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Szanowni Państwo,
Od kilku lat funkcjonują w Polsce dwie nowe dyscypliny naukowe: nauki o bezpieczeństwie
i nauki o obronności. W wielu uczelniach w naszym kraju otwierane są nowe kierunki studiów
związane z bezpieczeństwem i obronnością. Dydaktycy i badacze problemów bezpieczeństwa
i obronności, ale także prawodawcy i praktycy odpowiedzialni za bezpieczeństwo i obronność nie
zawsze jednoznacznie rozumieją oba te pojęcia oraz zależności między nimi. Nie ułatwia to procesu
stanowienia prawa i wykorzystywania w praktyce jego zapisów. Taka sytuacja może obniżać
efektywność pracy dydaktycznej na kierunkach studiów poświęconych bezpieczeństwu i obronności,
a także utrudniać prowadzenie badań w obu tych sferach działalności człowieka.
Tak ogólnie nakreślona sytuacja problemowa stanowiła inspirację dla organizatorów V-tych
Ogólnopolskich Warsztatów Metodologiczno-Dydaktycznych w Naukach o Bezpieczeństwie
i Obronności, organizowanych w urokliwym Pałacu Ogińskich w Siedlcach.
Zakładamy, że dyskusja naukowa dotycząca fenomenów bezpieczeństwa i obronności oraz
relacji między nimi umożliwi osiągnięcie następujących celów:
a/ ukazanie spotykanych w teorii i w praktyce różnych znaczeń pojęć bezpieczeństwo
i obronność dla przedstawicieli „różnych szkół” teoretycznych i różnych instytucji;
b/ ewoluowanie znaczenia tych pojęć w ostatnich kilku dziesięcioleciach;
c/ podjęcie próby określenia tzw. „wspólnego rdzenia” znaczeniowego obu tych pojęć czyli
tego, co je łączy;
d/ przybliżenie dobrych praktyk dydaktycznych i badawczych w odniesieniu do
bezpieczeństwa i obronności.
W czasie warsztatów będziemy poszukiwać odpowiedzi m.in. na następujące pytania:
1. Jak mają się do siebie nauki o bezpieczeństwie i nauki o obronności - co je łączy, a czym one
różnią się od siebie?
2. Czy dyscypliny te dysponują już wystarczająco uporządkowanymi i jednoznacznie
rozumianymi podstawowymi pojęciami, między innymi takimi np., jak: „bezpieczeństwo”,
„obronność”, „obrona”, „ochrona”?
3. Jakie są wzajemne zależności między tymi pojęciami i zjawiskami?
4. Co to znaczy „myśleć wąsko i szeroko” o bezpieczeństwie i obronności?
5. Co jest przedmiotem badań w naukach o bezpieczeństwie i w naukach o obronności?
6. Przy pomocy jakich metod, technik i narzędzi można badać zdarzenia, procesy, zjawiska oraz
systemy w naukach o bezpieczeństwie i obronności?
7. Z jakimi trudnościami spotykamy się w badaniach o charakterze teoretycznym
i empirycznym, dotyczących bezpieczeństwa i szeroko – nie tylko militarnie – rozumianej
obronności?
8. Jakie skutki o charakterze formalnym i praktycznym może przynosić ta sytuacja?
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Informacje organizacyjne:



Osoby zainteresowane uczestnictwem w konferencji prosimy o wypełnienie
dołączonej karty zgłoszenia i przesłanie jej wraz z tytułem i streszczeniem wystąpienia
do dnia 10 kwietnia 2016 roku na adres: joannawazniewska@autograf.pl lub
mfaldowska@o2.pl



Szczegółowy program konferencji zostanie przesłany do dnia 15 kwietnia 2016 roku.



Organizatorzy

konferencji

proponują

wszystkim

uczestnikom

opublikowanie

materiałów pokonferencyjnych w formie monografii naukowej. Tekst publikacji do 20
stron wraz ze streszczeniem i słowami kluczowymi w języku polskim i angielskim
będzie można złożyć do 30 czerwca 2016 roku (plik w formacie MS Word, czcionka
Times New Roman 12 pkt., odstęp 1,5; przypisy na dole strony, bibliografia na końcu
tekstu).


Opłata konferencyjna wynosi 390 zł (bar kawowy, 2 obiady, uroczysta kolacja,
recenzowana publikacja).Wpłaty prosimy wnosić do dnia 15 kwietnia 2016 roku, na
konto UPH w Siedlcach, ul. Konarskiego 2, 08-110 Siedlce:
19 1240 2685 1111 0000 36 56 31 95,
z dopiskiem „V Warsztaty – bezpieczeństwo”.
Rezerwacja noclegów we własnym zakresie w:


Hotelu „Janusz”, przy ul. Pustej15, 08-110 Siedlce, tel.: (25)633-06-66 lub
602551095



Hotel Hetman, ul. Warszawska 133, 08-110 Siedlce, tel.:(025) 644-30-00,
fax: 25-644 7482;



Hotel Arche, ul. Brzeska 134, 08-110 Siedlce, tel/fax:(025) 644-04-33;



Dom Studenta nr 2, ul.Żytnia 17/19,08-110 Siedlce, tel.: (025)643-17-01.

Szczegółowe pytania dotyczące warsztatów prosimy kierować:
 Joanna Ważniewska, tel. 606810373

KARTA ZGŁOSZENIA
uczestnictwa
w V OGÓLNOPOLSKICH WARSZTATACH

METODOLOGICZNO-DYDAKTYCZNYCH W NAUKACH
O BEZPIECZEŃSTWIE I OBRONNOŚCI
w dniach 21-22 kwietnia 2016 r.
nt.

„ W poszukiwaniu relacji
między bezpieczeństwem i obronnością”
1.Nazwisko i Imię………………………………………………………………………………………………..
2. Tytuł i stopień naukowy…………………………………………………………………………………….
3.Tytuł referatu/wystąpienia…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
4.Abstrakt………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
5.Miejsce pracy (z dokładnym adresem pocztowym) i pełniona funkcja……………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
6.Kontakt: e-mail ………………………………………............ telefon…………….....................
7.Forma udziału w konferencji:
□ wygłoszenie referatu

□ referat do publikacji

□ uczestnictwo bierne

8.Informacje dotyczące podmiotu (instytucja/osoba fizyczna), na którą ma być wystawiona
faktura za udział w konferencji.)
Nazwa instytucji/Nazwisko uczestnika ……………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………
Adres…………………………………………………………………………………………………………….
NIP……………………………………………………………………………………………………………….
(Upoważniam Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach do wystawienia faktury
za udział ww. V Warsztatach bez podpisu odbiorcy).
Życzenia i uwagi: ………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..
Data i podpis uczestnika konferencji
……………..........................................

