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Lucrarea Diplomacy in a Globalizing World: Theories and Practices, (Diplomația într-o

lume globalizată. Teorie și practică) reprezintă o în fapt o dezbatere cu privire la schimbările care

le-a suferit actul diplomatic în ultima perioadă. 23 de profesori cu experiență contribuie la

dezbaerea cu privire la noua diplomației.

Volumul, structurat în 18 capitole, este echilibrat din punct de vedere al analizei teoretice,

dar și a exemplelor practice folosind metoda comparativă pentru a înțelege mecanismele

diplomatice ale secolului XXI, aceea diplomație complexă despre care vorbește lucrarea.

Analiza procesului diplomatic este făcută în evoluția sa istorică, pornind de la epoca de

început, apoi analizând teoriile occidentale și cele din afara Europei, teorii sociologic, teorii ce

țin de științele politice. Sunt disecate structurile diplomatice, procesle diplomatice și

instrumentele, este prezentată activitatea – din punct de vedere teoretic și practic a Ministerelor

de Externe, a intregii structuri diplomatice clasice.

Diplomația publică este prezentată într-un capitol aparte, în care sunt analizate

instrumentele diplomației publice, importanța acesteia în epoca de astăzi a revoluției

informaționale și a comunicațiilor.
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Globalizarea este un proces care a afectat regulile diplomației clasice, dar în egală măsură

și practica diplomației, de aceea analiza de către specialiști a noilor reguli diplomatice este

importantă.

Lucrarea are o importanță pedagogică aparte, atât pentru studenți, dar și pentru specialiști,

echilibrând partea istorică, cu cea teoretică și cea contemporană.

Trendul globalizării a atins toate continentele și toate țările în egală măsură, din Asia până

în America, din Europa, până în Africa.

Nume importante ale catedrei, dar și ale diplomației, practicieni, au disecat diferite părți

structurale ale diplomației și noile provocări ale secolului XXI.

Diplomacy in a Globalizing World este o lucrare importantă care aduce în atenția

publicului larg și a specialiștilor diferite aspecte, fiind o carte valoroasă ce trebuie cuprinsă în

bibliografia curriculei unui viitor masterat de Diplomație publică – prin actualitatea analizelor,

dar și prin multitudinea de păreri.

Cele 18 capitole acoperă o istorie, dar și o teoretizare a diplomației ultimelor secole.
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