
Przedmowa 

 

Przekazana na ręce Czytelnika książka ma charakter pracy zbiorowej 
podsumowującej wystąpienia z VII Ogólnopolskiego Seminarium Naukowego 
zatytułowanego: „Cywilizacyjne problemy bezpieczeństwa”, odbywającego się  
w dniach 20-22 kwietnia 2011 roku w Gdańsku i organizowanego przez Wydział 
Zamiejscowy w Gdańsku Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu. 
Prezentowane w niej treści stanowią przegląd najnowszych współcześnie 
prowadzonych badań empirycznych i analiz teoretycznych z zakresu szeroko 
rozumianej problematyki bezpieczeństwa. 

Zachodzące przeobrażenia cywilizacyjne nie mogą pozostać bez wpływu  
na zmiany zagrożeń a także sposoby przeciwdziałania im. Debaty, które miały 
miejsce w trakcie trwania seminarium koncentrowały się wokół dwóch obszarów 
tematycznych: „Bezpieczeństwo imprez masowych w kontekście Euro 2012” oraz 
„Społeczne aspekty przestępczości teleinformatycznej”. Wyzwania, jakie stoją 
przed naszym krajem w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie trwania 
Euro 2012 kazały szczególnie uważnie pochylić się nad tym zagadnieniem. 
Wystąpienia znakomitych praktyków jak i uznanych autorytetów naukowych 
wskazały główne możliwe źródła zagrożeń a także najlepsze sposoby ich 
przeciwdziałania i niwelowania. Przedmiotem dociekań było ustalenie form, 
zakresu oraz ewentualnych skutków wydarzeń mogących zagrozić bezpieczeństwu 
uczestników imprez masowych. Wydarzanie, jakim jest Euro 2012 skupia uwagę 
nie tylko kibiców, ale także i osób, które bezpieczeństwu mogłyby zagrozić. 
Kwestia ta jest o tyle istotna, że nasz kraj nie ma dotychczas dużego 
doświadczenia w organizowaniu imprez tego typu oraz że nadal borykamy się  
z szeroko rozumianymi problemami związanymi z zapewnieniem bezpieczeństwa 
organizacji sportowych imprez masowych. 

Drugi z obszarów tematycznych skupiał się na: „społecznych aspektach 
przestępczości teleinformatycznej”. Nowe media to także nowe problemy, z którymi 
należy się zmierzyć. Wyzwania, jakie stoją przed nami w tym zakresie, są nadal 
bardzo aktualne, gdyż ścieżka rozwoju, którą kroczymy ku społeczeństwu wiedzy, 
niemożliwa jest do realizacji bez bezpiecznego rozwoju teleinformatycznego. 
Zgromadzone artykuły przestawiają najnowsze trendy związane z przestępczością 
oraz metody zapewnienia bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. 

Mamy nadzieję, że książka ta wychodzi naprzeciw aktualnym problemom 
cywilizacyjnym związanym z bezpieczeństwem i stanowić będzie użyteczne źródło 
informacji dla osób zainteresowanych tą problematyką. 
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