 2 lat od dnia podpisania Umowy wymaganych publikacji naukowych na rzecz
podmiotów innowacji, działających w województwie lubuskim z przyczyn leżących po ich stronie, zobowiązane są do
zwrotu całości stypendium wraz z odsetkami liczonymi jak
dla zaległości podatkowych.
8. Osoby, którym przyznano stypendium doktoranckie i które zobowiązały się pisemnie do obrony pracy doktorskiej w
przeciągu dwóch lat od dnia podpisania Umowy o przyznanie stypendium doktoranckiego, a z przyczyn nieleżących
po ich stronie nie uzyskały stopnia naukowego doktora lub
nie opublikowały w ciągu 2 lat od dnia podpisania Umowy
wymaganych publikacji naukowych na rzecz podmiotów
innowacji, działających w województwie lubuskim, uprawnione są do złożenia wniosku do Przewodniczącego Komisji
o umorzenie zwrotu stypendium wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych.
9. W przypadku, o którym mowa w ust. 7, Zarząd
Województwa Lubuskiego, na podstawie oświadczenia
osoby, której zostało przyznane stypendium doktoranckie,
podpartego dokumentami oraz opinii Przewodniczącego
Komisji podejmuje stosowną decyzję.
10. Nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania
decyzji o zwrocie stypendium osoba otrzymująca niniejszą
decyzję, której przyznane było stypendium doktoranckie,
zobowiązana jest dokonać zwrotu całości stypendium wraz
z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych.
11. Stypendium przyznaje się na okres maksymalnie 12 miesięcy. Średniomiesięczna wysokość stypendium wynosi od
3.000 PLN do 5.000 PLN.
12. W ramach stypendium część wydatków do kwoty 5 000
PLN może pozostać nieudokumentowana pod warunkiem
umieszczenia stosownych zapisów odnośnie tego typu wydatków w planie wydatków.
§7
Podwójne finansowanie
1. W przypadku korzystania przez doktoranta ze wsparcia
stypendialnego współfinansowanego z EFS, w okresie na
jaki stypendium zostało przyznane, w ramach:
a) Priorytetu IV PO KL - wsparcie z przedmiotowego projektu zostanie wypłacone na zasadzie dopełnienia do kwoty
wnioskowanej przez doktoranta (tylko w przypadku, gdy
wsparcie z Priorytetu IV wypłacane jest w mniejszym wymiarze),
b) Priorytetu VIII PO KL – nie ma możliwości wypłaty stypendium w ramach przedmiotowego projektu.
2. Stypendium wypłacane w ramach niniejszego projektu
nie ma wpływu na inne środki otrzymywane przez laureata
konkursu na stypendia z innych źródeł niż ww., w tym zwyczajowe stypendium doktoranckie otrzymywane z uczelni
lub instytucji prowadzącej studia doktoranckie.
§8
Postanowienia końcowe
1. Zarząd Województwa Lubuskiego zastrzega sobie prawo
do zmiany zapisów Regulaminu.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem
zastosowanie mają przepisy Umowy zawartej pomiędzy osobami wymienionymi w § 2 ust. 1 Regulaminu, a
Województwem Lubuskim.
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Nowości
wydawnicze
Konflikt kaukaski w 2008
roku, red. R o b e r t P o t o c ki, Marcin Domagała,
Przemysław Sieradzan,
Europejskie Centrum Analiz
Geopolitycznych, Warszawa
2012, ss. 518.
8 sierpnia 2012 roku obchodzimy
czwartą rocznicę wojny gruzińsko-rosyjskiej, którą publicyści oraz
analitycy zajmujący się wspomnianą tematyką nazwali
konfliktem sierpniowym. Z tej przyczyny warszawskie Europejskie Centrum Analiz Geopolitycznych – nota bene
największy polski portal z zakresu internacjologii – wydało monumentalną rozprawę zbiorową poświęconą tej jakże
mało znanej i pasjonujące tematyce. Wśród redaktorów,
tego wiekopomnego dzieła pierwszoplanową rolę odegrał
adiunkt w Zakładzie Historii Idei i Ruchów Społecznych
Instytutu Politologii UZ dr Robert Potocki (autor wydanej
w 2009 monografii Wojna Sierpniowa).
Już sam rozmach, objętość i różnorodność tematyczna budzą uznanie recenzenta. Przede wszystkim w oczy rzuca się
zróżnicowanie interpretacyjne i metodologia badawcza.
Wśród autorów dominują głównie młodzi polscy „gruzinolodzy”, posiadający zarówno liczący już dorobek naukowy,
jak i początkujący doktoranci (także naszego uniwersytetu), choć i nie brak tam takich znanych nazwisk jak: George
Friedman (dyrektor słynnego amerykańskiego Stratforu),
czy też Konstantin Kosaczew (przewodniczący rosyjskiej
Dumy ds. polityki Zagranicznej).
Punktem wyjścia analiz pracy zbiorowej jest paradygmat
„wojny wśród społeczeństw” (war among the people) wypracowany przez brytyjskiego wojskowego gen. Ruperta
Smitha. Otóż natura i dynamika tego konfliktu zbrojnego
pokazuje, iż nie posiadał on wyraźnie zarysowanego początku, ani też zakończenia, gdyż jego zasadniczym przesłanie
było wyłącznie osiągniecie celów doraźnych. Jak pokazują
autorzy i redaktorzy – jednym z najbardziej istotnych elementów „kaukaskiej układanki” była prozachodnia reorientacja Gruzji, w listopadzie 2003 roku. Niestety – z perspektywy rosyjskiej operującej pojęciami Power Politics oraz
„miękkiego podbrzusza”, zostało to uznane w Moskwie za
bezpośrednie zagrożenie.
Współczesna „kwestia gruzińska” jest jednak o wiele bardziej złożonym i wielopłaszczyznowym problemem. Po
pierwsze – z uwagi na swoje położenie geograficzne kraj ten
stanowi zachodni pomost do całego obszaru transkaspijskiego. Po drugie – Kaukaz niejako od zawsze był specyficzną
mozaiką kultur, religii, języków. Po trzecie wreszcie – pojawienie się na tym obszarze nowych graczy geopolitycznych, szczególnie zaś prowadzenie przez NATO „ekspansji
terytorialnej” w regionie czarnomorskim, doprowadziło do
zrozumiałego napięcia między tymi nowymi siłami a „starymi potęgami”.

