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zachowanie specyfiki funkcjonowania IP jako miejsca umożliwiającego spotkania z kulturą 
i językiem osobom polskiego pochodzenia.

Rolę dyplomacji społecznej w polityce Polski wobec Ukrainy oceniał mgr J. Kowalczyk. 
W swoim wystąpieniu odniósł się do aktywności organizacji pozarządowych angażujących 
się w budowę społeczeństwa obywatelskiego na Ukrainie. 

Uczestnicy konferencji poprzez swoje wystąpienia pokazali, że współczesna dyplomacja 
ma wiele różnych „oblicz”. Współczesne środowisko dyplomatyczne jest splotem interakcji 
pomiędzy państwowymi i niepaństwowymi aktorami, którzy realizują różne formy oficjalnej 
i nieoficjalnej dyplomacji. W związku z wielością podmiotów (także tych wewnątrz państwa), 
którym przypisuje się podejmowanie działań dyplomatycznych, w wystąpieniu dr B. Surmacz, 
pojawiło się pytanie o to, kto dziś jest dyplomatą. Wedle referentki coraz bardziej zaciera się 
możliwość dystynkcji między tym, co jest działaniem dyplomatycznym, a co nie jest, kto jest 
dyplomatą, a kto nie jest. Czy dyplomacja traci swoją profesjonalną tożsamość i wkraczamy 
w erę „dyplomacji bez dyplomatów”, czy odwrotnie dyplomatą może być dzisiaj każdy? Jest 
to więc w istocie pytanie o kryterium pozwalające zdefiniować dyplomatę i wyróżnić to, co 
jest aktem dyplomatycznym. B. Surmacz zaproponowała rozgraniczenie pojęć dyplomacji 
i dyplomaty. Konsekwencją tego będzie uznanie, że nie każda aktywność, którą określamy 
jako dyplomatyczna, jest realizowana przez dyplomatów. Dyplomatę nadal definiujemy 
w kategoriach reprezentacji suwerennych podmiotów prawa międzynarodowego, czy nawet 
grupy takich podmiotów, a nie w kategoriach reprezentacji interesów aktorów niesuwerennych.

W dyskusji na zakończenie konferencji uczestnicy zgodzili się, że następuje istotna ewolucja 
zadań, funkcji i form dyplomatycznych. Współczesna dyplomacja podejmuje wyzwania, wynika-
jące ze zmian środowiska międzynarodowego, adaptując się do zmieniającej się rzeczywistości. 
Zauważyli również, że w badaniach nad współczesną dyplomacją występuje duży chaos termi-
nologiczny. W związku z tym pojawił się postulat konieczności precyzowania siatki pojęciowej.

dr Beata Surmacz
Zakład Stosunków Międzynarodowych
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Dr hab. Konrad Zieliński (Zakład Badań Etnicznych) decyzją Senatu UMCS z dn. 30 września 
2009 r. uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego UMCS

25 września 20009 r. odbyło się kolokwium habilitacyjne dr. Michała Strzeleckiego. 
Podstawę habilitacji stanowiła rozprawa Wizje wychowania społecznego w polskiej myśli 
politycznej 1918-1939, Wyd. UKW, Bydgoszcz 2008, s. 442. Recenzenci: prof. dr hab. 
Michał Śliwa (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie); dr hab. Waldemar Paruch, prof. 
nadzw. (Wydział Politologii UMCS); prof. dr hab. Teresa Kulak (Uniwersytet Wrocławski); 
prof. dr hab. Witold Wojdyło (UMK w Toruniu)


