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III MIĘDZYNARODOWA NAUKOWO-PRAKTYCZNA
KONFERENCJA „TRANSFORMACJA STOSUNKÓW
MIĘDZYNARODOWYCH W XXI WIEKU:
WYZWANIA I PERSPEKTYWY”
27–28 KWIETNIA 2017 R.
W Akademii Dyplomatycznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej w Moskwie w dniach 27–28 kwietnia 2017 r. odbyła się III Międzynarodowa Naukowo-Praktyczna Konferencja „Transformacja stosunków międzynarodowych w XXI
wieku: wyzwania i perspektywy”.
O międzynarodowym charakterze zaświadczała nie tylko poruszana problematyka, ale także grono występujących naukowców, uznanych autorytetów z: Rosji, Francji,
Hiszpanii, Niemiec, Włoch, Rumunii, Turcji, Serbii, Iranu, Chin, Grecji, Wielkiej Brytanii, Nowej Zelandii oraz USA. Łącznie ponad stu naukowców.
W tym doborowym towarzystwie jedynym przedstawicielem nauki polskiej był
doktor Kazimierz Kraj, adiunkt w Dolnośląskiej Szkole Wyższej, kierownik jej Centrum
Badań nad Bezpieczeństwem. Uczestnictwo Kazimierza Kraja jest przykładem doskonałej promocji i pozycji naukowej Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, w której pracuje. Trzeba
podkreślić, że uczestnictwo naukowca z DSW odbyło się na indywidualne zaproszenie
prorektora Akademii Dyplomatycznej prof. dr hab. Olega Iwanowa.
Jak na każdej konferencji, rozpoczęto od rejestracji uczestników. Przybywających
osobiście witał prorektor Akademii Dyplomatycznej prof. dr hab. Oleg Iwanow.
Konferencję rozpoczęło posiedzenie plenarne uczestników, którzy zostali oficjalnie
powitani przez pierwszą prorektor Akademii, prof. dr hab. Tatianę Zakaurcewą oraz
wspomnianego profesora Olega Iwanowa. Po oficjalnych powitaniach kolejno, z referatami, wystąpili: Andriej Kielin – dyrektor Ogólnoeuropejskiego Departamentu MSZ
Rosji oraz dyrektor Instytutu Europy Rosyjskiej Akademii Nauk prof. dr hab. Aleksiej
Gromyko.
Po wystąpieniach nastąpiła krótka przerwa na kawę. Dyskusja przy kawie, powitania i pozdrowienia były zapowiedzią interesującego pod względem naukowym wydarzenia. Jako przedstawiciel Instytutu Bezpieczeństwa i Spraw Międzynarodowych DSW
uczestniczyłem w panelu Problemy bezpieczeństwa międzynarodowego i regionalnego.
Dyskutanci wypowiadali się na różne tematy w ramach bloków tematycznych. Po refe-
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ratach następowała dyskusja. Padało dużo pytań, prośby o uściślenie wypowiedzi albo
polemiczne wypowiedzi. Wystąpiłem z referatem zatytułowanym Partnerstwo Wschodnie sukces czy porażka? wystąpił Kazimierz Kraj. Sądząc po reakcji na poruszony temat
oraz pytaniach po wygłoszeniu referatu, można stwierdzić o udanej promocji polskiej
nauki oraz Dolnośląskiej Szkoły Wyższej w Rosji, ale wśród zagranicznych naukowców.
W konferencji brali udział młodzi naukowcy. Uczestnictwo w tym panelu było interesującym doświadczeniem dla piszącego te słowa. Pobyt w murach Akademii Dyplomatycznej był z pewnością przeżyciem dla młodych ludzi, doktorantów i studentów. To
dało się zauważyć, szczególnie po miłym, kompetentnym i ciepłym ich powitaniu przez
prof. dr hab. Marinę Kukarcewą Z pewnością ranga ich wystąpień została podniesiona. Kilkugodzinne spotkanie nieprzerwanie prowadziła prof. Marina Kukarcewa, która
jest szefową wydziału akademii zajmującego się koordynacją pracy naukowej. Sposób
prowadzenia, kultura, profesjonalizm, życzliwe uwagi, jej udział w dyskusji, były praktyczną lekcją, jak należy motywować i zajmować się młodymi ludźmi w początkach ich
kariery naukowej.
Młodzi naukowcy (nie tylko Rosjanie), po zajęciu pozycji za mównicą, po paru wypowiedzianych słowach nabierali pewności i zachowywali się jak przyszli dyplomaci.
A mieli do powiedzenia bardzo dużo interesujących rzeczy. Treści albo problematyka, która wywoływała zainteresowanie, omawiana była w trakcie dyskusji, po każdym
cyklu obejmującym pięć referatów. Każda uzupełniająca wypowiedź zaczynała się od
podziękowania za zadane pytanie. Młodzi naukowcy prezentowali swoje przemyślenia
oraz dokonywali ocen, opierając się na wiedzy zaczerpniętej z literatury, a nie z Internetu lub Wikipedii.
Na zakończenie tego naukowego (w pełnym znaczeniu tego słowa) spotkania prof.
Kukarcewa odniosła się do wszystkich wystąpień. Radziła, jak przygotować jeszcze lepiej referat, a także wskazała zauważone błędy. Pani Profesor nie omieszkała zapytać
przedstawiciela DSW przysłuchującego się obradom panelu o jego spostrzeżenia oraz
poprosiła o ocenę poziomu dyskusji młodych naukowców.
Na zakończenie przybliżymy tematykę poszczególnych paneli oraz poruszane problemy. Obrady konferencji odbywały się w dwóch językach – rosyjskim i angielskim. Panel pierwszy był zatytułowany: Problemy bezpieczeństwa międzynarodowego i regionalnego. Występowali naukowcy z Rosji, Chin, Serbii i Uzbekistanu oraz dyplomata z USA.
Panel drugi zajmował się stosunkami międzynarodowymi i występowali podczas niego
przedstawiciele nauki z Ukrainy, Azerbejdżanu i Rosji. Panel trzeci zajmował się soft
power w polityce międzynarodowej; referaty wygłaszali uczeni z Rosji i Chin. Czwarty
panel poświęcony był komunikacji strategicznej oraz mediom. Występowali Niemcy,
Rosjanie, Słoweńcy i Anglicy. Naukę szwedzką reprezentował Nowozelandczyk dr Greg
Simons.
Reszta obrad została zorganizowana jako okrągłe stoły i została poświęcona następującej tematyce: perspektywy włosko-rosyjskich stosunków po Brexicie; kwestie
bezpieczeństwa w Ameryce Łacińskiej; dyplomacja publiczna i młodzieżowy parlamentaryzm; uregulowanie współczesnych kryzysów; perspektywy stosunków francusko-rosyjskich; konflikty komunikacyjne i kryzysy w erze globalizacji i cyfryzacji; dyploma-
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cja publiczna: powszechne państwo, wizje a zmieniający się świat. Tematem ostatniego
okrągłego stołu były relacje pomiędzy krajami Unii Europejskiej a Rosją, ich komunikacyjny aspekt.

