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VIII Interdyscyplinarne Sądeckie Dysputy Naukowe

Bezpieczeństwo militarne i niemilitarne 
po zimnej wojnie. Szanse i wyzwania.

Stary Sącz, 28-30 maja 2014 r.

Kolejny  raz  mamy  zaszczyt  zaprosić  Państwa  do 
udziału  w konferencji  naukowej,  organizowanej  na 
Ziemi  Sądeckiej  w  ramach  projektu  naukowego 
Interdyscyplinarne  Sądeckie  Dysputy  Naukowe. 
W poprzednich  siedmiu  edycjach  mieliśmy okazję 
gościć ponad 270 naukowców z kilkunastu ośrodków 
akademickich  w  Europie  i  Polsce.  Efektem 
dotychczasowych  dyskusji  konferencyjnych  jest  
12 recenzowanych monografii.

I. CEL KONFERENCJI
Konferencja  będzie  okazją  do  zaprezentowania 
wyników badań z różnych ośrodków akademickich 
oraz szansą ukazania i przeanalizowania węzłowych 
problemów współczesnego świata. 
Chcemy  zaprosić  do  podjęcia  interdyscyplinarnej 
dyskusji  na  proponowany  temat  m.in.  filozofów, 
socjologów, politologów, ekonomistów, prawników.

II. ZAKRES TEMATYCZNY KONFERENCJI
Podczas  tegorocznej  konferencji  pragniemy 
zastanowić się nad ważnymi pytaniami dotyczącymi 
bezpieczeństwa po zimnej wojnie. Po upadku świata 
bipolarnego pojawiły się nowe szanse i wyzwania dla 
bezpieczeństwa  międzynarodowego  i  narodowego. 
Bezpieczeństwo  przestało  być  jedynie  kategorią 
militarną.  Współcześnie  równie  istotne  jest 
analizowanie  kategorii  politycznych,  społecznych, 
prawnych,  ekonomicznych,  kulturowych, 
ekologicznych. Procesy bezpieczeństwa  zachodzące 
w  całym  świecie  są złożone  i  wielowymiarowe. 
Bezpieczeństwo uwarunkowane jest przez różnorakie 
czynniki,  zjawiska  i  procesy  występujące  we 
współczesnych  stosunkach  międzynarodowych 
mające  bezpośrednie  lub  pośrednie  przełożenie  na 
sytuację polityczną świata. 

III. INFORMACJE ORGANIZACYJNE
1.  Konferencja  odbędzie  się  na  urokliwej 
Sądecczyźnie.  Miejscem  pobytu  i  obrad  będzie 
Centrum Opoka w Starym Sączu.
2.  Opłata  konferencyjna  wynosi  390  PLN  
i przeznaczona jest w całości na realizację projektu.
W jej  ramach  organizatorzy  zapewniają:  2  noclegi 
(28/29/30  maja),  wyżywienie,  publikację  artykułu  
w  recenzowanej  monografii  (pod  warunkiem 
zakwalifikowania  redakcyjnego  oraz  pozytywnej 
recenzji artykułu), imprezy towarzyszące.
3.  Zgłoszenia  na  konferencję  można  dokonać 
przesyłając  formularz  rejestracyjny  (formularz  
w  załączniku).  Termin  nadsyłania  zgłoszeń  
i wniesienia opłaty – 30 kwietnia 2014 r.
4. Numer konta bankowego do wpłat: BOŚ O/Lublin 
77 1540 1144 2114 6406 7881 0001.
W przypadku ew.  rezygnacji  z  udziału  w konferencji 
zgłoszonej po 10 maja 2014 r., opłata konferencyjna nie 
będzie zwracana.

IV. WYMAGANIA PUBLIKACYJNE
Prosimy  o  dostosowanie  się  do  następujących 
wymagań:

•Przesłanie  gotowego  artykułu  (w  wersji 
elektronicznej) do 30 września 2014 r. koniecznie ze 
streszczeniem  w  języku  angielskim  (do  5  zdań)  i 
bibliografią.
•Dokument  powinien  być  zapisany  w  formacie 
edytora  tekstu  Word (rozszerzenie  *.doc),  czcionka 
Times New Roman, 12, odstęp 1,5, marginesy 2,5. 
•Przypisy klasyczne, pod stroną, według wzoru:

J.  Kowalski,  Wspólna  Polityka  Rolna,  Gdańsk 
2001, s. 10;
P. Nowak, Jak i dlaczego?, w: T. Kowal, (red.), 
Społeczeństwo i polityka, Kraków 1999, s.8-9.
Skróty powtórzeniowe: ibidem, op. cit.

•Tekst,  wraz  ze  streszczeniem,  nie  powinien 
przekroczyć 12 stron A4.
•Publikacja ukaże się na początku 2015 r.
•Nie  przewidujemy tzw.  „publikacji  bez  udziału  w   
konferencji”.

Zapraszamy  także  do  współpracy  wydawniczej  w 
ramach  serii  realizowanych  przy  udziale  ISL. 
Szczegóły na stronie www.isl.org.pl  .  
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