Warszawa, 15.01.2021 r.

Szanowni Państwo,
Mamy przyjemność zaprosić Państwa na VI Ogólnopolską Konferencję
Naukową organizowaną przez Instytut Nauk o Bezpieczeństwie Wydziału Nauk
Społecznych Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlcach z cyklu
„Bezpieczeństwo informacyjne1” na temat:
„Współczesne szanse, wyzwania i zagrożenia
dla informacyjnego wymiaru bezpieczeństwa państwa”.
Współorganizatorem Konferencji są: Instytut Nauk Społecznych Akademii
Katolickiej w Warszawie, Wydział Nauk Społecznych Uczelni SpołecznoMedycznej

w Warszawie,

Instytut

Analizy

Ryzyka,

Instytut

Nauk

o Bezpieczeństwie Akademii Kaliskiej im. Prezydenta S. Wojciechowskiego,
Instytut Nauk o Bezpieczeństwie Uniwersytetu Pedagogicznego im KEN
w Krakowie, Kolegium Zarządzania i Bezpieczeństwa Szkoły Wyższej im. Pawła
Włodkowica w Płocku, Europejskie Stowarzyszenie Nauk o Bezpieczeństwie
(European Association for Security).

Dotychczasowe pięć konferencji było organizowanych pod zbiorczym tytułem ,,Ochrona danych osobowych,
informacji niejawnych i prawnie chronionych w systemie bezpieczeństwa państwa”. Zmodernizowana formuła
tematyczna zachowując dotychczasowe wątki otwiera jednocześnie nowe pola badawcze właściwe dla
bezpieczeństwa informacyjnego
1

Planowane rozważania, analizy i dyskusje chcemy skoncentrować wokół
następujących obszarów tematycznych:
- obrazu prawnych i instytucjonalno - organizacyjnych uwarunkowań ochrony
informacji;
- przestępczości w sferze informacyjnej;
- zagrożeń i wyzwań w zakresie swobody dostępu i wymiany informacji;
- szans, wyzwań i zagrożeń związanych z stosowaniem nowych technologii
w infosferze.
Żywimy nadzieję, że podjęte w trakcie konferencji problemy, stanowić
będą nie tylko źródło poznania, ale także impuls do refleksji nad znaczeniem
i współczesną percepcją sfery informacyjnej dla bezpieczeństwa państwa.
Konferencja odbędzie się 27 stycznia 2021 roku i będzie realizowana
w trybie on-line.
Opłatę konferencyjną w wysokości 100 zł należy przelać na konto
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z dopiskiem

VI Ogólnopolska Konferencja ,,Bezpieczeństwo informacyjne”.
Teksty zgłoszone do publikacji po dokonaniu ich oceny i przyjęciu przez Komitet
Naukowy zostaną umieszczone w zbiorowej monografii pokonferencyjnej, która
będzie

wydana

przez

wydawnictwo

Uniwersytetu

Przyrodniczo

Humanistycznego w Siedlcach w drugim kwartale 2021 roku.
Osoby zainteresowane opublikowaniem swoich referatów proszone są o kontakt
najpóźniej do dnia 14.12.2020 r. z Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego
drogą mailową (wlodekbezpieczenstwo@wp.pl) lub telefoniczną (602 170 974).

Gotowe teksty przygotowane zgodnie z wymogami i wzorami, które zostaną
przekazane zainteresowanym należy przesłać na adres członkini Komitetu
Organizacyjnego mgr inż. Kingi Augustyniak augustyniak.kinga@wp.pl
najpóźniej do 15 lutego 2021 roku.

Partnerem medialnym konferencji jest czasopismo naukowe „Doctrina. Studia
społeczno-polityczne” oraz czasopismo naukowe ,,Security Review”.
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