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Zaproszenie na seminarium 

Instytut Europy Środkowo-Wschodniej (IESW) 

“Bezpieczeństwo Informacyjne (#InfoSec) w Europie Środkowo-Wschodniej” 

 
Serdecznie zapraszamy na seminarium organizowane przez Instytut Europy Środkowo-Wschodniej 
(IESW). Seminarium skierowane jest do naukowców, badaczy, analityków, przedstawicieli mediów 
oraz wszystkich zainteresowanych. Celem seminarium jest pogłębiona analiza i debata w zakresie 
bezpieczeństwa informacyjnego (#InfoSec) w Europie Środkowo-Wschodniej,  zarówno w wymiarze 
teoretycznym jak i praktycznym. 
 
Podczas seminarium uczestnicy będą mieli możliwość wypracowania krytycznego podejścia do 
następujących zagadnień: 
 

 Podejścia teoretyczne i koncepcyjne związane z #InfoSec;  

 Klasyfikacja instrumentów i mechanizmów wywierania wpływu informacyjnego; 

 Sposoby zapobiegania zagrożeniom informacyjnym; 

 Studia przypadków;  
 
Przebieg seminarium:  

 Uczestnikom seminarium udostępniona zostanie baza tekstów dotyczącyh #InfoSec do 
przeczytania przed seminarium. Dzięki temu możliwe będzie wyrównanie wiedzy eksperckiej 
uczestników seminarium. Zachęcamy uczestników do zaproponowania tekstów, w tym tekstów 
autorskich.  

 Seminarium rozpocznie prezentacja połączona z dyskusją na temat złożoności zagadnienia 
#InfoSec oraz jego wpływu na dynamikę procesów polityczno-społecznych w Europie Środkowo-
Wschodniej. 

 W kolejnej części seminarium uczestnicy bedą pracowali w grupach. (O podziale na grupy 
robocze będzie decydowała wstępna deklaracja uczestników – szczegóły poniżej). Celem każdej 
z grup roboczych będzie analiza wybranego zagadnienia odnoszącego się do #InfoSec oraz 
wypracowanie rekomendacji. 

 Wynik prac grup roboczych zostanie zaprezentowany pozostałym uczestnikom seminarium, a 
następnie poddany pod dyskusję. 

 Uczestnicy seminarium będą mieli możliwość złożenia propozycji artykułu związanego z 
tematyką #InfoSec  do specjalnego zeszytu Rocznika Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, 
który zostanie wydany w 2016 r. 

 
Organizatorki seminarium: dr Anna Visvizi & dr Aleksandra Kuczyńska-Zonik. 
 
Miejsce: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej (IEŚW), ul. Niecała 5, 20-080 Lublin. 
Data: 27 listopada (piątek) 2015 
Godzina: 10.00-17.00 
Koszt: Seminarium jest bezpłatne. 
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Osoby zainteresowane udziałem w seminarium prosimy o kontakt z dr Aleksandrą Kuczyńską-Zonik 
(kuczynska.a@gmail.com). Podczas rejestracji prosimy o wybór jednej z trzech proponowanych grup 
roboczych, w której Państwo chcieliby wziąć udział: 

 
(A) Ujęcie teoretyczne i konceptualizacja #InfoSec; 
(B) Zakres instrumentów i mechanizmów wpływu informacyjnego; 
(C) Sposoby zapobiegania zagrożeniom informacyjnym; 

 
 
 
 
Organizatorki: 
 
Dr. Anna Visvizi: politolog i ekonomistka, redaktor i konsultant z dorobkiem i doświadczeniem na 
polu akademickim i think-tanków. Autorka ponad 60 publikacji, Dr Visvizi prezentowała swój dorobek 
w Europie i USA, w tym na Kapitolu. Jej zainteresowania badawcze obejmują:  bezpieczeństwo 
międzynarodowe (global safety & security), w tym stosunki Trans-Atlantyckie i struktury zarządzania 
globalnego, (b) bezpieczeństwo, gospodarka i polityka w Europie Środkowo-Wschodniej; (c) 
ekonomia polityczna kryzysu w Grecji; (d) kwestie teoretyczne i koncepcyjne związane z powyższymi 
zagadnieniami, w tym etyka w stosunkach międzynarodowych.  
 
Dr. Aleksandra Kuczyńska-Zonik: politolog i archeolog, autorka wielu prac z zakresu stosunków 
międzynarodowych, polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej i ochrony zabytków. Doświadczenie 
naukowe i praktyczne zdobyła prowadząc badania na Ukrainie, w Czechach, Rosji i na Litwie. Jej 
zainteresowania koncentrują się na zjawiskach społeczno-politycznych w przestrzeni poradzieckiej 
oraz zagadnieniach dotyczących społeczeństwa obywatelskiego, mniejszości narodowych w Europie 
Środkowo-Wschodniej i Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej. Specjalizuje się w dziedzinach: (a) polityka 
i bezpieczeństwo w Europie Środkowo-Wschodniej oraz przestrzeni poradzieckiej, (b) soft power 
Federacji Rosyjskiej (m.in. znaczenie mediów rosyjskojęzycznych), (c) społeczeństwo obywatelskie i 
rosyjska mniejszość narodowa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instytut Europy Środkowo-Wschodniej jest placówką badawczo-naukową, która od 1991 roku jako 
stowarzyszenie oraz od 2001 jako Jednostka Badawczo-Rozwojowa (instytut badawczy od 2010 r.), 
powołana przez ministra spraw zagranicznych, prowadzi badania, głównie historyczne i 
politologiczne, związane ze specyfiką Europy Środkowo-Wschodniej. 
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