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Wydział Politologii 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej  

w Lublinie, Plac Litewski 3, aula 

Konferencja stanowi kontynuację ubiegłorocznych debat naukowych, które przyniosły efekt wydawniczy w 

postaci dwutomowego dzieła z udziałem renomowanych Autorów. Temat przewodni planowanej konferencji 

zamierzamy zrealizować wykorzystując następujące zagadnienia:  

 Historia bezpieczeństwa Europy i Polski. 
 Definiowanie nowych zagrożeń bezpieczeństwa: kręgi kulturowe, religijne, ideologiczne. 
 Nowe generacje wojen.  
 Wojna „trzeciej fali”. 
 Wojna hybrydowa. 
 Wojna informacyjna. 
 Geopolityka strachu i gniewu. 
 Terroryzm i jego odmiany: agroterroryzm, bioterroryzm, cyberterroryzm. 
 Przestępczość transgraniczna. 
 Administracja bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego.  
 Myśl wojskowa. 
 Bezpieczeństwo jako wartość polityczna. 
 Nauki o bezpieczeństwie. 
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Nadmieniony powyżej katalog zagadnień, choć obfity w przemyślenia i zachęcający do formułowania 

pogłębionych refleksji, nie wyczerpuje wszystkich aspektów tak zakreślonego pola badawczego. Dlatego będziemy 

oczekiwać na wszelkie nowatorskie pomysły tematyczne sprzyjające oryginalnej eksploracji problemu: 

Bezpieczeństwo Europy – Bezpieczeństwo Polski.  

 
Prof. dr hab. Ewa Maj 

Kierownik Zakładu Myśli Politycznej 
 

Prof. dr hab. Wojciech Sokół 
Kierownik Zakładu Systemów Politycznych 

 
 

Podczas konferencji planowane są wykładowe obrady plenarne oraz panele dyskusyjne, a także 
warsztaty doktorantów i studentów. Efektem pracy będzie książka opublikowana na przełomie roku 
2016/2017, po uzyskaniu pozytywnych recenzji wydawniczych.  

 
 

Uprzejmie prosimy o upowszechnienie informacji wśród Koleżanek i Kolegów zainteresowanych 
tematyką. 
 

ZAPRASZAMY! 
 

 
Kierownictwo konferencji: 

Prof. dr hab. Ewa Maj, 
Prof. dr hab. Wojciech Sokół 

 
Sekretarz konferencji:  

Dr Anna Szwed-Walczak 
 
 
Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń do 31 października 2016 roku pocztą tradycyjną lub elektroniczną na email: 
bezpieczenstwoeuropy@gmail.com. Opłata konferencyjna wynosi: 350 zł dla pracowników naukowych, 150 zł 
dla doktorantów (termin uiszczenia opłaty: do 31 października 2016r.). W jej ramach przewidujemy: 
publikację tekstów (po uzyskaniu akceptacji recenzentów), materiały konferencyjne, catering w trakcie obrad. 
Numer konta zostanie podany po przesłaniu formularza zgłoszeniowego. 
 
Kontakt: 
 
Sekretarz konferencji dr Anna Szwed-Walczak, tel. 696 236 873, email: anna_szwed@poczta.fm 


