SŁOWO WSTĘPNE

Niniejszy Leksykon prawa międzynarodowego publicznego stanowi kolejny tom ukazujący się w serii
leksykonów prezentujących 100 haseł z różnych gałęzi nauki prawa oraz dyscyplin pokrewnych. Seria
ta zapewniła sobie zasłużone uznanie Czytelników,
ponieważ umożliwia im uzyskanie wyjaśnienia podstawowych pojęć stosowanych w poszczególnych
subdyscyplinach prawniczych. Leksykony zawierają
zwięźle opracowane, ale uwzględniające najbardziej
istotne informacje hasła, których autorami są osoby zajmujące się daną dziedziną wiedzy prawniczej
w ramach swej działalności naukowej i dydaktycznej.
Wyrażamy zatem nadzieję, że również niniejszy tom
Leksykonu spełni oczekiwania Czytelników zainteresowanych problematyką prawa międzynarodowego
publicznego. Korzystanie z Leksykonu ułatwia alfabetyczny układ haseł, a także zawarte w ich wyjaśnieniach odesłania do innych uwzględnionych w nim
pojęć.
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Pragniemy wyjaśnić, że lista haseł była przedmiotem uzgodnień w gronie wszystkich autorów
Leksykonu. Zdajemy sobie jednak sprawę z tego, że
dokonany przez nas wybór, mimo że stanowi rezultat
wspólnych ustaleń, ma charakter do pewnego stopnia
subiektywny i może zdarzyć się, że nie zamieściliśmy
haseł, które spotkałyby się z zainteresowaniem Czytelników.
Niniejszy tom został przygotowany w ramach
współpracy dwóch ośrodków akademickich: gdańskiego reprezentowanego przez pracowników Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego
i lubelskiego reprezentowanego przez pracowników
naukowych Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego
i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
Każdy z autorów haseł, stosując się do ogólnych
założeń redakcyjnych, przygotowywał tekst autorski, dlatego ingerencja redaktorów Leksykonu
(A. Przyborowskiej-Klimek, w odniesieniu do haseł autorów z ośrodka lubelskiego i D. Pyć – haseł autorów
z ośrodka gdańskiego) ograniczyła się do drobnych
korekt niezbędnych do nadania całemu opracowaniu
spójnego charakteru. Zamieszczona pod hasłami Bibliografia powinna ułatwić Czytelnikowi dotarcie do
prac zawierających pełniejszą prezentację różnych
instytucji i problemów prawa międzynarodowego.
Załączyliśmy też spis wydanych w języku polskim
podręczników, skryptów, repetytoriów, encyklopedii
i leksykonów oraz zbiorów dokumentów z dziedziny
prawa międzynarodowego, by wskazać opracowania,
którymi także mogą posłużyć się Czytelnicy. Pragniemy zachęcić do korzystania z Leksykonu studentów
i uczniów oraz wszystkich, którzy są zainteresowani
zagadnieniami prawa międzynarodowego. Mamy
nadzieję, że będzie on stanowił pomoc dydaktyczną,
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a także lekturę przydatną do wyjaśniania różnych
zagadnień istotnych dla współczesnej społeczności
międzynarodowej.
W czasie naszych prac nad Leksykonem zmarł
Pan Profesor Andrzej Straburzyński, który należał do
zespołu Autorów. Dedykując Mu niniejszy Leksykon,
chcielibyśmy nie tylko upamiętnić Jego wkład w przygotowanie koncepcji niniejszego tomu, ale też wyrazić
nasze uznanie dla Jego wieloletniego, bardzo wartościowego dorobku naukowego w dziedzinie prawa
międzynarodowego.
Anna Przyborowska-Klimczak
Dorota Pyć
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