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Szanowni Państwo!
Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, która zostanie
poświęcona kryzysom we współczesnej Europie. Obecna sytuacja i procesy zachodzące na Starym
Kontynencie skłaniają do pogłębionej refleksji zarówno na temat przyszłości Unii Europejskiej,
świętującej niedawno 60. rocznicę podpisania Traktatów Rzymskich, jak i całego kontynentu.
Dlatego proponujemy poruszenie m.in. takich zagadnień jak: problemy bezpieczeństwa w Europie
Wschodniej, w tym konflikt zbrojny na Ukrainie, kryzys migracyjny i jego wpływ na sytuację
społeczno-polityczną w Europie, Brexit, kryzys przywództwa w państwach UE, czy kryzys
w strefie euro. Powyższe zagadnienia można analizować zarówno z punktu widzenia UE jak
i poszczególnych państw europejskich. Kryzys jako pojęcie wielowymiarowe, rozpatrywany jest na
różnych płaszczyznach, m.in. społecznej, politycznej, czy ekonomicznej. Dlatego nasza
konferencja ma mieć w zamyśle charakter interdyscyplinarny. Niniejsze zaproszenie kierujemy do
wszystkich zainteresowanych wyżej wymienioną problematyką, w tym głównie do specjalistów
w zakresie nauk o polityce, nauk o bezpieczeństwie, europeistyki, stosunków międzynarodowych,
prawa, socjologii i ekonomii.
Z wyrazami szacunku
dr Krzysztof Garczewski

Prosimy o nadsyłanie propozycji wystąpień do 15 czerwca 2017 roku na adres:
kgarczewski@wp.pl
Konferencja jest bezpłatna.
Wzór formularza zgłoszeniowego znajduje się w załączeniu.
Organizatorzy przewidują publikację tekstów referentów, które ukażą się w recenzowanej
(punktowanej) pracy zbiorowej jako e-book. Warunkiem opublikowania tekstu jest otrzymanie
pozytywnej opinii recenzenta. Teksty prosimy przesyłać na adres: kgarczewski@wp.pl w terminie
do 30 lipca 2017 roku. Wymogi redakcyjne znajdują się w załączeniu.
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