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Z A P R O S Z E N I E
Wielce Szanowni Państwo.
Mamy zaszczyt i przyjemność poinformować, że w 2021 roku Pan Profesor Ryszard
ROSA będzie obchodził następujące jubileusze: 80. Rocznicę Urodzin, 30. Rocznicę
otrzymania Profesury oraz 25. Rocznicę rozpoczęcia pracy w Uniwersytecie
Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach. Z tej też okazji serdecznie zapraszamy
Państwa do udziału w Konferencji Naukowej zatytułowanej „Meandry bezpieczeństwa –
różnijmy się pięknie”, która odbędzie się w UPH w Siedlcach 3 grudnia 2021 roku.
Jednocześnie gorąco zachęcamy Uczestników do opracowania i przesyłania materiałów do
publikacji (w formie rozdziału), do zbiorczej monografii naukowej. Prosimy, by tematyka
nadsyłanych tekstów mieściła się w następujących obszarach:
•
•
•
•
•
•

filozofia i etyka;
filozofia bezpieczeństwa;
prawa człowieka;
podmiotowe i przedmiotowe wymiary bezpieczeństwa;
obronność;
edukacja do/dla bezpieczeństwa.

Nadsyłane teksty winny spełniać wymogi określone w załączniku do zaproszenia. Prosimy
nie przekraczać terminu ich nadsyłania, czyli daty 31 maja 2021 roku. Materiały należy
kierować na adres wojciech.maksymiuk@uph.edu.pl (tel. 798 143 104), zaznaczając
w tytule „Meandry bezpieczeństwa”. Komitet Naukowy Konferencji zastrzega sobie
prawo wyboru rozdziałów (20 pkt) przeznaczonych do publikacji w monografii. Intencją
członków Komitetu Naukowego jest opublikowanie jej przed dniem obrad Konferencji.
Szczegółowe informacje na temat Jubileuszu i Konferencji zostaną przesłane Państwu
w późniejszym terminie.
Mamy nadzieję, że tak wyjątkowe przedsięwzięcie będzie doskonałym momentem do wielu
interesujących spotkań, dyskusji i rozważań wokół problematyki, która zawsze była i jest
nadal w centrum zainteresowań naukowych Dostojnego Jubilata.
Wyrażamy nadzieję na aktywny udział Państwa w planowanym przedsięwzięciu.
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