Warszawa, dnia 27 października 2015 r.
prof. dr hab. Jerzy Menkes
Przewodniczący Grupy Polskiej ILA

Szanowni Państwo,
Członkowie Grupy Polskiej
International Law Association

Zarząd Grupy Polskiej International Law Association na posiedzeniu w dniu 28 marca 2014
r. podjął inicjatywę publikowania pod egidą Grupy Polskiej ILA wyników prac badawczych
Naszych członków. Miło mi poinformować, iż dotychczas opublikowana została w
Wydawnictwie C.H.Beck monografia zatytułowana „Państwo i terytorium w prawie
międzynarodowym”, do której lektury serdecznie zachęcam.
Ze względu na fakt, iż w dniach 15 i 16 października 2015 roku w Warszawie odbyła się
Konferencja, której hasłem przewodnim były „Idee, normy i instytucje Kongresu wiedeńskiego 200

lat

później”,

chcemy

Państwa

zaprosić

do

prawniczej

(przede

wszystkim

prawnomiędzynarodowej) refleksji nad aktualnością spuścizny Kongresu wiedeńskiego. Chcemy
poddać badaniu „dzień dzisiejszy”, a nie przeszłość, szukając jednak jego korzeni i ciągłości z
przeszłością. Punktem wyjścia jest - podlegająca falsyfikacji - hipoteza, że idee, normy i instytucje
wytworzone przez uczestników Kongresu są̨ obecne w prawie międzynarodowym, bądź́ to w
niezmienionej formule, bądź́ też jako początek współczesnych idei, norm i instytucji. Chcemy
pośrednio zweryfikować obiegowe przekonania, że:
-

„porządek westfalski” obowiązuje (powinien obowiązywać) bo „dobry” - jest więc
porządkiem legitymizowanym i legalnym;

-

zaś legitymizacja „porządku wiedeńskiego” nawet w okresie obowiązywania
(legalności) była wątpliwa, bo był to porządek „zły“.

Chcemy poddać badaniu zarówno tak oczywiście obecne w teraźniejszości „owoce”
Kongresu

wiedeńskiego

jak:

reguły

precedencji

w

prawie

dyplomatycznym,

rzeki

międzynarodowe, neutralność, „wielkie mocarstwa” i instytucjonalizację bezpieczeństwa
międzynarodowego, organizacje międzynarodowe i międzynarodowy governance. Chcemy także, by
badaniu poddane zostały kwestie kontrowersyjne, takie jak „prawo do samostanowienia” w ujęciu

prawa podmiotowego i przedmiotowego czy metody i narzędzia dyplomacji wielostronnej.
Oczywiście o treści zadecydują Państwa zainteresowania naukowe w formule propozycji
tematów.
W związku z powyższym, zapraszamy Państwa do składania artykułów do kolejnej
monografii Grupy Polskiej ILA, która nosić będzie tytuł „IDEE, NORMY I INSTYTUCJE KONGRESU
WIEDEŃSKIEGO

- 200

LAT PÓŹNIEJ.

PERSPEKTYWA

PRAWNOMIĘDZYNARODOWA”,

wyd. C.H.

Beck, Warszawa 2016 rok.
Zaznaczamy, że wszystkie teksty zostaną poddane recenzji. Opublikowane będą
wyłącznie te, które uzyskają akceptację recenzenta naukowego. Ze względu na proces
wydawniczy prosimy o zachowanie następującej kolejności działań:
1. zgłoszenie tematu prosimy przesłać do 20 listopada 2015 r. na adres dr Eweliny CałaWacinkiewicz (ewacinkiewicz@gmail.com), wówczas - po ich wstępnej akceptacji
przez Zarząd Grupy Polskiej ILA - drogą mailową przesłane zostaną Państwu
wymogi edytorskie, najdalej do dnia 15 grudnia 2015 roku,
2. na gotowe artykuły, które prosimy przesłać na powyższy adres mailowy, będziemy
czekać w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2016 roku.
3. zastrzegamy, ze względu na przewidywaną znaczną ilość zgłoszeń, że tekst nie może
przekroczyć swoją objętością 25 tyś znaków (wliczając w to spacje i przypisy).
Jednocześnie chciałbym podziękować wszystkim Osobom, które uregulowały swoje
zaległości w ILA, ale także przypomnieć o obowiązku opłacania składek członkowskich za rok
2015 tym, którzy jeszcze wpłat nie dokonali. Składki należy wpłacać na konto Grupy Polskiej
ILA:
Stowarzyszenie Prawa Międzynarodowego – Grupa Polska
Bank Pekao S.A. O/Warszawa ul. Jasna 1
08 1240 6175 1111 0000 4579 6850 – z dopiskiem „składka za rok 2015”.
Wysokość składek na rok 2015: podstawowa - 30 PLN, ulgowa (emeryci, studenci) - 15 PLN.

We wszelkich sprawach dotyczących płatności składek i ewentualnych zaległości mogą
Państwo kontaktować się ze Skarbnikiem GP ILA, dr Eweliną Cała-Wacinkiewicz
(ewacinkiewicz@gmail.com).
Jednocześnie zachęcam Państwa do zapoznania się nową stroną internetową Grupy
Polskiej ILA (http://ila.org.pl/).
z pozdrowieniami,
prof. dr hab. Jerzy Menkes /-/

