
Od redakcji
Oddajemy w ręce naszych czytelników kolejny numer czasopisma „Annales Univer-
sitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Securitate”. Jest to jednocześnie pierw-
szy numer czasopisma, który ukazuje się jako kwartalnik. Redakcja w trybie ciągłym 
przyjmuje teksty do kolejnych numerów periodyku. Jego ukazywanie cztery razy 
w roku sprzyjać będzie podejmowaniu także najaktualniejszych problemów miesz-
czących się w obszarze zainteresowań periodyku. Rozpoczynając nowy etap rozwo-
ju „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Securitate” zaprasza-
my serdecznie do współpracy oraz nadsyłania tekstów wszystkich badaczy, którym 
bliskie pozostają problemy szeroko pojmowanego bezpieczeństwa.

Nowy numer czasopisma zawiera jedenaście artykułów dotykających różnych 
problemów badawczych. Uważna lektura już samych tytułów pozwala zrozumieć 
jak złożona i wielowymiarowa pozostaje przestrzeń dyskursu na temat bezpie-
czeństwa. W numerze odnaleźć można zarówno rozważania odnoszące się zagad-
nień historycznych, takich jak możliwości wykorzystania artylerii w XX wieku czy 
przemiany w przestrzeni bezpieczeństwa byłych państw bloku socjalistycznego 
z Europy Środkowo-Wschodniej w pierwszych dwóch dekadach po Zimnej Wojnie, 
jak i zagadnienia dotyczące zdecydowanie bliższej dniu dzisiejszemu rzeczywisto-
ści, jak problem prywatności w sieci, dyskurs wokół idei powszechnego obowiązku 
szczepień czy prawnych uwarunkowań kradzieży tożsamości w cyberprzestrzeni. 
Autorzy w swoich opracowaniach poddawali analizie tak problemy teoretyczne, 
takie jak genezowanie bezpieczeństwa czy istotę wiktymologii, jak i problemy bli-
skie praktyki, by wspomnieć o roli „niebieskich kart” w zapewnianiu bezpieczeń-
stwa w rodzinie, kontrowersjach wokół „ukraińskich zmian” w ustawie o Instytucie 
Pamięci Narodowej czy ramach tematycznych w relacjonowaniu wydarzeń politycz-
nych. Mamy wielką nadzieję, że lektura tekstów zawartych w niniejszym numerze 
skłoni do refleksji i wywoła naukową dyskusję.

Jednocześnie wszystkich Państwa zainteresowanych uczestnictwem w debacie 
odnoszącej się do zagadnień współczesnego bezpieczeństwa w imieniu Instytutu 
Nauk o Bezpieczeństwie Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji 
Narodowej w Krakowie oraz działającego przy nim Studenckiego Koła Naukowego 
Edukacji dla Bezpieczeństwa zapraszamy na VI Ogólnopolską Konferencję Naukową 
„Oblicza Bezpieczeństwa – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość”. Konferencja ad-
resowana jest do wszystkich naukowców, doktorantów i studentów, którzy są zain-
teresowani powyższą tematyką. Pragniemy zaproponować Państwu naukowe spo-
tkanie, którego celem będzie dyskusja dotycząca różnych wymiarów i problemów 
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odnoszących się do współczesnego bezpieczeństwa w kontekście przemian doko-
nujących się w otaczającym nas świecie, dlatego podtytuł kolejnej, szóstej już kon-
ferencji z cyklu „Oblicza bezpieczeństwa” odnosi się do przeszłości, teraźniejszości 
i przyszłości. Zależy nam na kontynuowaniu wyznaczonej już poprzednimi konfe-
rencjami tradycji spotkań wszystkich pokoleń badaczy zajmujących się problema-
tyką bezpieczeństwa. Wierzymy bowiem, że zarówno doświadczenie badawcze, jak 
i świeżość, a często daleko idąca oryginalność problemów podejmowanych przez 
najmłodszych uczestników, dają nam możliwość szerokiego spojrzenia na interesu-
jące nas zagadnienia.

Konferencja odbędzie się 11 kwietnia 2019 r. w budynku Uniwersytetu Pedago- 
gicznego w Krakowie przy ul. Ingardena 4. Termin nadsyłania zgłoszeń z krótkim 
abstraktem upływa 31 marca 2019 r. Zgłoszenia konferencyjne prosimy wysyłać na 
specjalny adres mailowy: obliczabezpieczenstwa@gmail.com.
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