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OD REDAKTORA 
 
Szanowni Czytelnicy, Koledzy, Dear Friends, Dear Colleagues, Дорогие Друзья, 

Vážení Přátelé, milí Kolegové, 
 
po raz ostatni, jako redaktor naczelny, przekazuję Waszej uwadze 17. numer 

czasopisma "Securitologia/Securitology/Секюритология".  
Liczę na zainteresowanie licznej grupy czytelników i krytyków nie tylko tej 

publikacji, ale także całej dyscypliny nauk o bezpieczeństwie. 
 
Czasopismo jest kontynuacją wydawanej od 2000 roku serii wydawniczej 

EUROPEAN ASSOCIATION for SECURITY podejmującej problematykę edukacji dla 
bezpieczeństwa, zarejestrowanej przez Narodowy Ośrodek ISSN w Warszawie pod 
numerem 1898-4509. Wydawca czasopisma - EUROPEAN ASSOCIATION for SECURITY - 

zrzesza przedstawicieli różnorodnych dyscyplin i nurtów badawczych nauk  
o bezpieczeństwie, filozofii, socjologii i kultury bezpieczeństwa, bezpieczeństwa 
cywilnego, nauk policyjnych, wojskowych i kultury fizycznej, bezpieczeństwa życia, 
studiów nad bezpieczeństwem itp.  

Nauki o bezpieczeństwie (securitologia) są uznane za dyscyplinę naukową  
w dziedzinie nauk społecznych, obok nauk o obronności, nauk o mediach, nauk  
o polityce, nauk o polityce publicznej, nauk o poznaniu i komunikacji społecznej, 
pedagogiki, psychologii, socjologii [Rozporządzenie Ministra Nauki  
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r.  w sprawie obszarów wiedzy, 
dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (Dz. U. nr 179, poz. 
1065), załącznik].  

Czasopismo jest indeksowane w międzynarodowej bazie indeksacyjnej Index 
Copernicus Journal Master List.  

 
Prezentowany numer zawiera 21 artykułów oraz kronikę EUROPEAN ASSOCIATION 

for SECURITY  i wymagania dotyczące artykułów i innych publikacji EAS.  
Artykuły zostały umieszczone w poszczególnych działach: Bezpieczeństwo jako 

przedmiot badań; Psychologia bezpieczeństwa; Zarządzanie bezpieczeństwem; 
Edukacja dla bezpieczeństwa; Pedagogika i dydaktyka bezpieczeństwa;    

Nazwiska autorów pisane tzw. cyrylicą (język rosyjski, bułgarski, ukraiński) 
podlegają transliteracji na alfabet angielski. Artykuły w poszczególnych działach 
umieszczone są według nazwisk autorów w porządku alfabetycznym właściwym dla 
jezyka angielskiego.  

Wszystkie artykuły uzyskały recencję dwóch niezależnych recenzentów z wykazu 
umieszczonego na rewersie strony tytułowej. Autorzy i recenzenci nie znają wzajemnie 
tożsamości. Rezenzenci wykonali swoją pracę i zgłosili swoje uwagi społecznie,  
bez żadnego wynagrodzenia, za co mogę jedynie serdecznie podziekować.  
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Od 1 lipca 2013 r. wydawcą czasopisma jest Collegium Civitas w Warszawie  

i EUROPEAN ASSOCIATION for SECURITY, w skrócie: CC&EAS. Adres wydawcy: Collegium 
Civitas, pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa.  

Redaktorem naczelnym został dr Lukasz Kister, adiunkt w Collegium Civitas  
w Warszawie. Zmieni się także skład redaktorów tematycznych i recenzentów 
czaspisma. Ze swej strony dziękuję Radzie Naukowej, recenzentom i redaktorom 
tematycznym oraz życzę nowemu redaktorowi naczelnemu i nowej redakcji sukcesów 
w popularyzacji rozwijających się nauk o bezpieczeństwie. 

 
 

 
/-/ Leszek F. Korzeniowski 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


