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Niepaństwowi uczestnicy
relacji międzynarodowych
Stary Sącz, 27-29 maja 2015 r.
Kolejny raz, przy zaszczytnym współudziale Instytutu
Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego, pragniemy
zaprosić Państwa do udziału w konferencji naukowej,
organizowanej na Ziemi Sądeckiej w ramach projektu
Interdyscyplinarne Sądeckie Dysputy Naukowe. W
poprzednich ośmiu edycjach mieliśmy okazję gościć ponad
300 naukowców z kilkunastu ośrodków akademickich w
Europie i Polsce. Efektem dotychczasowych dyskusji
konferencyjnych jest 13 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
w
perspektywie
interdyscyplinarnej dyskusji m.in. filozofów, socjologów,
politologów, ekonomistów, prawników.

II. ZAKRES TEMATYCZNY KONFERENCJI

III. INFORMACJE ORGANIZACYJNE
1. Konferencja odbędzie się na urokliwej Sądecczyźnie w
Centrum Opoka w Starym Sączu.
2. Opłata konferencyjna wynosi 500 PLN, (doktoranci 350
PLN). W jej ramach organizatorzy zapewniają: 2 noclegi
(27/28/29 maja), wyżywienie, publikację artykułu w
recenzowanej
monografii
(po
zakwalifikowaniu
redakcyjnym i pozytywnej recenzji), imprezy towarzyszące.
3. Zgłoszenia na konferencję można dokonać do dn. 20
kwietnia 2015 r., przesyłając załączony formularz na adres:
dr hab. Wojciech Gizicki, KUL, wgizicki@kul.pl
4. Numer konta bankowego do wpłat:
BOŚ O/Lublin 77 1540 1144 2114 6406 7881 0001.
W przypadku rezygnacji z udziału w konferencji zgłoszonej
po 1 maja 2015 r., opłata konferencyjna nie będzie zwracana.

Badacze stosunków międzynarodowych prawie 50 lat
temu zauważyli, że sprowadzenie ich tylko do relacji
międzypaństwowych to uproszczenie wykrzywiające
rzeczywistość i utrudniające jej naukowe poznawanie. Od
czasu ważnych publikacji przedstawicieli tzw. szkoły
transnarodowej, w tym J. Nye'a i R. Keohane'a, w
badaniach uwzględnia się także niepaństwowych
uczestników stosunków międzynarodowych, których IV. WYMAGANIA PUBLIKACYJNE
znaczenie rośnie. Poszerza się także grupa podmiotów, Prosimy o dostosowanie się do następujących wymagań:
które są zdolne do oddziaływania w skali większej niż
Przesłanie gotowego artykułu do 30 września 2015 r. ze
jedno państwo. Nie oznacza to zmierzchu państwa, ale
streszczeniem w języku angielskim i bibliografią, na adres:
konieczność nowego spojrzenia na jego możliwości
dr hab. Paweł Borkowski, UW, pborkowski@uw.edu.pl
działania i jednocześnie dzielenia się odpowiedzialnością
Dokument powinien być zapisany w formacie edytora tekstu
Word (rozszerzenie *.doc), czcionka Times New Roman, 12,
za skuteczne rozwiązywanie problemów globalnych.
Różnorodność podmiotów niepaństwowych jest ogromna
i można proponować wiele kryteriów ich systematyki,
między innymi według kluczowej sfery oddziaływania.
Podczas tegorocznych Dysput proponujemy następujące
obszary analizy:
1. bezpieczeństwo i obronność, m.in.: organizacje
terrorystyczne, prywatne armie, najemnicy;
2. ekonomia i dystrybucja dóbr, m.in.: korporacje
międzynarodowe, fundacje, organizacje międzynarodowe
między- i pozarządowe,
3. wymiana myśli i kształtowanie dyskursu, m.in.:
międzynarodowe think-tanki, instytuty badawcze,
kościoły
transnarodowe,
stowarzyszenia
światopoglądowe, wybitni intelektualiści.

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 nie powinien przekroczyć 12 stron A4.
Publikacja ukaże się na początku 2016 r.
Nie przewidujemy tzw. „publikacji bez udziału w
konferencji”.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU
Kontakt:
dr hab. Wojciech Gizicki, KUL
tel. 505 223 553, wgizicki@kul.pl, www.isl.org.pl

