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Сьогодні, як ніколи, людськість наражається на різного роду небезпечні явища. Проблема 
безпечного існування не тільки зберегла свою гостроту, а й актуалізувалася у зв’язку з новими викликами 
й небезпеками. Ульріх Бек (Ulrich Becк) назвав цей феномен «суспільством ризику», а Антоні Гідденс 

(Anthony Giddens) вказав на онтологічне значення поняття «безпека». Відсутність економічної, політичної 
та суспільної стабільності негативно впливає на життя людей, позбавляючи їх відчуття безпеки майже на 
усіх рівнях життя. Ризики і загрози є особливо зауважальними в посткомуністичних країнах, які найбільш 
піддані впливу глобалізаційних сил та, в яких вже відбулися або й надалі спостерігаються трансформаційні 
процеси. Зміни, спричинені перебудовою економічних, суспільних, політичних стосунків призвели до того, 
що ці суспільства стали, par excellence «суспільствами ризику». 

Більш відчутними стають економічні, особистісні, технологічні, суспільні, оздоровчі та екологічні 
проблеми. До того ж, з'являється загрозлива небезпека цілісності країни, як наприклад в Україні. Війни, 
вторгнення чужих військ, терористичні акції являють собою реальну небезпеку і позбавляють віри в 
майбутнє як однієї людини, так і цілої нації. 

Мета конференції - виявити та описати небезпечні явища, які виступають в країнах Центральної та 
Східної Європи.  

Основні тематичні напрями роботи конференції: 

• Суспільна безпека  

• Відсутність політичної стабільності  

• Суспільні конфлікти  

• Загрози, пов'язані з новими технологіями  

• Суспільна патологія  

• Військові конфлікти та їх наслідки  

• (Пост) трансформаційна травма 

• Пограничні конфлікти 

• Дезінформація 

• Нелегальна міграція 
 
Вищевказані загрози не вичерпують усієї проблеми небезпеки, в якій опинилися окремі країни. 

Маємо надію, що завдяки виступам шановних Колег, нам вдасться доповнити список проблем, які 
потребують нешайного втручання і вирішення.  
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ІНТЕРНЕТ-САЙТ КОНФЕРЕНЦІЇ 

http://ismip.pwsw.pl/2019/02/13/i-miedzynarodowa-konferencje-naukowa-niebezpieczenstwo-
spoleczne-w-warunkach-glebokich-zmian-w-europie-srodkowo-wschodniej  

КОНТАКТ З ОРГАНІЗАТОРАМІ КОНФЕРЕНЦІЇ: 
e-mail: bezpieczenstwo2019@pwsw.pl 

Dr Agnieszka Pieniążek, PWSW w Przemyślu, e-mail: agnieszka.pieniazek@gmail.com, tel. +48695 721 091 
Осіб, зацікавлених в участі конференції, просимо зареєструватися та заповнити формуляр на 

стороні:  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScmYLFO5NFg_0gZxeBP4yEJjDsDINe7oohZT6Jdt1vvaNiz

bA/viewform 
ОРГАНІЗАЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ  

ВАЖЛИВІ ТЕРМІНИ: 

• до 15.04.2019 р. прийом заявок разом з назвою статті та короткою анотацією  

• дo 30.04.2019 р. інформація про прийняття до редакції, рецензування статті та її 
рекомендація до друку 

• дo 15.05.2019 р. оплата конференції. Оргвнесок слід перераховувати на рахунок 76 1050 
1562 1000 0090 3055 9794 та  вказати призначення платежу : "KONFERENCJA 
(NIE)BEZPIECZEŃSTWO 2019"  

• do 25.05.2019 р. – розсилка програми учасникам конференції 
ОПЛАТА ЗА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ 

• ОПЛАТА КОНФЕРЕНЦІЇ 250 зл. 

• ДЛЯ АСПІРАНТІВ 200 зл. 

• ДЛЯ учасників з України і Білорусії  150 зл.   
 

Оплата конференції покриває: каву-брейк, обід та матеріали конференційні 
Після рецензування та рекомендації до друку матеріли будуть опубліковані в монографії 

видавництва Державного педагогічного університету ім. Комісії Народової в Кракові, що міститься в 
переліку Міністерства науки і вищої освіти Польщі. 
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Оплата конференційна не покриває коштів проїзду та проживання в готелі. Оскільки Державна 

вища східноєвропейська школа має обмежену кількість місць в академіку, то просимо заздалегідь вирішити 
питання проживання. Додаткова інформація міститься на сайті:  

✓ http://www.pwsw.pl/noclegi 
✓ http://mlodziezaspoleczenstworyzyka.pl/hotele.html 

 
Робочі мови конференції – польська, українська, російська, англійська та інші.  

 
УВАГА 

У вівторок 11.06.2019 р. запланована екскурсія до Львова  
Оплата 80 зл. Організація екскурсії залежитиме від кількості бажаючих. Виїзд запланований о 7.00 

ранку та повернення о год. 21.00 год. до Перемишля. 

http://www.pwsw.pl/noclegi
http://mlodziezaspoleczenstworyzyka.pl/hotele.html

