GLIWICE – TARNOWSKIE GÓRY 2013

SPRAWY ORGANIZACYJNE:

VI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA

· Opłata konferencyjna w wysokości 280 zł, wnoszona przez wszystkich
uczestników, przeznaczona jest na materiały konferencyjne, publikację
recenzowanej monografii naukowej, integracyjną kolację przy ognisku
przewidzianą wieczorem 25 września 2013 oraz uroczysty bankiet
przewidziany wieczorem 26 września 2013.
· Do 31 sierpnia 2013 przedstawiony zostanie szczegółowy program
konferencji wszystkim uczestnikom, którzy w terminie zgłoszą swój udział
oraz dokonają opłaty konferencyjnej.
· Koszty podróży uczestników konferencji pokrywają jednostki delegujące.
· Opłatę konferencyjną w wysokości 280 zł wraz z kwotą wynikającą z ceny
wybranej przez uczestnika i zaznaczonej w karcie zgłoszenia opcji noclegu
i wyżywienia należy wpłacić na konto:

BEZPIECZEŃSTWO – WIELORAKIE PERSPEKTYWY
CZŁOWIEK – SPOŁECZEŃSTWO – PAŃSTWO
W SYTUACJACH KRYZYSU

ZAPROSZENIE
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa NIP: 7781423778
BZ WBK, nr konta: 55 1090 1346 0000 0001 1934 6268
koniecznie z dopiskiem: „Gliwice”

do udziału w VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej

Bezpieczeństwo – wielorakie perspektywy
na temat:

KORESPONDENCJĘ PROSIMY KIEROWAĆ NA ADRES:
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa
Konferencja „Bezpieczeństwo – wielorakie perspektywy”
ul. Elizy Orzeszkowej 1
60-778 Poznań
lub:
e-mail: sekretariat@wsb.net.pl
asystent@wsb.net.pl
tel.: 61 851 05 18 wew. 41 / 668 933 033

Informacja o konferencji znajduje się także na stronie internetowej:
http://www.wsb.net.pl/wielorakie-perspektywy

Człowiek – Społeczeństwo – Państwo
w sytuacjach kryzysu
Termin:
25 – 27 września 2013
Miejsce obrad plenarnych:
Kompleks Zamkowy - „Hotel na Podzamczu” i „Gospoda u Wrochema”
ul. Pyskowicka 39, 42-612 TARNOWSKIE GÓRY
Początek obrad:
25 września 2013, godz. 1000

KOMITETY:
ZAKRES TEMATYCZNY KONFERENCJI:
CZŁOWIEK – SPOŁECZEŃSTWO – PAŃSTWO W SYTUACJACH KRYZYSU

ORGANIZACYJNY:

NAUKOWY:

Mgr Helena MAREK – przewodnicząca

Prof. dr hab. Wojciech HORYŃ – przewodniczący

Celem konferencji jest wymiana myśli, doświadczeń oraz prezentacja wyników badań dotyczących funkcjonowania

Dr Gabriela KOWALSKA – z-ca przewodniczącej

Prof. dr hab. Zdzisław CUTTER

człowieka, społeczeństwa oraz państwa. Rozważania obejmować będą sześć obszarów tematycznych:

Mgr Magdalena GRUDA – z-ca przewodniczącej

Gen. dyw. Janusz ADAMCZAK

1. Etyczno-teologiczny wymiar bezpieczeństwa:

Mgr Natalia DĘBOWSKA – kierownik sekretariatu

Prof. dr hab. Grażyna BARTKOWIAK
Gen. bryg. rez. dr Tomasz BĄK

·

antropologiczne podstawy bezpieczeństwa;

Mgr Agnieszka KOSAK – rzecznik

·

bezpieczeństwo a kryzys aksjologiczny i normatywny;

Dr Krystian CUBER

Dr Alicja FIAŁKOWSKA

·

ekstremizm religijny a ład globalny.

Dr Dobiesław DERDA

Prof. dr hab. inż. Andrzej GAŁECKI

Mgr Wanda DĘBSKA-SMETANA

Prof. dr hab. Zdzisław JAGIEŁŁO

·

labilność prawa a gwarancje systemu bezpieczeństwa;

Mgr inż. Bożena FREJ

Prof. dr hab. Leszek KORZENIOWSKI

·

europeizacja prawa w kontekście systemu bezpieczeństwa państwa;

Mgr Małgorzata GRZESIAKOWSKA

Prof. dr Małgorzata KUĆ

·

prawo a bezprawie w dobie kryzysu;

Mgr Joanna KOŁOCZEK-WYBIEREK

Prof. dr hab. Jerzy KUNIKOWSKI

·

zjawisko korupcji w społeczeństwie demokratycznym;

Dr Mariusz KUSKOWSKI

Prof. dr hab. Jan MACIEJEWSKI

·

ograniczenia wolności osobistej – inwigilacja czy dbałość o bezpieczeństwo;

Dr Alicja MAŚLEJ

Prof. dr hab. Maciej MARSZAŁEK

·

subkultura młodzieżowa a przestrzeganie porządku publicznego;

Mgr Joanna POPIOŁEK

Ks. prof. dr hab. Mirosław MICHALSKI

·

współdziałanie administracji rządowej, samorządowej i organizacji pozarządowych w świetle współczesnego

Mgr Paweł ROSA

Dr Janusz MIKA

Dr Adrian SIADKOWSKI

Prof. dr hab. Ladislav NOVAK

Mgr Estera SKORUPA

Prof. dr hab. Joanna OSTROUCH-KAMIŃSKA

Mgr Jadwiga STRONIEWSKA

Prof. zw. dr hab. Zdzisław PUŚLECKI

Mgr inż. Edyta ŚLACHCIŃSKA

Prof. dr hab. inż. Radomir SALIGER

Mgr Dorota WĘGLARZ

Prof. dr hab. Alicja SZERLĄG

2. Bezpieczeństwo w ujęciu norm prawnych:

prawa.

3. Pedagogiczne aspekty bezpieczeństwa:
·

misja środków masowego przekazu w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego;

·

miejsce edukacji w sytuacjach kryzysu moralnego, gospodarczego i politycznego;

·

edukacja ustawiczna – potrzeba czy kaprys współczesnego społeczeństwa;

·

społeczeństwo wielokulturowe w czasach kryzysu – wyzwania czy zagrożenia.

Prof. dr hab. Bogdan SZULC

4. Psychologiczne ujęcie bezpieczeństwa:

Prof. dr hab. inż. Zenon ZAMIAR

·

bezpieczeństwo w procesie komunikowania się;

·

kryzysy psychiczne człowieka a problem bezpieczeństwa (człowiek jako agresor i ofiara);

UCZESTNICTWO W KONFERENCJI:

·

strach indywidualny i altruistyczny w kontekście bezpieczeństwa człowieka i społeczeństwa.

1. Konferencja adresowana jest do przedstawicieli środowiska nauki, biznesu i administracji,
nauczycieli wszystkich szczebli kształcenia, pracowników instytucji państwowych i samorządowych,
osób związanych z wielowymiarowym bezpieczeństwem oraz firm zainteresowanych problematyką
bezpieczeństwa od strony teoretycznej i praktycznej, zarówno w aspekcie historycznym, jak
i współczesnym. Zapraszamy do podzielenia się wiedzą oraz wymianą doświadczeń i poglądów na
temat szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

5. Socjologiczne problemy bezpieczeństwa:
·

bezpieczeństwo w obliczu zmian społecznych;

·

więzi społeczne i ich znaczenie w zapewnieniu bezpieczeństwa;

·

ambiwalencje kulturowe a problem bezpieczeństwa;

·

grupy dyspozycyjne a bezpieczeństwo państwa i obywateli;

·

społeczno-ekonomiczne gwarancje bezpieczeństwa;

·

bezrobocie jako przyczyna utraty poczucia bezpieczeństwa.

6. Przestępczość zorganizowana jako współczesne zagrożenie bezpieczeństwa:
·

służby specjalne w walce z przestępczością zorganizowaną;

·

czynności operacyjno – rozpoznawcze i śledcze jako skuteczne narzędzie w zwalczaniu przestępczości
zorganizowanej;

·

przestępczość zorganizowana i jej formy jako globalne zagrożenie bezpieczeństwa;

·

normy prawne oraz procedury jako skuteczne środki przeciwdziałania przestępczości zorganizowanej.

2. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie karty zgłoszeniowej (pocztą tradycyjną lub w postaci
załącznika do e-maila) oraz przekazanie opłaty konferencyjnej na konto organizatora do 25 sierpnia
2013 r.
3. Obrady prowadzone będą w formie referatów, komunikatów, warsztatów, dyskusji na sesjach
plenarnych i w sesjach problemowych. Ze względu na konieczność limitowania czasu trwania
konferencji, organizatorzy przeznaczają następujący czas na poszczególne rodzaje wystąpień: referat –
20 minut; komunikat – 10 minut; wypowiedź w dyskusji – 5 minut.
4. Komitet Naukowy Konferencji zastrzega sobie prawo dokonania tematycznego ograniczenia
problematyki obrad po otrzymaniu zgłoszeń uczestnictwa i tematów referatów oraz komunikatów.
5. Recenzowana monografia naukowa zostanie opublikowana, a egzemplarze autorskie rozesłane
uczestnikom do końca maja 2014 r. Uwaga! Za zgłoszone referaty i komunikaty autorzy nie otrzymają
honorarium.

