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A kötet aktuális, nemzetközi kontextusban is jelentős és sokat vitatott kérdéseket boncolgat. Az egyes írásokban a 

nemzetközi kapcsolatok, a politikatudomány, a történelem, a szociológia, valamint a jogtudomány egyes kérdéseibe, új 

eredményeibe vezetik be a szerzők az érdeklődő olvasót. A migráció, a geopolitika, a felsőoktatás, az első és második 

világháború, a Magyar Rádió, a brit–magyar kapcsolatok, az európai büntetőjogi kultúra, a képviseleti állam, a gazdasági 

érdekképviseletek, illetve a rendszerváltás egyes kérdései kerülnek terítékre. Ha csak e néhány hangzatos téma mögé 

tekintünk, máris láthatjuk a kötet erényeit: az aktuális, ám történelmi tapasztalatokkal és forrásokkal alátámasztott 

kutatási irányokat, a körülöttünk feszülő kihívások elemző bemutatását, a szakmai színvonallal párosuló 

értékteremtést, valamint a nemzetépítés folyamatában is hasznosítható új, tudásanyagok beemelését az oktatásba.
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