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Coroczne konferencje Grupy Polskiej International Law Association stały się tradycją
środowiska polskich specjalistów prawa międzynarodowego, a ich naukowy efekt stanowią wieloautorskie monografie. Tym razem w ręce Czytelników oddajemy pozycję zatytułowaną „Stosunki sąsiedzkie w prawie międzynarodowym”, której rozważania są istotne
z perspektywy współpracy międzynarodowej tym bardziej, że mogą stanowić podstawę
dla tak istotnej współcześnie współpracy o charakterze dobrosąsiedzkim. Te i inne zagadnienia, z różnej perspektywy, były przedmiotem dyskusji merytorycznej podczas konferencji Grupy Polskiej International Law Association, która, choć z ośmiomiesięcznym
opóźnieniem spowodowanym pandemią COVID-19, odbyła się w dniach 10–11.6.2021 r.
Było to możliwe dzięki naszej wspólnej determinacji, za którą ze względu na ten trudny
czas już teraz bardzo Państwu dziękujemy.
Na merytoryczną zawartość niniejszej publikacji składa się wiele zagadnień szczegółowych. Otwierają ją rozważania natury ogólnej, aksjologiczne (część pierwsza), będące
wprowadzeniem do pogłębionych analiz. W części drugiej Autorzy skoncentrowali się
na wybranych problemach współpracy sąsiedzkiej Polski zarówno na szczeblu państwowym, jak i regionalnym, także w kwestiach wyspecjalizowanych. W części trzeciej przedstawione zostały zagadnienia polityki sąsiedzkiej Unii Europejskiej, natomiast w ostatniej – czwartej – zaprezentowane zostały wyniki badań nad wybranymi przypadkami
związanymi z wyzwaniami, jakie niesie za sobą sąsiedztwo, zwłaszcza trudne, obarczone
skomplikowanymi więziami, leżącymi u ich podstaw. Niniejsza monografia, nie wyczerpując problematyki stosunków dobrosąsiedzkich in genere, ma na celu zainspirować do
dalszych dyskusji i kontynuowania oraz podejmowania badań naukowych.
Składamy w tym miejscu serdeczne podziękowania wszystkim Referentom, a zwłaszcza Autorom, za Ich wkład tak w przebieg konferencji, jak i w kształt niniejszej monografii. Bez Państwa nie moglibyśmy systematycznie udostępniać naszych wspólnych dyskusji i badań.
Dla przypomnienia pragniemy zwrócić Państwa uwagę, iż dotychczas w naszej serii ukazały się następujące tytuły: „Państwo i terytorium w prawie międzynarodowym”,
„Idee, normy i instytucje Kongresu wiedeńskiego – 200 lat później”, „System Narodów
Zjednoczonych z polskiej perspektywy”, „Wspólne wartości prawa międzynarodowego, europejskiego i krajowego”, „W jakiej Unii Europejskiej Polska – jaka Polska w Unii
Europejskiej. Instytucjonalizacja współpracy międzynarodowej”, „Podmiotowość prawnomiędzynarodowa i jej współczesne aspekty”. Tworzą one spójną serię wydawniczą
Grupy Polskiej International Law Association.
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