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Sprawozdania

W  okresie od 9 do 25 lipca 2012 r. Wrocław gościł uczestników/doktoran-
tów XXI Democracy and Diversity Istitute (XXI DDI, XXI Instytutu Demokracji 
i Różnorodności). Letni instytut zorganizowany został przez Transregional Center of 
Democratic Studies (TCDS) z the New School for Social Research (Nowy Jork, Stany 
Zjednoczone) oraz przez Międzynarodowy Instytut Studiów nad Kulturą i Edukacją 
Wydziału Nauk Pedagogicznych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej (Wrocław, Polska). 
Jego twórcą i dyrektorem jest – od 21 lat – Prof. Elżbieta Matynia (New School for 
Social Research i Wydział Nauk Pedagogicznych DSW). Wykłady w tegorocznej edycji 
poprowadzili profesorowie z New School for Social Research: prof. Jeff rey Goldfarb, 
prof. Andreas Kalyvas, prof. Robin Wagner-Pacifi ci i prof. Elżbieta Matynia. Wśród 
zaproszonych gości znaleźli się również: Ann Snitow, Wanda Nowicka, Krzysztof 
Czyżewski oraz Ambasador Stanów Zjednoczonych Ameryki w  Polsce – Lee A. 
Feinstein. Uczestnikami Instytutu byli studenci i  badacze z  ponad dwunastu kra-
jów, m.in.: Stanów Zjednoczonych, Albanii, Rosji, Kazachstanu, Iranu, Izraela, Indii, 
Kolumbii, Polski czy Francji.

Temat XXI DDI brzmiał „Świat w  kryzysie: ujęcie krytyczne”. Wykłady, lektu-
ry i dyskusje odbywały się w ramach czterech seminariów: Globalizacja i Polityka 
Pamięci Publicznej, Kosmopolityzm i jego „cierpienia”, Społeczeństwo i Wydarzenie, 
Socjologia Nowych „Nowych Ruchów Społecznych”. Zajęcia w Instytucie zaprojek-
towano tak, aby wspierać lepsze rozumienie tego co „nowe” nie odrzucając tego co 

„stare”. Chciano tym samym pokazać, że granice pomiędzy nimi („nowymi” i „stary-
mi”) coraz bardziej się zacierają. 

Podejmowane tematy koncentrowały się wokół demokracji, różnorodności, spo-
łeczeństwa  obywatelskiego oraz życia obywatelskiego, globalizacji, rozwoju i spra-
wiedliwości społecznej. Uczestnictwo w  seminariach pozwoliło na zmniejszenie 
dystansu pomiędzy teorią a praktyką oraz pomiędzy różnymi dyscyplinami naukowy-
mi. Umożliwiło także spotkanie się światów: akademickiego, politycznego oraz tego 

„prawdziwego”, razem, na neutralnym gruncie. Sprzyjało to swobodnej wymianie po-
glądów, jak np. ta pomiędzy uczestniczką Instytutu z Iranu, a Ambasadorem Stanów 
Zjednoczonych (na temat nakładania sankcji politycznych i gospodarczych na Iran).

Atmosfera Instytutu sprawiła, że pomimo ogromnej różnorodności osób w niej 
uczestniczących, znajdowaliśmy wspólny „język” zarówno w kwestiach naukowych, 
jak i tych bardziej prozaicznych. Wyjątkowe było także to, że dyskusje poruszane na 
seminariach miały swój ciąg dalszy po zajęciach, niezależnie od miejsca i pory dnia. 

Democracy & Diversity Institute zdaje się być spotkaniem, które nigdy się nie 
kończy, bo pomimo ofi cjalnego zakończenia nadal jesteśmy w stałym kontakcie, re-
lacjonujemy i komentujemy aktualne wydarzenia, zarówno te lokalne jak i globalne. 
Instytut jest takim doświadczeniem, które nie daje o sobie zapomnieć. Sprawia, że 
ciągle na nowo odtwarza się i analizuje tematy dyskutowane z profesorami i współ-
uczestnikami. Pomaga lepiej zrozumieć otaczający nas świat, przyjrzeć mu się z innej 
perspektywy. Daje także unikalną możliwość na spotkanie wspaniałych i otwartych 
ludzi, reprezentujących ośrodki naukowe z całego świata.


