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Wymogi techniczne dla opracowań
Oryginalne opracowanie naukowe, które stanowić będzie rozdział 

w  publikacji monografi cznej należy przygotować w  języku angielskim 

(dla celów redakcyjnych prosimy przesłać tekst w wersji polskiej i angiel-

skiej chyba, że autor przygotuje opracowanie tylko w języku angielskim). 

Opracowanie powinno posiadać abstrakt w języku angielskim o objętości 

do 1200 znaków (czcionka Times New Roman, rozmiar 12; odstęp między 

wierszami pojedynczy). Tekst należy przesłać pocztą elektroniczną do 

dnia 1 sierpnia 2014 r. na adres mailowy Organizatora: CohesionPolicy-

Conference@gmail.com .

Wymogi techniczne dla tekstów: 
– objętość opracowania do 40 000 znaków (ze spacjami),

– krój i stopień pisma Times New Roman 12 punktów, 

– interlinia 1,5 wiersza,

– wcięcie akapitowe 1,25 cm,

– lewy margines 3 cm, pozostałe 2,5 cm,

–  przypisy tekstowe i bibliografi czne w dolnej części strony 10-punkto-

wym stopniem pisma z odnośnikami w indeksie górnym,

– ujednolicona i ciągła paginacja stron,

–  w pracach zbiorowych artykuły o ujednoliconym zapisie tytułów, przy-

pisów, bibliografi i, cytatów itp., formatowanie tekstu należy ograni-

czyć do minimum: wcięcia akapitowe (każdy akapit należy zakończyć, 

naciskając klawisz „Enter”),

–  plik z opracowaniem powinien być utworzony w edytorze tekstu MS 

Word (wszystkie wersje), Open Offi  ce (wszystkie wersje) 

–  jeżeli tekst zawiera nietypowe fonty (np. greka, hebrajski, cyrylica, 

znaki matematyczne, fonetyczne), należy je dołączyć do pliku,

–  materiały ilustracyjne powinny być dostarczone bądź w wersji papiero-

wej (o jakości umożliwiającej skanowanie), bądź elektronicznej:

•  fotografi e: pliki w formatach jpg lub tif, najlepiej w kolorach CMYK, 

o  rozdzielczości 300 dpi (biorąc pod uwagę wymiary reprodukcji, 

rozdzielczość nie może być sztucznie podniesiona w  programie do 

edycji zdjęć);

•  wykresy: w CorelDRAW lub Adobe Illustrator (jeżeli muszą być pod-

czas opracowywania poddawane edycji), Excelu lub osadzone w pli-

ku Word.

Opisy bibliografi czne powinny być ujednolicone. Kolejność elementów 

w zapisie bibliografi cznym:

– imię i nazwisko autora (w przypisach)

– nazwisko i imię autora (w bibliografi i)

– tytuł i podtytuł (kursywą)

–  imię i nazwisko głównych współtwórców książki (redaktora naukowe-

go, tłumacza, ilustratora, fotografi ka i in.)

– numer wydania

– numer tomu

– nazwa wydawcy (nieobligatoryjnie)

– miejsce i rok wydania

– numery stron

– seria (nieobligatoryjnie)

Dopuszcza się skracanie (do inicjałów) imion autora, redaktora, wydaw-

cy, jeżeli nie utrudni to identyfi kacji osoby.

Przykłady rekomendowanej formy zapisu:

pełnego:

Giovanni Reale, Historia fi lozofi i starożytnej, tłum. Edward Iwo Zieliński, 

t. II, Platon i Arystoteles, RW KUL, Lublin 2001, s. 34-35. 

Jerzy Kopania, Ekologia kartezjańska. Wprowadzenie do problemu Car-

tezian Ecology, w: Oblicza fi lozofi i XVII wieku, red. Stanisław Janeczek, 

Wydawnictwo KUL, Lublin 2008, s. 359-376. 

Henryk Wejman, Duchowy wymiar męczeństwa, „Roczniki Teologiczne” 

53 (2006), z. 5, s. 79-92.

Piotr Kopiec, Kościół dla świata. Wiarygodność Kościoła w  teologicznej 

interpretacji Dietricha Bonhoeff era, Wydawnictwo KUL, Lublin 2008, s. 

13-15.

skróconego:

G. Reale, Historia fi lozofi i starożytnej, t. II, s. 35.

J. Kopania, Ekologia kartezjańska, s. 365.

W  bibliografi i obowiązuje szeregowanie alfabetyczne według nazwisk 

autorów, a  w  pracach zbiorowych – według tytułów lub redaktorów 

naukowych.
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O konferencji
Polityka Spójności Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej, której początki sięgają II połowy lat 50. XX wieku i wiążą się z powstaniem 
Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, od początku nastawiała się na niwelowanie różnic w rozwoju społeczno-gospodarczym państw 
i regionów europejskich objętych działaniami integracyjnymi. Polityka ta była i jest nieustannie udoskonalana i coraz lepiej dostoso-
wywana do zmieniających się warunków wewnętrznych i zewnętrznych w których funkcjonuje Wspólnota. W chwili obecnej jednym 
z największych wyzwań stojących przed Unią Europejską jest skuteczna rywalizacja Wspólnoty ze starymi i  rodzącymi się nowymi 
światowymi potęgami gospodarczymi w specyfi cznych warunkach jakie tworzy globalizacja. Wiąże się z tym konieczność moderniza-
cji gospodarki wspólnotowej wynikająca z obserwowanej dziś transformacji tradycyjnej gospodarki materiałochłonnej w gospodarkę 
nowego rodzaju określaną mianem Gospodarki Opartej na Wiedzy, bazującą na ludzkim potencjale intelektualnym, informacji, wiedzy 
oraz innowacyjności. 

Decydując się na osiąganie wysokiego tempa rozwoju społeczno-gospodarczego, a  także dążąc do konkurencyjności w  wymiarze 
globalnym, Unia Europejska przyjęła wraz ze Strategią Lizbońską (2000-2010) oraz jej kontynuacją -Strategią „Europa 2020”(2010-) 
bardzo wymagający oraz kosztowny plan działania w wielu obszarach. Podstawowym zadaniem Unii Europejskiej związanym z re-
alizacją ambitnych planów rozwoju jest skuteczne wdrażanie wspólnotowej Polityki Spójności oraz ściśle z nią powiązanej Strategii 
„Europa 2020”. Występujące ciągle poważne różnice w poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego państw i regionów europejskich, 
wraz z  innymi trudnościami jakie przeżywa dziś Wspólnota, a dotyczącymi m.in. zadłużenia państw europejskich, funkcjonowania 
Unii Gospodarczej i Walutowej oraz strefy euro, zostały dramatycznie pogłębione w ostatnich latach przez światowy kryzys fi nansowy 
i gospodarczy. Sprawił on, że skuteczność wdrażania obecnej strategii rozwoju Unii Europejskiej oraz efektywność realizacji wspólno-
towej Polityki Spójności stały się niezadowalające i nie gwarantują jej szybkiego rozwoju oraz uzyskania przewagi konkurencyjnej na 
arenie międzynarodowej. 

W związku z powyższym dostrzegamy dziś szczególną potrzebę doskonalenia oraz intensyfi kacji działań interwencyjnych w obrębie 
Unii Europejskiej mających na celu poprawę jej spójności społeczno-gospodarczej i terytorialnej, a także przyśpieszenie rozwoju regio-
nów europejskich. Należy poszukiwać bardziej skutecznych rozwiązań organizacyjnych oraz doskonalszych instrumentów fi nansowe-
go wsparcia i stabilizacji, które poprawią konwergencję regionalną oraz zabezpieczą Unię Europejską przed skutkami możliwych przy-
szłych kryzysów o zasięgu regionalnym czy globalnym. Konkluzje V Raportu Kohezyjnego Komisji Europejskiej z 2010 roku wskazywały 
oprócz osiągniętych przez Unię Europejską postępów w zakresie realizacji Polityki Spójności także na jej niedoskonałości oraz na palącą 
potrzebę intensyfi kacji działań w określonych dziedzinach. Chodzi tutaj m.in. o przeciwdziałanie skutkom zmian klimatycznych, po-
trzebę zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych, większą troskę o stan środowiska naturalnego i obniżenie przemysłowej 
emisji zanieczyszczeń, a także ściślejszą koordynację Polityki Spójności z innymi politykami wspólnotowymi. 

Dyskusja dotycząca realizacji wspólnotowej Polityki Spójności nie może pomijać jej wymiaru lokalnego, a więc krajowego i regional-
nego, szczególnie w obliczu powiększającej się terytorialnie Wspólnoty i związanych z tym problemów szeroko rozumianej spójności. 
Polityka ta, a zwłaszcza wsparcie pochodzące z Funduszy Strukturalnych, ma szczególne znaczenie dla młodych państw członkowskich 
Wspólnoty, nadrabiających zapóźnienia w rozwoju oraz intensywnie się rozwijających właśnie dzięki członkostwu w Unii Europejskiej 
i będących jednocześnie największymi benefi cjentami wsparcia strukturalnego. Zakończony nie tak dawno okres programowania lat 
2007-2013 skłania do podjęcia pierwszych prób podsumowania jeśli chodzi o realizację Polityki Spójności Unii Europejskiej, i to zarów-
no pod względem efektywności wykorzystania wspólnotowych funduszy pomocowych przez poszczególne kraje członkowskie, jak 
i skuteczności wdrażania wspólnotowej Polityki Spójności na różnych poziomach. 

Przygotowywana konferencja naukowa posiada charakter informacyjny oraz wprowadzający do nowej Polityki Spójności Wspólnoty, 
która realizowana będzie w przeciągu siedmiu najbliższych lat. Bieżący rok 2014 jest także rokiem uruchamiania Nowej Perspektywy 
Finansowej Unii Europejskiej i związanych z nią potężnych funduszy, których duża część posłuży realizacji interesującej nas polityki, 
w tym utrzymaniu związanego z nią systemu wsparcia strukturalnego, szczególnie istotnego dla słabo rozwiniętych państw i regio-
nów Wspólnoty. Konferencja adresowana jest przede wszystkim do środowiska naukowego i  naukowców, aczkolwiek ze  względu 
na jej problematykę, aktualność przewidzianych do dyskusji zagadnień, a także ich znaczenie dla organizacji i funkcjonowania Unii 
Europejskiej oraz jej państw członkowskich, może również zainteresować przedstawicieli administracji wspólnotowej, administracji 
krajowych (rządowej i samorządowej różnych szczebli), a także przedstawicieli środowiska biznesowego i jego organizacji.

Otrzymane patronaty honorowe:
JM Ks. Prof. dr hab. Antoni Dębiński Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
Pani Elżbieta Bieńkowska Wicepremier, Minister Infrastruktury i Rozwoju
Pani Ewa Synowiec Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce
JE Rolf Nikel Ambasador Republiki Federalnej Niemiec w Polsce
Pan Sławomir Sosnowski Marszałek Województwa Lubelskiego
Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych –Zarząd Główny

Dyskusja naukowa oraz wymiana doświadczeń w trakcie konferencji będzie się koncentrować wokół następujących obszarów tema-
tycznych i związanych z nimi zagadnień:

I. TEORETYCZNE UWARUNKOWANIA ROZWOJU REGIONALNEGO I WSPÓLNOTOWEJ POLITYKI SPÓJNOŚCI
 � Teoretyczne podstawy wspólnotowej Polityki Spójności.
 � Koncepcje rozwoju regionalnego.
 � Gospodarka Oparta na Wiedzy i społeczeństwo informacyjne a rozwój regionalny.
 � Globalizacja i jej wpływ na realizację wspólnotowej Polityki Spójności.
 � Krajowe i Regionalne Programy Operacyjne oraz ich rola w realizacji wspólnotowej Polityki Spójności.

II. POLITYKA SPÓJNOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ I JEJ ZNACZENIE DLA ROZWOJU REGIONÓW EUROPEJSKICH
 � Polityka Spójności w okresie programowania 2014-2020 a rozwój regionów europejskich.
 � Polityka Spójności na lata 2014-2020 w kontekście wcześniejszych okresów programowania (2000-2006; 2007-2013).
 � Strategie rozwoju Unii Europejskiej: Strategia Lizbońska, Strategia „Europa 2020” a realizacja wspólnotowej Polityki Spójności.
 � Efekty wdrażania wspólnotowej Polityki Spójności w latach 2007-2013.
 � Przyszłość wspólnotowej Polityki Spójności.

III.  SPOŁECZNE I EKOLOGICZNE WYZWANIA ROZWOJU REGIONÓW EUROPEJSKICH ORAZ REALIZACJI WSPÓLNOTOWEJ 
POLITYKI SPÓJNOŚCI 

 � Społeczne uwarunkowania realizacji wspólnotowej Polityki Spójności w okresie programowania 2014-2020.
 � Polityka Spójności a problemy rynku pracy Unii Europejskiej.
 � Polityka Spójności Unii Europejskiej na lata 2014-2020 a rozwój zrównoważony regionów europejskich.
 � Wyzwania ekologiczne rozwoju regionów europejskich.
 � Polityka energetyczna i odnawialne źródła energii a rozwój regionów europejskich.
 � Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej a rozwój regionów europejskich.

IV. WYMIAR POLITYCZNY REALIZACJI WSPÓLNOTOWEJ POLITYKI SPÓJNOŚCI
 � Polityczni i  gospodarczy liderzy Unii Europejskiej, ich osiągnięcia oraz inicjatywy związane z  realizacją wspólnotowej Polityki 

Spójności.
 � Wpływ krajowych scen politycznych na realizację Polityki Spójności.
 � Administracja publiczna i samorządy wobec wyzwań wspólnotowej Polityki Spójności na lata 2014-2020.
 � Polityka Spójności a europejska współpraca międzyregionalna / transgraniczna i ich znaczenie dla realizacji Polityki Wschodniej 

Unii Europejskiej.
 � Znaczenie informacji i promocji dla realizacji Polityki Spójności oraz efektywnego wykorzystania Funduszy Strukturalnych Unii 

Europejskiej.
  Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
  Pomysłodawca Konferencji

  dr Artur Jan Kukuła

Cele konferencji
Zasadniczym celem konferencji jest pogłębiona, naukowa dyskusja dotycząca kluczowych dla procesu integracji europejskiej kwestii 
-harmonijnego rozwoju regionów europejskich oraz możliwości skutecznej realizacji Polityki Spójności Unii Europejskiej w warunkach 
jakie niesie globalizacja, a zwłaszcza transformacja związana z budową Gospodarki Opartej na Wiedzy, rozwojem społeczeństwa in-
formacyjnego i potrzebą konkurencyjności. 

Organizatorzy konferencji mają nadzieję, że konferencja stanie się dobrą okazją nie tylko do wymiany poglądów związanych z intere-
sującą nas problematyką w obrębie zarówno krajowego, jak i zagranicznego środowiska naukowego, ale zaowocuje także konkluzjami 
o charakterze praktycznym, które poprzez publikację pokonferencyjną będą mogły być zakomunikowane właściwym adresatom, tj. 
instytucjom wspólnotowym, krajowym władzom centralnym i regionalnym, środowisku samorządowemu oraz wybranym instytu-
cjom otoczenia biznesu.

Data i miejsce konferencji
20 listopada 2014 r.

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 20-950 Lublin, Aleje Racławickie 14, 

Collegium Jana Pawła II, sala 1031 -Aula, godziny: 9-18.


