ZAPROSZENIE
Katedra Bezpieczeństwa Międzynarodowego Instytutu Studiów Strategicznych
Akademii Sztuki Wojennej
oraz Stowarzyszenie Ruch Wspólnot Obronnych
mają zaszczyt zaprosić na Ogólnopolską Konferencję Naukową
nt. WYMIAR MIĘDZYNARODOWY

BEZPIECZEŃSTWA EKONOMICZNEGO I SPOŁECZNOKULTUROWEGO,
która odbędzie się dnia 9 marca 2017 roku
w Akademii Sztuki Wojennej, al. gen. Antoniego Chruściela 103 w Warszawie
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Poczucie bezpieczeństwa jest jedną z najważniejszych potrzeb nie tylko człowieka,
państwa, ale i społeczności międzynarodowej. Podstawą do właściwego rozwoju wszystkich
jednostek i możliwości realizacji potrzeb wyższego rzędu jest zaspokojenie właśnie potrzeby
bezpieczeństwa, na które składa się poczucie stabilizacji, opieki, porządku, wolności od strachu,
lęku i chaosu, poczucie braku zagrożenia fizycznego, emocjonalnego i umysłowego, ale także i
poczucie, że prawo jest przestrzegane i obowiązuje wszystkich w tym samym stopniu. Każde
państwo chce mieć pewność przetrwania i możliwość rozwoju, a samo państwo ma być gwarantem
bezpieczeństwa dla swoich obywateli i dbać o bezpieczeństwo narodowe, obejmujące nie tylko
pewność istnienia, ale i stabilność, zachowanie tożsamości, ochronę jakości i poziomu życia.
Państwo potrzebuje również poczucia stabilności w środowisku międzynarodowym, z
uwzględnieniem wielu płaszczyzn, np. militarnej, politycznej i ekonomicznej.
Jeszcze nie tak dawno bezpieczeństwo ekonomiczne było rozpatrywane w kontekście
możliwości przejścia od gospodarki pokojowej, przez gospodarkę pogotowia wojennego, do
mobilizacji gospodarczej, a tym samym zaspokojenia potrzeb militarnych, głównie poprzez budowę
potencjału wojenno-ekonomicznego kraju. Współcześnie bezpieczeństwo ekonomiczne rozpatruje
się w różnorodny sposób, np. w kontekście:
 niezakłóconego funkcjonowania gospodarek, czyli utrzymania podstawowych wskaźników
rozwojowych i zapewnienia komparatywnej równowagi z gospodarkami innych państw (K.
Księżopolski),
 zaopatrzenia wojska w nowe technologie dzięki inwestycjom i handlowi oraz możliwości
stosowania narzędzi polityki ekonomicznej państwa w formie obrony lub agresji (V. Cable),
 zagrożenia bezpieczeństwa gospodarki narodowej, czyli stanu, w którym gospodarka nie
może się rozwijać, generować oszczędności i zysków przeznaczanych na inwestycje, co
wraz z zagrożeniami zewnętrznymi mogłoby narazić obywateli na szwank i zagrozić
fizycznemu przetrwaniu państwa (E. Haliżak).
Współcześnie trudno jest oddzielić bezpieczeństwo ekonomiczne od bezpieczeństwa społecznego
i kulturowego, zarówno w kontekście państwa, jak i jednostki ludzkiej. Zagrożenia związane z
niewłaściwymi wskaźnikami ekonomicznymi państwa, czy przedsiębiorstw, zagrożenia finansowe,
surowcowe i energetyczne, żywnościowe i w dostępie do czystej wody, stosowanie przez państwa
i korporacje działania agresywne w kontekście gospodarki lub też dążenie do uzależnienie od siebie
innych podmiotów, są kluczowe dla poziomu życia społeczeństwa, przekładają się one też na
możliwości rozwoju człowieka i jego wkładu w budowę siły i bezpieczeństwa państwa, również w
kontekście militarnym. Inne problemy ekonomiczne, społeczne i kulturowe, takie jak
niekontrolowane migracje ludności, niewłaściwe procesy demograficzne, niszczenie środowiska
naturalnego, przestępczość i terroryzm, wpływają na politykę państw i rządowych i pozarządowych
organizacji międzynarodowych, stąd istnieje potrzeba pochylenia się nad tymi zagadnieniami.
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Celem konferencji jest wymiana poglądów i doświadczeń z badań nad bezpieczeństwem
ekonomicznym oraz społeczno-kulturowym z uwzględnieniem uwarunkowań (zagrożeń i ryzyka,
szans i wyzwań) współczesnego środowiska bezpieczeństwa międzynarodowego.
Proponowane obszary tematyczne:
1. zagrożenia dla bezpieczeństwa międzynarodowego w kontekście ekonomicznym i
społecznym;
2. wymiary bezpieczeństwa ekonomicznego i społecznego;
3. bezpieczeństwo kulturowe a współczesne zagrożenia i wyzwania w dobie globalizacji
działań militarnych i nasilających się migracji międzynarodowych;
4. bezpieczeństwo ekonomiczne a ekonomika bezpieczeństwa i bezpieczeństwo państwa w
kontekście militarnym;
5. bezpieczeństwo Polski w środowisku międzynarodowym.
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Zgłoszenia na konferencję przyjmujemy do dnia 22 lutego 2017 roku pod adresem:
konferencja66@gmail.com
Pełny koszt udziału w konferencji wynosi 300 zł. Opłata dla doktorantów wynosi 250 zł.
Istnieje możliwość przekazania artykułu do monografii w cenie 150 zł.
Ze względu na fakt, iż następnego dnia po konferencji WYMIAR MIĘDZYNARODOWY
BEZPIECZEŃSTWA EKONOMICZNEGO I SPOŁECZNO-KULTUROWEGO odbędzie się konferencja
PROGNOZOWANIE W BEZPIECZEŃSTWIE NARODOWYM I MIĘDZYNARODOWYM,
przewidujemy zniżki dla chętnych do wzięcia udziału w obu przedsięwzięciach. Koszt udziału w
obu konferencjach wynosi 400 zł (300 zł dla doktorantów).
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Opłatę konferencyjną proszę wpłacać do dnia 27 lutego 2017 roku na konto:
Stowarzyszenie Ruch Wspólnot Obronnych - ING Bank Śląski, ul. Powstańców Śląskich 106
nr 89 1050 1025 1000 0022 7545 6594 z dopiskiem: „imię i nazwisko uczestnika, konferencja
bezpieczeństwo”, a w przypadku zgłoszenia na obie konferencje: „imię i nazwisko uczestnika,
konferencja bezpieczeństwo i prognozowanie”.
W ramach pełnej opłaty konferencyjnej zapewniamy: przerwy kawowe, obiad, materiały
konferencyjne oraz wydanie publikacji w formie monografii. Osoby zainteresowane
umieszczeniem artykułu w monografii proszone są o przesłanie go w wersji elektronicznej
(„Word”, czcionka 12, objętość do 1 arkusza wydawniczego, przypisy numerowane na dole
strony, streszczenie referatu do pół strony w jęz. polskim i angielskim, słowa kluczowe w j.
polskim i angielskim, bibliografia na końcu artykułu, krótka notka biograficzna), na adres e-mail:
marzena.arazna@gmail.com w nieprzekraczalnym terminie do 15 czerwca 2017 r.
Rada Naukowa zastrzega sobie prawo wyboru osób wygłaszających referaty podczas konferencji.
Szczegółowy program konferencji oraz pozostałe informacje organizacyjne zostaną przekazane do
dnia 3 marca 2016 r.
Sekretarz konferencji: mgr Marzena Araźna, Akademia Sztuki Wojennej,
e-mail: marzena.arazna@gmail.com, tel. 792 490 942
Wypełniając i wysyłając formularz zgłoszeniowy wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych
osobowych w celach realizacji konferencji oraz w celu wydawania i publikowania pokonferencyjnych tekstów
w formie artykułów oraz książek zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz.
U. 1997 r. Nr 133 poz. 883) z późniejszymi zmianami.

patronat medialny

4

