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PREFACE FROM EDITORIAL BOARD
On behalf of editorial board of the Annuals of Marine Sociology, we are pleased to present this
20th anniversary issue. The editorial board is also elated that what transpired over the years of
discussions and was initiated in previous volume, have become a routine practice, that enables
to expand an international impact of Annuals. We hope that increasing interest of authors
outside Poland will be sustained and will change Annuals into full-fledged international
prestigious journal over the forthcoming years. It is also our wish, that Annuals of Marine
Sociology will be able to obtain more online submission from around the globe and to be able to
foster global readership, thereby gaining wider audience.
According to the new guidelines of Polish Academy of Sciences, Annuals of Marine Sociology
since this volume will be available as full-texts online. We appreciate the PAS’ efforts in making
Annuals an online scientific journal to strengthen its impact factor and encourage world wide
authors to put their effort in next issues. In other words, the forthcoming volumes of Annuals
will be published via Internet on official website of Polish Academy of Science in “Journals”
section. The hardcopy of the journal will no longer be published. On this basis, we express our
hope, that 20th volume of the Annuals, is an announcement of a new opening for basic research
in maritime sociology in global aspect.
On behalf of the Editorial Board of the Annuals, we would like to express our most sincere
thanks to our reviewers for their commitment to provide scientifically excellent reviews of the
papers sent to current volume. These reviews serve a vital function in making sure that only the
best articles are finally published. We are proud of the successful introduction of the anonymous
blind reviewing of the articles. The international participation in current and previous issue of
Annuals, has necessitated efforts to expand the list of reviewers. We feel honored and privileged
that the current list of reviewers consist of interdisciplinary masthead names, that provide high
substantive value to the current and forthcoming issues of Annuals.
The 20th volume of Annuals of Marine Sociology consist of five articles. Robert B. Woźniak
describes port city in the development process, using the case study of the construction of LNG
terminal in Swinoujscie. The theoretical part of this article attempts to summarize the history of
theoretical conceptualization of term “port city” in maritime sociology. In the empirical part
author focuses on the problems of local community responses to the challenges of urban
development and the construction of the LNG terminal in Świnoujście.
The joint article of Manuel Pacheco Coelho, Rui Junqueira Lopes, José António Filipe, Manuel
Alberto Ferreira is a brilliant example of in-depth study of the impact of economic and cultural
factors on the fishing industry. Authors carried out an analysis of changes in cod culture in
Portugal beginning from 30’s of the twentieth century, pointing out the changing conditions,
legal and economic past and present policies.
Hans-Dieter Evers and Sezali Darit discuss the issue of maritime potential in the changing
geopolitical context at the Straits of Malacca. The global context of the article that defines the
maritime potential has been portrayed by analysis of using Maritime Potential Indexes, that
seems to be valuable and universal measurement tool.
In another article, Robert Bartłomiejski indicate a new field of the study based on Fisheries
Local Action Groups (FLAGS) in the concept of fishing and maritime community. Apart of it,
author systematizes the existing studies on this issue, what make it also a compact sketch of
Polish achievements and findings.
In last article, Maciej Kowalewski presents project “Visual Discourse of the HafenCity in
Hamburg” as a part of a research task entitled “The Iconography of the Port Cities” implemented
by the Commission of the Marine Sociology of The Polish Academy of Science (Gdansk branch).
Its purpose is to analyze the stereotypes of the port city visual representations, that create
collective images of the city and its tourist attractions.
We would therefore end this note with a hope for your warm welcome of this anniversary
volume and I am truly thankful for you interest to our journal.

Roczniki Socjologii Morskiej. Annuals of Marine Sociology (2011), VOL. XX.
Publisher: Polish Academy of Sciences - The Gdansk Branch Commission of Marine Sociology. ISSN: 0860-6552

Roczniki Socjologii Morskiej. Annuals of Marine Sociology 4
OD REDAKCJI
W imieniu kolegium redakcyjnego oraz Komisji Socjologii Morskiej, Oddziału Gdańskiego
Polskiej Akademii Nauk mamy przyjemność przedstawić i zaprosić do lektury jubileuszowego
wydania Roczników Socjologii Morskiej. Jesteśmy szczęśliwi, że po latach dyskusji i wysiłków
zapoczątkowanych w ostatnim numerze, udało nam się utrzymać międzynarodowy charakter
Roczników Socjologii Morskiej. Wyrażamy również nadzieję, że ta dobra praktyka zostanie
utrzymana w kolejnych woluminach czasopisma, czego efektem będzie wzmocnienie dobrej
reputacji nie tylko w krajowym, ale również międzynarodowym środowisku naukowym.
Życzylibyśmy sobie, aby niniejszy numer zachęcił autorów z Polski i z zagranicy do zgłaszania,
za pośrednictwem poczty elektronicznej, propozycji artykułów naukowych do kolejnych
numerów Roczników. Mamy nadzieję, że przyjęte zmiany w sposobie wydawniczym sprawią, że
Roczniki Socjologii Morskiej będą bardziej dostępne i atrakcyjne, co przełoży się na zwiększenie
liczby ich czytelników.
W celu wpisania się w nowe wytyczne Polskiej Akademii Nauk w zakresie czasopism
naukowych, kolegium redakcyjne zdecydowało się zachować dotychczasową częstotliwość
wydawniczą Roczników, a także zwiększyć ich wskaźnik oddziaływania oraz jakość
merytoryczną. Za sprawą inicjatywy podjętej przez Polską Akademię Nauk, Roczniki Socjologii
Morskiej przyjęły nową formułę publikowania kolejnych numerów za pośrednictwem oficjalnej
strony internetowej Polskiej Akadami Nauk. Innymi słowy, od niniejszego numeru, Roczniki
dostępne będą wyłącznie w wersji elektronicznej w Czytelni Czasopism PAN znajdującej się na
stronie www.czasopisma.pan.pl. Artykuły będą udostępniane na zasadzie tzw. „open source”.
Korzystając z okazji, w imieniu kolegium redakcyjnego, pragniemy podziękować recenzentom
niniejszego wydania za wnikliwość oceny i życzliwą krytykę. Wyrażam przekonanie, że ich
rzetelna praca przekłada się na jakość merytoryczną niniejszego wydania. Jesteśmy dumni z
udanego wprowadzenia anonimowego systemu podwójnej recenzji naukowej. Czujemy się
również zaszczyceni, że aktualna lista recenzentów składa się z czołowych przedstawicieli wielu
dyscyplin naukowych, zapewniając wysoką wartość merytoryczną obecnego i najbliższych
woluminów Roczników.
Jubileuszowe, XX wydanie Roczników Socjologii Morskiej składa się z pięciu artykułów. Robert
B. Woźniak opisuje miasto portowe w procesie rozwoju, wykorzystując studium przypadku
budowy terminalu LNG w Świnoujściu. W części teoretycznej tego artykułu autor stara się
podsumować historię teoretycznej konceptualizacji pojęcia "miasta portowego " w socjologii
morskiej. W części empirycznej autor koncentruje się na problemach lokalnych społeczności
Świnoujścia i ich odpowiedzi na wyzwania związane z budową gazoportu. Wspólny artykuł
Manuela Pacheco Coelho, Rui Junqueira Lopes, José António Filipe, Manuela Alberto Ferreira jest
dobrym przykładem pogłębionej analizy wpływu czynników ekonomicznych i kulturowych w
sektorze rybołówstwa. Autorzy prześledzili zmiany, jakie zaszły w populacji dorsza w Portugalii
od początku lat 30 XX w., na tym tle przedstawili zmieniające się uwarunkowania prawne,
ekonomiczne i polityczne.Autorzy Hans-Dieter Evers i Sezali Darit podjęli dyskusję nad
zagadnieniem potencjału morskiego w zmieniającym się kontekście geopolitycznym w Cieśninie
Malakka. Globalny kontekst artykułu, został przedstawiony poprzez analizę indeksu
wykorzystywania potencjału morskiego. W innym artykule, Robert Bartłomiejski wskazuje
nowy obszar badań nad rybackimi i morskimi społecznościami lokalnymi, zarysowując
uwarunkowania Lokalnych Grup Rybackich w Polsce. Autor w sposób syntetyczny
systematyzuje dotychczasowe badania nad morskimi społecznościami terytorialnymi. W
ostatnim artykule, Maciej Kowalewski prezentuje projekt "Dyskurs wizualny HafenCity w
Hamburgu" w ramach zadania badawczego pt: "Ikonografia miast portowych" realizowanego
przez Komisję Socjologii Morskiej Polskiej Akademii Nauk (oddział Gdańsk, filia oddziału w
Szczecinie). Jego celem jest analiza stereotypów miasta portowego, przedstawień wizualnych
tworzących zbiorowe wyobrażenia miasta-portu jako atrakcji turystycznej.
Niniejsze wprowadzenie kończymy wyrażeniem nadziei na serdeczne przyjęcie tego
jubileuszowego tomu i jednocześnie pragniemy wyrazić wdzięczność za zainteresowanie
Rocznikami Socjologii Morskiej.
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