Wydarzenia ostatnich lat zachodzące we współczesnym świecie
wskazują na konieczność zmian w podejściu do samej idei
bezpieczeństwa, które byłyby związane z nowymi sposobami
oceny problemów i wyborem priorytetowych zadań. Istniejąca
tradycja kształcenia w zakresie bezpieczeństwa osiągnęła punkt,
w którym nie jest w stanie nie tylko odpowiadać na trudne
pytania lub reagować na nowe zagrożenia, ale nie jest zdolna
nawet obiektywnie oceniać sytuację.
Jednym ze sposobów rozwiązania tego problemu może być
wprowadzenie nowych pojęć, do których należy „kultura
bezpieczeństwa”. Obejmuje ono wieloaspektowe doświadczenie
w poznawaniu i opisywaniu bezpieczeństwa przez różne
dziedziny nauki, a także zmiany w pojmowaniu bezpieczeństwa
jako jednej z potrzeb człowieka. „Kultura bezpieczeństwa” to
nowa forma komunikacji społeczeństw i państw, kształtowanie
zupełnie nowego sposobu myślenia na temat bezpieczeństwa. Jest
to związane z reagowaniem zarówno na znane, jak i jeszcze
nieznane zagrożenia. Nauka i system edukacji powinny stawiać
sobie za cel rozwój idei bezpieczeństwa nie tylko na podstawie
szerzenia wiedzy o zagrożeniach i działań profilaktycznych. Ich
głównym zadaniem w obecnych czasach powinno być budowanie
bezpiecznych społeczeństw, które swoje działania opierać będą na
wynikach badań i specjalnych międzynarodowych programach
budowania „kultury bezpieczeństwa”.

ZGŁOSZENIE NA KONFERENCJĘ
Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest nadesłanie wypełnionej
i podpisanej karty zgłoszeniowej do 29.02.2016 r. oraz uiszczenie opłat
związanych z konferencją na konto organizatora (nr konta
w formularzu) nie później, niż do 15.03.2016r.
Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie:
http://edb.wsb.net.pl/.
Kontakt z sekretariatem konferencji: konferencja.gdansk@wsb.net.pl;
58 341 98 51 wew. 13.
Zwracamy się z prośbą o zachęcenie Współpracowników do wzięcia udziału w konferencji
oraz przekazanie niniejszego zaproszenia osobom, które mogą być nią zainteresowane.

Wydział Studiów Społecznych w Gdańsku Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa
oraz
Instytut Politologii Uniwersytetu Gdańskiego
zapraszają na:

XII MIĘDZYNARODOWĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ
EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA
pt.:

Paradygmaty kultury bezpieczeństwa
POD HONOROWYM PATRONATEM
Jego Magnificencji Rektora WSB, dra Andrzeja ZDUNIAKA, prof. WSB
Jego Magnificencji Rektora UG, prof. zw. dra hab. Bernarda LAMMKA
Termin: 6-8 kwietnia 2016 r.
Miejsce: „Dwór Prawdzica” w Gdańsku, ul. Piastowska 198

SZCZEGÓŁOWA PROBLEMATYKA
KONFERENCJI:
1. Bezpieczeństwo jednostki i społeczeństwa na tle zmian sytuacji demograficznej,
kulturowej i etnicznej:
- problemy i tendencje sytuacji demograficznej w Europie i w RP,
- zmiany przestrzeni społecznej w kontekście nowoczesnych procesów
migracyjnych,
- zadania i problemy wielokulturowości w UE i RP,
- psychologiczny stan jednostki w warunkach zmian otoczenia.
2. Obrona państwa w warunkach nowych sposobów prowadzenia wojen
i zagrożeń terrorystycznych:
- nowoczesne sposoby prowadzenia wojen i gotowość do obrony narodowej,
- wojny informacyjne i ich wpływ na zmiany społeczne,
- nowe wyzwania i zagrożenia oraz priorytety w przeciwdziałaniu im.
3. Problematyka rozwoju i zadania organów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo
i ich współpracę ze społeczeństwem:
- służby specjalne i mundurowe w kwestii rozwiązania nowoczesnych
problemów społeczeństwa,
- edukacja w procesie kształcenia w świadomości inkompetencji prawnej
obywateli,
- organizacja współpracy z
obywatelami, mieszkańcami, gminami
w działaniach dotyczących bezpieczeństwa,
- rola mediów w zakresie kształtowania bezpieczeństwa.
4. Wieloaspektowy rozwój regionu i wpływ na poziom kultury bezpieczeństwa:
- podstawowe problemy rozwoju regionów w kwestii bezpieczeństwa,
- lokalny rozwój systemu edukacji i kultury,
- filozofia wojny i pokoju w różnych grupach społecznych.
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