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Szanowni Czytelnicy! 

  

 To już trzeci numer naszego czasopisma wydawanego w nowej formule redakcyjnej. 
Choć jest to „okrągła”, 20 edycja, to jednak niczego nie świętujemy i nie czekamy na 
gratulacje. Dla nas jest to czas wytężonej pracy, której efekty już są widoczne, ale pa-
trzymy znacznie dalej. 

 Miniony, 2014, rok był szczególnie gorącym okresem dla bezpieczeństwa międzyna-
rodowego – wojna na Ukrainie czy powstanie i rozwój „Państwa Islamskiego”. Czaso-
pismo naukowe nie jest jednak publicystycznym tygodnikiem, dlatego też otaczającej 
rzeczywistości nie komentujemy „na gorąco”, ale poddajemy naukowej analizie szersze 
konteksty, w których ma ona miejsce. Zbyt pochopne analizy, często podszyte subiek-
tywnymi ocenami, nie służą naukowej refleksji i nader szybko się dewaluują. Za cenny 
wzór w tym zakresie służyć może opublikowany w poprzednim numerze tekst autor-
stwa profesor Teresy Rakowskiej-Harmstone na temat rosyjskiego imperializmu. Choć 
został napisany ponad 20 lat temu, pozostał aktualny, celnie „opisując” i „wyjaśniając” 
bieżącą sytuację w Europie. Liczę więc na wyrozumiałość tych, którzy oczekiwali, 
że w niniejszym numerze znajdą próby odpowiedzi na pytania o bezpieczeństwo, wy-
wodzące się wprost z ostatnich wydarzeń międzynarodowych. 

 Bieżące wydanie naszego czasopisma otwiera tekst Leszka Korzeniowskiego, który 
podejmuje analizę bezpieczeństwa europejskiego w kontekście trudnej historii polsko-
ukraińskiej. Bardzo ciekawym uzupełnieniem w tym obszarze jest artykuł Agnieszki Ła-
pińskiej, w którym autorka próbuje usystematyzować terminologię bezpieczeństwa kul-
turowego. Ten parablok tematyczny zamyka interesujące spojrzenie na konflikt w byłej 
Jugosławii, autorstwa Marka McQuay’a. 

 Następnym obszarem poddanym analizie przez naszych Autorów jest bezpieczeń-
stwo informacji. Piotr Sieńko podejmując bardzo ważny problem ochrony teleinforma-
tycznej infrastruktury krytycznej państwa w świetle uregulowań europejskich. Dominika 
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Lisiak-Felicka i Maciej Szmit prezentują wyniki swoich badań nad zarządzaniem bezpie-
czeństwem informacji w urzędach wojewódzkich. Natomiast Jowita Sobczak ocenia 
znaczenie informacji i jej bezpieczeństwa w normalnym funkcjonowaniu przedsię-
biorstw prywatnych. 

 Kolejne dwa teksty podnoszą bardzo wrażliwą w ostatnim czasie problematykę bez-
pieczeństwa energetycznego. W pierwszym, Dalibor Válek i Radomír Ščurek prezentują 
i oceniają możliwość zastosowania teorii grafów w analizie bezpieczeństwa sieci elek-
troenergetycznych. W drugim, Łukasz Tolak wnikliwie analizuje perspektywy energetyki 
jądrowej na Bliskim Wschodzie. 

 Ostatnie artykuły dotyczą trzech różnych perspektyw bezpieczeństwa. Rozpoczyna-
jąc od ochrony przeciwpożarowej – ważnego problemu sektora turystycznego – przed-
stawionego przez Joannę Krawczyk i Krzysztofa Kaganka, poprzez wrażliwe kwestie 
praw pracowniczych jako istoty bezpieczeństwa społecznego poruszane przez Martę 
Goroszkiewicz, a kończąc na rozważaniach nad różnymi obszarami bezpieczeństwa 
prowadzonych w początkach XX wieku przez włoskiego filozofa Antonio Gramsciego, 
nad którego pamiętnikami więziennymi pochylił się Dominik Smyrgała. 

 Zachęcam do wnikliwej lektury wszystkich artykułów, z nadzieją oczekując na opinie 
i komentarze.  

 Kończąc chciałbym zapowiedzieć kolejne zmiany w naszym czasopiśmie. Przede 
wszystkim uruchomiliśmy dedykowaną stronę internetową: www.securitologia.edu.pl, 
która umożliwia całkowicie bezpłatny dostęp do naszych publikacji, zgodnie z licencją 
Creative Commons 3.0. Jednocześnie zamieszczony na tej stronie moduł zarządzania 
publikacjami pozwala na bezpośrednie zarządzanie całym procesem wydawniczym, 
w tym automatyczne przesyłanie artykułów i śledzenie ich losów przez samych Auto-
rów. Przenosi to nas do „wyższej ligi”, otwierając drogę do dalszego awansu. Niemniej 
jednak rozwój „Securitologii” jest przede wszystkim w Waszych rękach i piórach. 
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