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Miło mi przekazać Państwu kolejny numer „Securitologii” (1/2017). Witam się z Wami
po raz pierwszy jako redaktor naczelna wraz z nowym składem redaktorów tematycznych. Chciałam podziękować dr Łukaszowi Kisterowi, po którym objęłam funkcję redaktora naczelnego, oraz wszystkim dotychczasowym redaktorom tematycznym za
ogromny wkład pracy związanej z działalnością naszego czasopisma. Mamy zamiar kontynuować ich dzieło, wprowadzając nowe, własne pomysły.
Zmieniające się bardzo szybko uwarunkowania geopolityczne, gospodarcze i społeczne we współczesnym świecie rodzą nowe ryzyka i uaktywniają w jednostkach wzrost
poczucia zagrożenia. Nawet nasze najbliższe otoczenie w każdej chwili może zmienić
się w środowisko, w którym będziemy czuli pewien dyskomfort, odczuwali zagrożenie.
Postanowiliśmy zatem z nowym składem redaktorów tematycznych rozszerzyć obszar
zagadnień poruszanych w „Securitologii”. Chcemy wyjść jeszcze wnikliwiej naprzeciw
potrzebom pełniejszego rozumienia kategorii bezpieczeństwa jako pojęcia stosowanego
w różnych obszarach wiedzy – pojęcia interdyscyplinarnego.
Odczuwamy chęć poszerzenia ilości publikacji umieszczanych w naszym czasopiśmie
między innymi o treści związane z bezpieczeństwem z perspektywy psychologicznej,
pedagogicznej czy socjologicznej. Uznaliśmy, że zgodnie z postanowieniami traktatu
UE w zakresie poprawy zdrowia publicznego istotne będzie rozszerzenie tematyki
związanej z bezpieczeństwem zdrowotnym ludności w sytuacjach wystąpienia nagłych
zagrożeń związanych z klęskami żywiołowymi, katastrofami, epidemiami czy terroryzmem.
Z uwagi na rosnący proces sekularyzacji społeczeństw Zachodu rozumianej jako
upadek tradycyjnych wierzeń i praktyk religijnych, prywatyzacji religii, a tym samym powstawania bliżej nieokreślonych form duchowości i związanych z tym pojawianiem się
różnych grup niejednokrotnie o charakterze destrukcyjnych sekt, chcemy przybliżyć naszym czytelnikom w kontekście bezpieczeństwa również to zagadnienie.
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Wracając do bieżącego numeru – znajdziecie w nim Państwo artykuły poświęcone
szeroko rozumianej dziedzinie bezpieczeństwa międzynarodowego w aspekcie aktywnie
zmieniającej się sytuacji społeczno-politycznej i geostrategicznej.
Podjęty został temat relacji biznesowych pomiędzy rynkiem polskimi, a rynkami bliskowschodnimi. Zobrazowano kwestię kulturowej stygmatyzacji kryminalnej aktywności europejskich imigrantów z punktu widzenia epistemologicznego rozróżnienia
postawy naukowej i postawy doktrynerskiej. Pokazano rolę kobiet w Palestynie w walce
o niepodległość.
Przedstawiono i omówiono też wzbudzające wiele kontrowersji Rozporządzenie
Ogólne o Ochronie Danych – czyli RODO, które ma ujednolicić poziom ochrony
danych i zapewnić poczucie pewności prawnej w zakresie przetwarzania danych osobowych we wszystkich krajach Unii Europejskiej. RODO wprowadza szereg zmian
i nowości o charakterze prawnym i informatycznym. Czasu na przygotowanie się do
nich pozostało niewiele bowiem kończy się 25 maja 2018 roku.
Życzę Państwu miłej i owocnej lektury!
Zachęcam też do współpracy z naszym zespołem. Mam nadzieję na dalszy wspólny
rozwój „Securitologii”.
Z wyrazami szacunku i serdecznymi pozdrowieniami
dr Agnieszka Bukowska
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