Organizatorzy
II Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Wielowymiarowe ryzyka
ponowoczesności
„Terroryzm”
18 października 2017 r., godz. 10:00
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi, ul. Kilińskiego 98
Udział w konferencji jest całkowicie bezpłatny.*
Każda osoba biorąca udział w Konferencji otrzyma certyfikat uczestnictwa.

Patronat Honorowy:

Współorganizatorzy:

Partnerzy:

Patronat medialny:

* Dla uczestników biernych, którzy nie wygłaszają referatu oraz nie publikują artykułu w monografii.

Idea Konferencji:
Szanowni Państwo,
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi, Akademia Profilaktyki Społecznej Akademii Nauk oraz Komenda
Miejska Policji w Łodzi organizują w dniu 18 października 2017 roku w Łodzi II Ogólnopolską
Konferencję Naukową

„Wielowymiarowe ryzyka ponowoczesności”. Wydarzenie tym razem

poświęcone będzie w całości problemom współczesnego terroryzmu. Problematyka konferencji jest
adresowana nie tylko do teoretyków, ale również praktyków ze służb i instytucji pomocowych,
a zwłaszcza powołanych do aktywności w obszarach zarządzania kryzysowego, profilaktyki społecznej,
edukacji.
Ubiegłoroczna

I

Ogólnopolska

Konferencja

Naukowa
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Ryzyka

Ponowoczesności poświęcona była społecznym, ekonomicznym, egzystencjalnym i moralnym
następstwom wielkich zmian zachodzących w Polsce oraz ich konsekwencjom dla rodziny, młodego
pokolenia, a także dewiacjom i zachowaniom nienormatywnym tworzącym przed pedagogiką
i profilaktyką społeczną wielkie wyzwania edukacyjne. Konferencyjne wystąpienia zostały
opublikowane w monografii.
Druga edycja konferencji również poświęcona zostanie najaktualniejszym wyzwaniom
społecznym. Tym razem pragniemy pochylić się nad wielowymiarowym zjawiskiem terroryzmu, jego
następstwami i skutkami postrzeganymi z perspektywy jednostki, jak i społeczeństwa. Zamysłem
organizatorów jest głębsze poznanie tego rosnącego problemu współczesnych społeczeństw
z uwzględnieniem terroryzmu na przestrzeni wieków i jego współczesnych form, w tym bioterroryzmu,
terroryzmu chemicznego i cyberterroryzmu, roli mediów w „dobie terroryzmu”, politycznym oraz
prawnym narzędziom do walki z tym wyzwaniem. Organizatorzy konferencji pragną także, by
spotkanie równocześnie posłużyło wypracowaniu najaktualniejszych zaleceń i rekomendacji dla
praktyków zajmujących się zwalczaniem terroryzmu, profilaktyką społeczną i edukacją dla
bezpieczeństwa, a także prezentacji praktycznych rozwiązań prewencyjnych ukierunkowanych na
ograniczenie skutków ataków.

Komitet naukowy Konferencji:
•

Przewodniczący:

➢ prof. dr hab. Grzegorz Ignatowski – Przewodniczący Rady Naukowej Akademii Profilaktyki
Społecznej Akademii Nauk;
Wiceprzewodniczący:

➢ prof. zw. dr hab. Adam Jaworski – Dyrektor Naukowy Akademii Profilaktyki Społecznej
Akademii Nauk;

➢ insp. mgr Paweł Karolak – Komendant Miejski Policji w Łodzi;

•

Członkowie:

➢ prof. dr hab. Łukasz Sułkowski – Uniwersytet Jagielloński;
➢ prof. nadzw. dr hab. Paweł Prüfer - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie
Wielkopolskim;
➢ prof. dr hab. Zofia Wilk-Woś – Społeczna Akademia Nauk w Łodzi;
➢ prof. dr hab. Piotr Rozwadowski – Społeczna Akademia Nauk w Łodzi;
➢ prof. dr hab. Józef Bednarek – Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
w Warszawie;
➢ prof. dr hab. Mariusz Jędrzejko – Uniwersytet Technologiczno – Humanistyczny w Radomiu;
➢ prof. dr hab. Agnieszka Saracen - Uniwersytet Technologiczno – Humanistyczny w Radomiu;
➢ prof. dr hab. Henryk Cudak – Społeczna Akademia Nauk w Łodzi;
➢ prof. dr hab. Jolanta Kopka – Społeczna Akademia Nauk w Łodzi;
➢ prof. dr hab. Jerzy Koperek – Katolicki Uniwersytet Lubelski;
➢ prof. dr hab. Mirosław Wasielewski – Społeczna Akademia Nauk w Bełchatowie;
➢ prof. dr hab. Zygfryd Juczyński – Społeczna Akademia Nauk w Łodzi;
➢ prof. dr hab. Henryk Skłodowski – Społeczna Akademia Nauk w Łodzi;
➢ prof. dr hab. Wojciech Gruszczyński – Społeczna Akademia Nauk w Łodzi;
➢ prof. zw. dr hab. Zdzisław Kosyrz – Społeczna Akademia Nauk w Łodzi;
➢ dr Andrzej Marjański – Społeczna Akademia Nauk w Łodzi;
➢ dr Marzena Netczuk - Gwoździewicz – Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych;
➢ dr Wiesław Bożejewicz – Centrum Profilaktyki Społecznej w Milanówku;
➢ dr Adam Gogacz – Społeczna Akademia Nauk w Bełchatowie;
➢ dr Agata Kołodziejska – Społeczna Akademia Nauk w Łodzi;
➢ dr Anna Andrzejewska - Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
w Warszawie;
➢ dr Sylwester Bębas – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie;
➢ nadkom. mgr Krzysztof Jarmusz – Uniwersytet Łódzki.

Komitet organizacyjny Konferencji:
•

Przewodniczący:

➢ mgr Mirosław Olszewski - Dyrektor Biura ds. współpracy z otoczeniem społeczno –
gospodarczym Społecznej Akademii Nauk, tel. 501 243 316, molszewski@spoleczna.pl;
•

Wiceprzewodniczący:

➢ dr inż. Maciej Wysocki – Dyrektor Liceum i Technikum Akademickiego Społecznej Akademii
Nauk, tel. 660 747 115, mwysocki@spoleczna.pl;
➢ podinsp. mgr Violetta Gawron – Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji
w Łodzi, prewencja@lodz.ld.policja.gov.pl;
➢ mgr Wiktor Kołysko – Dyrektor ds. marketingu Społecznej Akademii Nauk, tel. 696 043 296,
wkolysko@spoleczna.pl;
•

Sekretarz:

➢ nadkom. mgr Sławomir Szymański – Zastępca Dyrektora ds. Naukowych Akademii Profilaktyki
Społecznej Akademii Nauk, tel. 697 649 799, sszymanski@spoleczna.pl

Adresaci Konferencji:
 analitycy zjawisk społecznych;
 wykładowcy akademiccy;
 funkcjonariusze służb mundurowych i pracownicy instytucji bezpieczeństwa publicznego;
 prokuratorzy, dyrektorzy placówek oświatowych, pedagodzy i psycholodzy szkolni;
 dziennikarze, działacze organizacji non-profit; studenci kierunków nauk społecznych;
 działacze i urzędnicy samorządowi, członkowie gminnych i powiatowych zespołów zarządzania
kryzysowego oraz ośrodków pomocy społecznej;
 właściciele i pracownicy agencji ochrony;
 właściciele i zarządzający placówkami handlowymi oraz transportu publicznego, obiektami
sportowymi;
 organizatorzy wydarzeń społecznych i kulturalnych.

Zakres problemowy Konferencji:
1.

Uwarunkowania

i

podłoże

terroryzmu

(m.in.:

religijno-ideologiczne,

polityczne,

ekonomiczne, kulturowe, dążenia separatystyczne, rewolucjonizm).
2.

Współczesne formy terroryzmu (modele organizacji, strategie działania, sposoby działania

sprawców i pozyskiwania członków organizacji terrorystycznych, medialny wymiar terroryzmu).

3.

Terroryzm zagrożeniem bezpieczeństwa powszechnego (współpraca i zadania państw oraz

instytucji międzynarodowych w zakresie zwalczania terroryzmu; konwencje antyterrorystyczne,
zapobieganie aktom terrorystycznym oraz niwelowanie ich skutków).
4.

Edukacja wielokulturowa i humanistyczna w kontekście uwarunkowań i podłoża

terroryzmu (m.in.: humanizm wobec terroryzmu, zagadnienia wielokulturowości, tolerancja
wobec innych kultur, nauczanie wartości humanistycznych, diagnoza stanu obecnego, nowe
perspektywy, metodologia).
5.

Instytucjonalna

profilaktyka

społeczna

(działania

administracji

rządowej,

służb

mundurowych, i instytucji pozarządowych na rzecz podniesienia świadomości społecznej
i kształtowania pożądanych zachowań wobec zagrożenia terroryzmem, rola szkoły i mediów w
kształtowaniu świadomości zagrożeń, promocji bezpiecznych zachowań oraz pożądanych postaw
wobec zagrożenia aktem terroru).

Informacje organizacyjne i warunki uczestnictwa:
▪

Termin: 18.10.2017 r., godz. 10:00

▪

Miejsce obrad: Społeczna Akademia Nauk w Łodzi, ul. Kilińskiego 98

▪

Warunki uczestnictwa w Konferencji:
 Uczestnictwo bierne (bez wygłaszania referatu oraz publikacji artykułu): rejestracja
poprzez stronę internetową www.event.san.edu.pl lub wysłanie zgłoszenia mailowego na
adres wspolpraca@spoleczna.pl do dnia 9 października 2017 r.
Udział bierny (bez wygłaszania referatu oraz publikacji artykułu) jest całkowicie
bezpłatny.
Każdy osoba biorąca udział w Konferencji otrzyma certyfikat uczestnictwa.
 Uczestnictwo czynne (wygłoszenie referatu oraz publikacja artykułu):
i

przesłanie

karty

zgłoszenia

na

adres

mailowy

Sekretarza

wypełnienie
Konferencji

(sszymanski@spoleczna.pl) do dnia 29 września 2017 r. (w zgłoszeniu prosimy
o przesłanie głównych tez swojego wystąpienia).
➢ Warunkiem uczestnictwa czynnego jest ponadto uiszczenie opłat konferencyjnych
związanych z organizacją konferencji na konto organizatora nie później niż do
10 października 2017 r.
➢ Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają informację zwrotną o przyjęciu
zgłoszenia i zakwalifikowaniu referatu mailem do dnia 5 października 2017.

▪

Prosimy o dokonanie wpłaty opłaty konferencyjnej (uczestnictwo czynne) do dnia
10 października 2017 r. Opłata konferencyjna wynosi 250 złotych – obejmuje serwis kawowy
oraz druk materiałów pokonferencyjnych.

Wpłaty z tytułu udziału w Konferencji należy dokonywać na rachunek bankowy Społecznej
Akademii Nauk w Łodzi:
Nr konta: 04 1050 1461 1000 0023 0860 1794
z dopiskiem: „II Konferencja Ryzyka Ponowoczesności Łódź – imię

i nazwisko

wpłacającego”.

▪

Z opłaty konferencyjnej zwolnieni są zaproszeni goście (m.in. dyrektorzy szkół,
pedagodzy, psycholodzy, mieszkańcy Miasta Łodzi), przedstawiciele współorganizatorów,
partnerzy Konferencji, przedstawiciele Patronów Honorowych oraz pracownicy i studenci
Społecznej Akademii Nauk.

▪

Szczegółowy program konferencji zostanie przesłany do dnia 10 października 2017 roku.

▪

Dane kontaktowe i adresowe organizatorów:
o

Akademia Profilaktyki Społecznej Akademii Nauk, ul. Sienkiewicza 9, 90-113 Łódź,
e-mail: ap@san.edu.pl;

o

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi, ul. Sienkiewicza 9, 90-113 Łódź; e-mail:
uczelnia@san.edu.pl;

o

Komenda Miejska Policji w Łodzi, ul. Sienkiewicza 28/30 , 90-114 Łódź, e-mail:
prewencja@lodz.ld.policja.gov.pl;

o

Biuro ds. współpracy z otoczeniem społeczno gospodarczym SAN, tel. 44 680 11 40,
e-mail: wspolpraca@spoleczna.pl.

Publikacja pokonferencyjna:
•

Teksty referatów i komunikatów z badań prosimy przesłać do dnia 10 października
2017 roku:
o tradycyjną pocztą (z płytą CD w wersji elektronicznej) na adres: Akademia Profilaktyki
Społecznej Akademii Nauk, ul. Sienkiewicza 9, 90-113 Łódź z dopiskiem na kopercie
„Konferencja Ryzyka Ponowoczesności”
o lub w formie elektronicznej na adres mailowy: sszymanski@spoleczna.pl z informacją
w temacie „Konferencja RP”

•

Materiały pokonferencyjne (referaty i komunikaty z badań) zostaną opublikowane
w monografii wydawanej przez Społeczną Akademię Nauk w Łodzi (publikujący otrzymuje
4 pkt.)

•

Redakcja zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia do druku tekstów niespełniających standardów
prac naukowych, zasad publikacyjnych Wydawnictwa SAN oraz tekstów, które w procesie
redakcyjnym otrzymają negatywną recenzję naukową.

•

Wraz z tekstem publikacji prosimy o przesłanie oświadczeń autora. Podpisane oświadczenia
można przesłać mailowo (podpisane i zeskanowane), dostarczyć w dniu Konferencji lub
nadesłać pocztą na adres organizatora.

•

Zasady publikowania oraz druki oświadczeń dotyczących przekazania praw autorskich
znajdują się na stronie internetowej Społecznej Akademii Nauk oraz Akademii Profilaktyki
Społecznej Akademii Nauk.

Serdecznie zapraszamy zapewniając:
• właściwą oprawę wystąpienia,
• publikację prac w formie rozdziałów w monografii naukowej,
• uczestnictwo w prestiżowym interdyscyplinarnym wydarzeniu naukowym poświęconym
aktualnej i społecznie ważnej tematyce,
• profesjonalną organizację i obsługę wydarzenia.

Komitet Organizacyjny

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W II OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ

Wielowymiarowe ryzyka ponowoczesności
„Terroryzm”
Łódź, 18 października 2017 r.
1.

Dane uczestnika:
Imię i nazwisko ……………………………………………………………………………………………………….
Tytuł/stopień naukowy ……………………………………………………………………………………………….
Miejsce pracy …………………………………………………………………………………………………………
Adres do korespondencji …………………………………………………………………………..…………………
telefon………………………………………………e-mail…………………………………………………………

2.

Tytuł referatu……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
słowa kluczowe……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
Tytuł referatu w języku angielskim
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……

3.

Forma uczestnictwa: (prosimy wpisać „TAK” lub „NIE”)
➢ Uczestnictwo czynne – prezentacja i publikacja referatu ………………………………………………….
➢ Poster ………………………………………………………………………………………………………..
➢ Publikacja referatu bez udziału w konferencji …..........…………………………………………………….
➢ Sprzęt potrzebny do prezentacji .……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

4.

Abstrakt wystąpienia (do 350 znaków)............................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………..……..
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….…………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

5. Informacja o autorze i jego afiliacja (do 200 znaków)
………………………………………………………………………………........................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

6. Koszt udziału w konferencji – z publikacją referatu – 250 zł
7. Dane do faktury:
Ze względu na wymagania księgowości faktura musi być wystawiona na każdą wpłatę, dlatego bardzo prosimy
o dokładne wypełnienie danych do faktury. W przypadku gdy opłaty dokona za Państwa instytucja wpisujemy
dane tej instytucji, w przypadku gdy należność uiścicie Państwo z własnych środków prosimy o wpisanie swoich
danych. Dokładne wypełnienie tej części zgłoszenia pozwoli nam na szybkie i bezbłędne rozliczenie wpłat oraz
wystawienie i przesłanie należnych faktur.
Odbiorca: (Imię i nazwisko lub nazwa instytucji)……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
NIP……………………………………………………………………………………………………………………
Dokładny adres (ulica, nr domu, kod, miejscowość)………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………
Upoważniam Społeczną Akademię Nauk w Łodzi do wystawienia faktury za uczestnictwo w konferencji bez podpisu odbiorcy.

………………………………………….

Podpis

