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Wielce Szanowni Państwo!
Zwracamy się do Szanownych Państwa oraz Waszych Współpracowników i Studentów
z zaproszeniem do udziału w międzynarodowej zdalnej konferencji naukowej pt.
Zagrożenia bezpieczeństwa w procesach globalizacji. Zagrożenia zdrowotne
To druga konferencja przez nas organizowana, ogniskująca się wokół współcześnie
bardzo ważnej kategorii badawczej – zagrożeń bezpieczeństwa w procesach globalizacji. Jest
jednocześnie kolejnym elementem projektu zakładającego organizację, co dwa lata,
międzynarodowego spotkania badaczy bezpieczeństwa. W roku 2019, na pierwszej
konferencji, dyskutowaliśmy nad zagrożeniami politycznymi. Jej pokłosiem jest obszerna i
wydana w bardzo dobrej szacie graficznej monografia o charakterze zbiorowym pt. Zagrożenia
bezpieczeństwa w procesach globalizacji. Zagrożenia polityczne, red. H. Chałupczak, K.
Marzęda – Młynarska, M. Pietraś, R. Suduł, Wydawnictwo UMCS i OFFICINA SIMONIDIS,
Lublin – Zamość 2020, ss. 512. W planie mamy egzegezę kolejnych ważnych zagrożeń:
militarnych, gospodarczych, społecznych, kulturowych, asymetrycznych itp.
W ramach planowanej konferencji, tak jak i w poprzedniej, przewidziana jest sesja
studenckich kół naukowych, tzw. dysputy polskich i ukraińskich studentów, o tym samym
zakresie merytorycznym. Pokłosiem poprzedniej jest tom pt. Wielowymiarowość zagrożeń
bezpieczeństwa w procesach globalizacji, red. Ł. Potocki i V. Lebediuk, OFFICINA
SIMONIDIS, Zamość 2020, ss. 227. Jest on udaną, szóstą publikacją w ramach
Dysput, cieszącą się dużym uznaniem w środowisku studenckiego ruchu naukowego.
Pragniemy podkreślić, że w latach 2008 – 2018 byliśmy inspiratorami cyklicznych, co
dwa lata organizowanych w pięknym Zamościu, konferencji międzynarodowych pod
wiodącym tytułem Europa Środkowo – Wschodnia w procesach transformacji i integracji.
Udało się nam, na ich bazie, wydać 6 obszernych i ważnych merytorycznie monograficznych
tomów dotyczących następujących wymiarów transformacji i integracji: politycznego,
kulturowego, społecznego, bezpieczeństwa, gospodarczego oraz edukacyjnego.
Organizatorami cyklu konferencji pt. Zagrożenia bezpieczeństwa w procesach
globalizacji są: Wydział Politologii i Administracji Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej
w Lublinie – Katedra Stosunków Międzynarodowych oraz Katedra Bezpieczeństwa
Międzynarodowego; Wydział Zarządzania Polityczno-Informacyjnego Uniwersytetu
Narodowego „Akademia Ostrogska” w Ostrogu /Ukraina/ oraz Instytut Nauk Społeczno –
Ekonomicznych – Zakład Bezpieczeństwa Narodowego Uczelni Państwowej im. Szymona
Szymonowica w Zamościu. W organizacji konferencji uczestniczą też studenckie koła naukowe
z w/w Uczelni.

Szanowni Państwo!
Występując z inicjatywą organizacji, co dwa lata, cyklu międzynarodowych konferencji
naukowych przyjęliśmy kilka założeń.
• Po pierwsze, że współcześnie zagrożenia bezpieczeństwa są dynamicznym
procesem warunkowanym zmianą rzeczywistości społecznej.
• Po drugie, że w warunkach procesów globalizacji wzrasta znaczenie
uwarunkowań zagrożeń bezpieczeństwa funkcjonujących na poziomie systemu
międzynarodowego wynikających z działań państw, działań podmiotów
niepaństwowych oraz procesów międzynarodowych.
• Po trzecie, że zagrożenia bezpieczeństwa, będąc dynamicznym procesem, są
zjawiskiem wielowymiarowym, dotyczącym różnych obszarów życia
społecznego jak: płaszczyzna polityczna, gospodarcza, społeczna, ekologiczna,
wojskowa, itd. oraz zjawiskiem wielopoziomowym konkretyzowanym na
poziomie globalnego systemu międzynarodowego, systemów regionalnych i
poszczególnych państw.
• Po czwarte, że nowa jakość życia społecznego specyficzna dla procesów
globalizacji warunkuje nową, wcześniej nieznaną jakość zagrożeń, będących
wyzwaniem dla polityk bezpieczeństwa.
W ramach konferencji, na którą Państwa obecnie zapraszamy, proponujemy, aby
przedmiotem dyskusji stały się zagrożenia zdrowotne bezpieczeństwa w warunkach procesów
globalizacji. Jesteśmy zdania, że zagadnienia z tym związane – w tym pandemia, jej skala,
koncepcje jej zwalczania oraz skutki – to olbrzymie wielowymiarowe wyzwanie, w pełni
zasługujące na naukową refleksję.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Proponujemy m.in. następujące problemy do dyskusji:
kategoria „bezpieczeństwo zdrowotne” we współczesnych studiach bezpieczeństwa;
zakres zagrożeń bezpieczeństwa zdrowotnego (pandemie, biotechnologie,
bioterroryzm, itd.) oraz ich dynamika i zmienność;
wielopoziomowość (poziom globalny, państwa, lokalny) funkcjonowania zagrożeń
bezpieczeństwa zdrowotnego;
zagrożenia bezpieczeństwa zdrowotnego jako czynnik zmiany życia społecznego na
poziomie globu, regionów, państw i lokalnym;
wrażliwość i podatność systemów społecznych na zagrożenia bezpieczeństwa
zdrowotnego;
strategie bezpieczeństwa zdrowotnego organizacji międzyrządowych (ONZ, WHO,
UE, itd.), państw, organizacji pozarządowych;
zarządzanie bezpieczeństwem zdrowotnym przez organizacje międzyrządowe (ONZ,
WHO, UE, itd.) państwa i organizacje pozarządowe;
biowładza, biopolityka, Big Pharma;
zagrożenia w politykach zdrowotnych wybranych państw;

•

modele i koncepcje walki ze skutkami pandemii COVID – 19;

•

prognozy życia społecznego po pandemii COVID-19.

Szanowni Państwo!
Zaproszenie kierujemy do zainteresowanych nauczycieli akademickich, doktorantów,
studentów oraz praktyków. Liczymy na teksty – referaty poruszające różnorodne aspekty
zagrożeń zdrowotnych bezpieczeństwa w kontekście procesów globalizacji, liczących 15 – 25
stron w językach polskim, kongresowych lub ukraińskim.
Inne ważne informacje:
•

forma konferencji: konferencja zdalna;

•

opłata konferencyjna: brak

•

termin: 13 – 14 maja (czwartek – piątek) 2021 roku;

•

termin zgłoszenia deklaracji o udziale w konferencji: 17 kwietnia 2021 r.

•

termin złożenia tekstu referatu do druku w językach narodowych lub kongresowych:
koniec września 2021 r.

•

druk tomu – do końca 2021 roku.

•

zgłoszenia

deklaracji

o

udziale:

na

załączonym

formularzu

zagrozeniazdrowotne@upz.edu.pl;

Serdecznie pozdrawiamy i zapraszamy!
Organizatorzy:
Prof. dr hab. Marek Pietraś – marek-pietras@wp.pl;
Prof. dr hab. Katarzyna Marzęda-Młynarska – marzedak@wp.pl;
Prof. dr hab. Henryk Chałupczak – henrykchalupczak@wp.pl;
Prof. dr hab. Dmytro Shevchuk – dmytro.shevchuk@oa.edu.ua;
Dr Ewa Pogorzała (sekretarz) – ewapogorzala@interia.pl.

na

email:

Zagrożenia bezpieczeństwa w dobie globalizacji
Zagrożenia zdrowotne
LUBLIN – ZAMOŚĆ, 13-14 MAJA 2021 R.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Formularz należy przesłać do dnia 17 KWIETNIA 2021 r. pocztą elektroniczną na email:
zagrozeniazdrowotne@upz.edu.pl
Tytuł lub stopień naukowy, Imię i Nazwisko:
Telefon kontaktowy:
Adres email:
Adres do korespondencji

Instytucja:

Tytuł wystąpienia:

Zasady redakcyjne
1. Teksty do druku powinny być przygotowane w języku polskim, kongresowym lub
narodowym a ich tytuły w języku oryginalnym i angielskim oraz według poniższych
zasad.
2. ”Streszczenie” w języku oryginalnym/polskim i „ Summary” w j. angielskim powinny
zawierać do 100 słów i odnosić się do celu, założeń, wyników badań, konkluzji.
3. „Słowa kluczowe” w języku oryginalnym/polskim i „Keywords” w j. angielskim
powinny oddawać istotę rozważań i odpowiadać kategoriom przyjętym w danym
obszarze badawczym / od 3 do 8/;
4. Łącznie streszczenia i słowa kluczowe powinny mieścić się na jednej tytułowej stronie;
5. Informacja o autorze powinna zawierać następujące dane: tytuł lub stopień naukowy,
imię i nazwisko, miejsce pracy /afiliacja/,ORCID oraz adres e-mail.
6. Teksty, przygotowane w programie WORD i TeX, czcionka 12 New Times Roman, 1,5
odstępu między wierszami, powinny być przekazane na nośniku elektronicznym lub
przesyłane pocztą elektroniczną.
7. Redaktorzy zastrzegają sobie możliwość wprowadzania zmian w tekstach.
8. Teksty artykułów z zasady powinny być podzielone na numerowane części wewnętrzne
zaopatrzone w tytuły.
9. Tekst artykułu łącznie z przypisami - od 15 do 25 stron.
10. Wyróżnienia w tekście należy zaznaczać drukiem rozstrzelonym.
11. Każda tabela, rysunek, wykres powinny mieć kolejną numerację, tytuł własny oraz
źródło. Numer i tytuł należy umieścić nad tabelą natomiast opis bibliograficzny źródła
pod ilustracją.
12. Wtręty obcojęzyczne należy zaznaczyć kursywą, cytaty należy ujmować w cudzysłów
(bez kursywy). W tekście tytuły książek należy pisać kursywą bez cudzysłowu.
W przypisach kursywą należy pisać wyłącznie tytuły książek i artykułów.
13. W przypadku stron WWW należy podać tytuł strony WWW, adres URL i koniecznie
datę odczytu [w nawiasach kwadratowych].
14. Przypisy, najlepiej rozbudowane i różnorodne, należy umieszczać na dole strony.
15. Opisy bibliograficzne w przypisach należy sporządzać wg poniższego schematu:
•

książki: T. Kowalski, Bezpieczeństwo narodowe w dobie globalizacji, Kraków 2007, s.
4.

•

artykułu w czasopiśmie: T. Józefacki, Strategia bezpieczeństwa RP, „Przegląd
Politologiczny”, 2007 nr 4, s. 7.

•

pracy zbiorowej: Wybory parlamentarne w Polsce po roku 1989, red. S. Kobus,
Warszawa 2007, s. 3.

•

artykułu z pracy zbiorowej: J. Witkowski, Wybory prezydenckie w Polsce w roku 2015,
w: Wybory parlamentarne w Polsce po roku 1989, red. S. Kobus, Warszawa 2007, s.
54.

•

dokumentu elektronicznego: www…… [odczyt: 5.06.2007]

16. Autorzy referatów - artykułów powinni umieścić na ich końcu tzw. bibliografię
załącznikową. W układzie alfabetycznym powinna ona zawierać opisy bibliograficzne
- spis książek, prac zbiorowych, artykułów w częściach prac zbiorowych, artykułów w
czasopismach naukowych oraz innych źródeł, które podlegają systemowi ustalania
liczby cytowań.
17. Opisy bibliograficzne w bibliografii załącznikowej należy sporządzać w układzie
alfabetycznym wg schematu właściwego dla przypisów, zaczynając jednak od nazwiska
a nie od skrótu imienia. Biorąc pod uwagę powyższe przykładowe opisy bibliograficzne
sporządzone na użytek przypisów taka bibliografia załącznikowa powinna wyglądać
następująco:
•

Józefacki T., Bezpieczeństwo narodowe w dobie globalizacji, „Przegląd Polonisty”,
2007 nr 4.

•

Kowalski T., Strategia bezpieczeństwa RP, Kraków 2007.

•

Witkowski J., Wybory prezydenckie w Polsce w roku 2015, w: Wybory parlamentarne
w Polsce po roku 1989, red. S. Kobus, Warszawa 2007.

•

Wybory parlamentarne w Polsce po roku 1989, red. S. Kobus, Warszawa 2007.

