
 

 

 

 

 

 

ZAKŁAD STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH 

WYDZIAŁU POLITOLOGII 

UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ 

w LUBLINIE 
wraz z 

POLSKĄ AKADEMIĄ NAUK 

ODDZIAŁ w LUBLINIE 
oraz 

POLSKIM TOWARZYSTWEM STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH  

SEKCJA LUBELSKA  

 
serdecznie zapraszają do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej pt. 

 

„KONSTRUKCJE I DEKONSTRUKCJE PAŃSTWOWOŚCI W 

STOSUNKACH MIĘDZYNARODOWYCH” 

 

która odbędzie się w dniach 

 

28-29 listopada 2016 roku 

 

Wydział Politologii UMCS 

ul. Plac Litewski 3, 20-080 Lublin 

 

 

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ 

 

Na gruncie nauk społecznych państwowość zdefiniować można jako zespół cech 

przynależnych państwu. Tak rozumiana państwowość stanowi dynamiczną 

konstrukcję ontologiczną i funkcjonalną o charakterze wewnętrznym i 

międzynarodowym, która  tworzy państwo – podstawową jednostkę geopolityczną 

współczesnego świata oraz głównego uczestnika stosunków międzynarodowych. 

Konstrukcja państwowości obejmuje zespół kryteriów materialnych i 

prawnomiędzynarodowych, których występowanie jest koniecznym elementem 

istnienia i funkcjonowania państw. Państwo nie jest jednak całością niezmienną. 

Elementy państwowości wydają się wprawdzie trwałe i statyczne, faktycznie jednak w 



nieuchronny sposób ulegają zmianom, przyczyniając się do ewolucji samego państwa. 

Historia stosunków międzynarodowych wskazuje zatem na proces powstania, ewolucji 

i upadku państw, który generowany jest zarówno przez czynniki wewnątrzpaństwowe, 

jak i międzynarodowe. Wskazuje również na występowanie różnic siły i zakresu 

funkcji państwa, odzwierciedlających daleko zindywidualizowany charakter 

poszczególnych państwowości. 

Organizatorzy konferencji pozostają głęboko przekonani, że dynamiczny rozwój 

wielu obszarów życia społecznego – zarówno w wymiarze wewnątrzpaństwowym, jak i 

międzynarodowym – powoduje potrzebę ponownego i prawdziwie interdyscyplinarnego 

spojrzenia na nierozłączny fenomen państwa i państwowości. W tym celu zaproszenie 

do udziału w konferencji skierowane zostaje do przedstawicieli różnych dyscyplin 

naukowych tj. nauk politycznych, stosunków międzynarodowych, socjologii, prawa, 

ekonomii, nauk o bezpieczeństwie, antropologii, dziennikarstwa i kulturoznawstwa, 

które w różny sposób podchodzą do fenomenu państwa. 

Organizatorom konferencji towarzyszą następujące, wstępne założenia 

badawcze, które staną się przedmiotem dalszych i pogłębionych rozważań naukowych 

w trakcie dyskusji panelowych:  

 państwo pozostaje formą organizacji społeczno-politycznej, która niezmiennie 

stanowi fundamentalny przedmiot badań i kluczową kategorię szeregu koncepcji 

teoretycznych, rozwijanych na gruncie nauk politycznych, stosunków 

międzynarodowych i pokrewnych dyscyplin naukowych;  

 państwowość ma stopniowalny charakter – obok rozwiniętych, „pełnych” państw, 

które stoją na straży praw i wolności oraz bezpieczeństwa swoich obywateli, 

występują państwa w różnym stopniu dysfunkcjonalne, które stanowią obecnie 

jeden z najważniejszych problemów społeczności międzynarodowej (rozmaite „pół-

państwa”, „państwa niedokończone”, „quasi-państwa”, „państwa słabe”, „państwa 

upadłe”, „państwa pozornie silne”, „państwa zbójeckie” lub jeszcze inne podmioty z 

państwem w nazwie np. Państwo Islamskie); 

 współczesne procesy globalizacji, rewolucja teleinformatyczna oraz wzrost siły 

podmiotów niepaństwowych wymuszają redefinicję klasycznych interpretacji 

państwowości, zmieniając struktury i środowisko funkcjonowania państw, co niesie 

ze sobą poważne wyzwania i zagrożenia dla trwania poszczególnych organizacji 

terytorialnych oraz stabilności systemu międzynarodowego; 

 wskutek procesów internacjonalizacji i globalizacji procesy państwowotwórcze 

zyskują nowe bodźce, treści i kierunki; ostatnie kilkanaście lat pokazuje bowiem 



postępujące umiędzynaradawianie procesów budowania państwa (ang. state-

building), będących efektem różnie etykietowanych interwencji militarnych – choć 

odwołują się one do wartości liberalizmu i rządów prawa, towarzyszą im dylematy 

natury moralnej, prawnej i politycznej; 

 w praktyce stosunków międzynarodowych oraz literaturze naukowej coraz częściej 

pojawiają się rozbieżne interpretacje pojęć pokrewnych państwowości, np. 

suwerenności, prawa do samoobrony, prawomocności, czy prawa narodów do 

samostanowienia, które podważają integralność terytorialną państw poprzez 

odwołanie się do zasad międzynarodowego humanitaryzmu (doktryna interwencji 

humanitarnej), kategorii rządów prawa (koncepcja „odpowiedzialności za 

ochronę”), czy też konieczności ochrony określonych interesów geopolitycznych lub 

geoekonomicznych (doktryna wojny prewencyjnej). 

Obrady konferencyjne przyjmą formułę panelową. 

Proponowane panele dyskusyjne*:  

A. Kryteria państwowości w XXI w. 

B. Państwowość w teorii nauki o stosunkach międzynarodowych. 

C. Państwowość w późnowestfalskim ładzie międzynarodowym.  

D. Państwowość w skali regionów. 

E. Projekcje państwowości „2050”. 

* organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zaszeregowania referatów według 

przyjętych przez siebie kryteriów 

 

Referaty mogą być zgłaszane zarówno w języku polskim, jak i angielskim.  

Pokłosiem konferencji będzie recenzowana praca zbiorowa.  

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (w załączeniu): 

 

Formularz wraz z abstraktem (do 200 wyrazów) winien zostać przesłany do dnia 10 

listopada 2016 r. pocztą elektroniczną na jeden z poniższych adresów: 

 greg.gil@poczta.umcs.lublin.pl 

lub 
 konrad.pawlowski@poczta.umcs.lublin.pl 

 

lub listownie na adres: 

 Dr Grzegorz Gil, Dr Konrad Pawłowski 

Wydział Politologii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej 

ul. Plac Litewski 3, 20-080 Lublin 

(z dopiskiem „Konferencja/państwowość”) 

 



 

OPŁATA KONFERENCYJNA: 

 

Opłata konferencyjna wynosi 360 zł i powinna zostać uiszczona do dnia 10 listopada 

2016 r. na poniższy numer konta bankowego: 

  

73 1140 1094 0000 2905 1600 1137 (mBank SA O/Lublin) 

 

z dopiskiem „Konferencja/państwowość/imię i nazwisko uczestnika”.  

 

Opłata konferencyjna obejmuje koszty organizacji konferencji (przerwy kawowe oraz 

uroczystą kolację), a także koszty druku publikacji książkowej. 

 

Uczestnicy konferencji pokrywają indywidualne koszty związane z dojazdem oraz 

zakwaterowaniem.  

 

Organizatorzy służą pomocą w rezerwacji noclegów. 

 

 

POZOSTAŁE INFORMACJE: 

 

Wszelkie pytania dotyczące konferencji prosimy kierować na adres e-mail:  

 greg.gil@poczta.umcs.lublin.pl 

lub 
 konrad.pawlowski@poczta.umcs.lublin.pl 

 

Użyteczne linki internetowe: 

 booking.com 

 lublin.eu 

 

 

 

Komitet Organizacyjny Konferencji: 

 

Dr Grzegorz Gil 

Dr Konrad Pawłowski  


