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SPRAWOZDANIE Z  MIĘDZYNARODOWEJ 
KONFERENCJI NAUKOWEJ 

„COMMUNICATION AND COMMUNITY”

W dniach 17-18 maja 2001 roku odbyła się Międzynarodowa Konferencja 
Naukowa nt. Communication and Community, zorganizowana przez Instytut Nauk 
Humanistycznych Łotewskiego Uniwersytetu Rolniczego w Jelgavie. Udział w niej 
wzięli poza gospodarzami także naukowcy z Polski, Niemiec, Wielkiej Brytanii, 
Rosji, Litwy i Estonii. Z Polski obecni byli bądź przesłali referaty pracownicy 
naukowo-dydaktyczni z Olsztyna, Poznania, Warszawy, Wrocławia i Bydgoszczy. 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski reprezentował dr Wacław Domaszewicz.

Wszyscy uczestnicy konferencji zostali oficjalnie powitani i przyjęci przez JM 
Rektora, prof. V. Strikisa, który zapoznał zebranych z historią uczelni, jej 
osiągnięciami i planami na przyszłość. Omawiane były także kwestie związane 
z funkcjonowaniem uniwersytetu w perspektywie integracji Łotwy z Unią Europej
ską. Po tym spotkaniu rozpoczęła się część naukowa konferencji według ustalonego 
przez organizatorów programu. Rektor prof. V. Strikis w swoim wystąpieniu 
podkreślił jej międzynarodowy wymiar oraz znaczenie tematyki konferencji dla 
rozwoju komunikacji międzyludzkiej. W sesji plenarnej zostały zaprezentowane 
referaty wprowadzające do prac w poszczególnych sekcjach przez przedstawicieli 
z różnych krajów. Ze strony polskiej referat wygłosił prof, dr hab. Jerzy Jarco 
z Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.

Większość prac konferencji skoncentrowana była na sekcjach tematycznych: 
filozoficzno-socjologicznej, pedagogicznej i lingwistycznej. W pierwszej sekcji 
wzięli udział wszyscy naukowcy z Polski, prezentując szeroki obszar problematyki 
badawczej. Z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego zaprezentowany został refe
rat pt. Rezultaty efektywnej komunikacji w organizacji, przygotowany przez Danutę 
Ciukszo i Wacława Domaszewicza. Kolejny referat zgłosiła Jowita Pierechod na 
temat: Bezrobocie w warunkach kształtowania sią społeczeństwa informatycznego 
na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego. W tej części konferencji 
występowali ponadto naukowcy z Łotwy, Litwy i Niemiec. Referaty wygłaszane 
były w języku angielskim, niemieckim i rosyjskim. Główne ich tezy oraz stresz
czenia zostały wcześniej wręczone wszystkim uczestnikom. Należy podkreślić fakt, 
iż strona łotewska dołożyła wielu starań w celu sprawnego zorganizowania tego 
naukowego wydarzenia.
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Przygotowano ponadto specjalny program, obejmujący m.in. zwiedzanie waż
nych dla kultury i historii Łotwy zabytków i sanktuariów.

Uczestnicy konferencji zgodnie podkreślali, iż konferencja była ważnym 
wydarzeniem naukowym o międzynarodowym charakterze, stanowiła niezwykle 
cenny czynnik integracyjny, generujący międzynarodowe wspólnoty regionalne, 
ukazała wspólne cele i zależności krajów kandydujących do Unii Europejskiej, 
stworzyła szansę pogłębienia interdyscyplinarnej komunikacji na poziomie niefor
malnym towarzyskim.

Ważnym akcentem podsumowującym wartość konferencji na Łotwie stała się 
deklaracja jej uczestników o konieczności ponownego spotkania, tym razem na 
Uniwersytecie Rolniczym w Kownie.
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