
W tym roku w s owe skim Bled odby a si  

jubileuszowa edycja konferencji public 

relations. W a nie tutaj, nad alpejskim jezio-

rem u stóp redniowiecznego zamku, od 1994 

roku spotykaj  si  praktycy i teoretycy z ca e-

go wiata, aby dyskutowa  o najnowszych zja-

wiskach w bran y PR, jej zadaniach w yciu 

spo ecznym, kierunkach prowadzonych bada  

i zwi zkach teorii z praktyk . Dotychczasowe 

efekty BledCom to osiem ksi ek, dziewi  

specjalnych wyda  recenzowanych pism (albo 

ich sekcji) w obszarze public relations, ogól-

nodost pne materia y na http://www.bledcom.

com/symposium/, a przede wszystkim liczne 

projekty badawcze, prace zbiorowe, mi dzy-

narodowe zespo y, przeprowadzone badania, 

wymiana naukowa i intelektualna zainicjowana 

w S owenii. Znaczenie BledCom dla bran y PR 

podkre laj  autorzy wa niejszych opracowa , 

monograÞ i i podr czników.

Inicjatorem BledCom by  Dejan Ver i , 

obecnie profesor na Wydziale Nauk Spo ecz-

nych Uniwersytetu w Lublanie, a wcze niej 

w a ciciel doskonale prosperuj cej s owe skiej 

Þ rmy PR. Jak powiedzia  w wyk adzie inaugu-

racyjnym, pomys  mi dzynarodowej konferen-

cji PR zrodzi  si  w 1993 roku w Bratys awie, 

podczas rozmowy z Dannym Mossem z Wiel-

kiej Brytanii, dzi  profesorem University of 

Chester. Ju  w pierwszej konferencji w Bled 

w 1994 r. wzi li udzia  czo owi badacze ze 

wiata: James Grunig, Larissa Grunig i John 

Pavlik z USA; Anne Gregory, Magda Pieczka, 

Tim Traverse-Healy, Tom Watson, Jon White 

i Toby McManus z Wielkiej Brytanii; Gunther 

Bentele i Manfred Ruhl z Niemiec.

Zdaniem Dejana Ver i a przed praktykami 

i teoretykami public relations stoj  wspó cze-

nie nowe zadania, w ród których na pierwszym 

miejscu jest zwalczanie ignorancji w spo ecze -

stwach, tak e rozwini tych i o wysokim pozio-

mie wykszta cenia. Specjali ci komunikowania 

musz  by  wiadomi, e ich wiedza i umiej tno-

ci perswazyjne od dawna by y u ywane przez 

armie i s u by specjalne do wojny psycholo-

gicznej, a obecnie s u  tak e do agodzenia 

obrazu wojen i nowoczesnej broni w wiado-

mo ci zachodnich spo ecze stw. Dlatego – we-

d ug Ver i a – zadaniem badaczy i praktyków 

PR jest nie tylko studiowanie ró nych aspek-

tów komunikowania, ale i wywieranie realnego 

wp ywu na ycie spo eczne, polityczne, ide-

owe; na dzia ania organów publicznych krajów 

demokratycznych (a tak e korporacji i innych 

instytucji) przez demaskowanie manipulacji 

i operacji psychologicznych, których si  do-

puszczaj  wobec obywateli. Trzecim obszarem 

odpowiedzialno ci PR-owców jest przyczynia-

nie si  do poprawy wiata, w którym yjemy, 

przez dba o  o przejrzysto  i uczciwo  debat 

publicznych na takie fundamentalne tematy, jak 

edukacja m odego pokolenia, u ycie sztucznej 

inteligencji w technologii, yciu codziennym, 

komunikowaniu (szczególnie w sieci) i wi -
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ce si  z tym dylematy etyczne. Wed ug Ver i a 

to PR-owcy zajmuj  dzi  miejsce dziennikarzy 

jako liderzy i ród a opinii, za czym przema-

wia s abn ca pozycja tradycyjnych mediów na 

wiecie, brak umiej tno ci dotarcia przez nie 

do najm odszego pokolenia odbiorców, zmniej-

szenie liczby i powszechna pauperyzacja w ród 

dziennikarzy.

Tegoroczne sympozjum BledCom nosi o 

tytu  „A World in Crisis: The Role of Public 

Relations” („ wiat w kryzysie. Rola public re-

lations”), a prze wiadczenie o znaczeniu komu-

nikowania w rozwi zywaniu problemów spo-

ecznych, ideowych, kulturowych, organizacyj-

nych, mi dzynarodowych, sporów i konß iktów 

wokó  warto ci przewija o si  w wi kszo ci 

wyst pie . Wielu prelegentów i dyskutantów 

odwo ywa o si  do bada , np. Edelman Trust 

Barometer 2018, pokazuj cych globalny spadek 

zaufania do w adz, instytucji publicznych, wiel-

kich korporacji, mediów, a nawet do trzeciego 

sektora. W chwiejnym, niepewnym, z o onym 

i niejednoznacznym wiecie, okre lanym akro-

nimem VUCA (volatile, uncertain, complex, 

ambiguous), sprawne, przejrzyste i etyczne ko-

munikowanie i public relations stanowi wa n  

prób  opisu rzeczywisto ci i nadania jej znacze-

nia. Tak rozumiane PR jest narz dziem reß eksji 

nad zjawiskami, utrzymywania relacji z odbior-

cami i mobilizowania ich do wyboru po da-

nych spo ecznie opinii, postaw i zachowa , tak-

e w sytuacjach trudnych i kryzysowych.

Trzy dni konferencji (ze wst pn  sesj ) przy-

nios y prawie 90 wyst pie , paneli, prezentacji 

i debat, w których wzi o udzia  niemal 180 

badaczy i praktyków public relations z ponad 

30 krajów: S owenii, Austrii, Belgii, Bu garii, 

Chorwacji, Cypru, Danii, Holandii, Niemiec, 

Norwegii, Polski, Portugalii, Rumunii, Serbii, 

S owacji, W gier, Wielkiej Brytanii, W och, 

Stanów Zjednoczonych, Kanady, Australii, Ar-

gentyny, Brazylii, Chin, Hong Kongu, Japonii, 

Nowej Zelandii, RPA, Singapuru, Turcji i Zjed-

noczonych Emiratów Arabskich. Obrady toczy-

y si  w dwóch równoleg ych cyklach, niemo -

liwe zatem jest omówienie ca o ci BledCom, 

dlatego trzeba ograniczy  si  do wybranych, 

ciekawych, inspiruj cych b d  kontrowersyj-

nych tematów, osób, wyst pie  i w tków.

W ród prelegentów, prowadz cych panele 

i ich uczestników znalaz o si  wielu uznanych 

badaczy PR i komunikowania. Starsze pokole-

nie reprezentowa  Donald K. Wright z Boston 

University, znany z wieloletniego studium do-

tycz cego u ycia mediów spo eczno ciowych 

w ameryka skiej bran y PR, którego wyniki 

cyklicznie publikuje „Public Relations Jour-

nal”. Na ich podstawie Wright sprawdzi , jak 

z pomiarami, ocen  i sprawdzaniem efektywno-

ci PR radz  sobie praktycy w USA. Jego zda-

niem, bez dokonywania systematycznych bada  

i pomiarów mo na mówi  najwy ej o publicity, 

dzia aniach agentów prasowych czy konsultin-

gu komunikacyjnym, a nie o profesjonalnym 

public relations. W ród uczestników BledCom 

by  te  Don Stacks z University of Florida, zna-

ny z publikacji o mierzeniu efektywno ci pu-

blic relations. Wraz z autorami z USA, Niemiec 

i Chin przeanalizowa  przedsi wzi cia z obsza-

ru spo ecznej odpowiedzialno ci biznesu (CSR) 

i wspólnego tworzenia warto ci (CSV – wed ug 

koncepcji Michaela Portera i Marka Kramera 

opisanej w „Harvard Business Review” w 2011 

roku) w tych krajach, w kontek cie zdobywa-

nia zaufania odbiorców, sk onno ci do zakupu 

i ch ci do dialogu, zw aszcza w sytuacjach kry-

zysowych. Okaza o si , e w USA i w Chinach 

respondenci wy ej oceniaj  projekty zak adaj -

ce wspólne tworzenie warto ci od tradycyjnego 

CSR, z uwagi na innowacyjno , zaanga owanie 

klientów i innych grup, jak te  uwzgl dnienie 

celów spo ecznych. W Niemczech koncepcja 

wspólnego tworzenia warto ci (CSV) jest ju  

popularna w ród du ych przedsi biorstw, a jej 

jedyn  znacz c  przewag  nad CSR jest wi ksza 

sk onno  odbiorców do dyskutowania.

Europejskim weteranem PR obecnym 

w Bled by  Günther Bentele z Uniwersytetu 

w Lipsku. Przypomnia  swoj  teori  zaufania 

publicznego, w której okre li , dlaczego organi-
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zacje, instytucje i osoby trac  zaufanie, a przez 

to s  podatne na kryzysy. ród em utraty zaufa-

nia s  rozbie no ci mi dzy komunikowaniem 

a dzia aniem (deklaracjami a czynami), niespój-

no ci w komunikowaniu (przesadne obietnice) 

albo sprzeczno ci mi dzy komunikowaniem 

a realiami, których ono dotyczy. Zaufanie do 

organizacji – jak wskaza  Bentele – jest istot-

ne na poziomie indywidualnym (mikro: w ród 

osób i grup), instytucjonalnym (mezo: organi-

zacje, instytucje, Þ rmy) i spo ecznym (makro: 

w du ych grupach, podsystemach spo ecznych 

i w ród ca ego spo ecze stwa). Odzyskiwanie 

zaufania przez instytucje – wed ug Bentele – 

jest przy tym wa niejsze ni  jego spadek, bo za-

ufania nie traci si  bezpowrotnie i zawsze mo -

na je odbudowa  za pomoc  sprawnego, wiary-

godnego i otwartego komunikowania i PR.

Innym znanym uczestnikiem konferencji by  

Jon White z Wielkiej Brytanii, cz onek zespo u 

„Excellence study” kierowanego przez Jamesa 

Gruniga i wspó autor fundamentalnych prac 

o doskona ym PR. Wspó pracownicy i ucznio-

wie Jamesa i Larissy Grunigów z University of 

Maryland s  zreszt  corocznie licznie reprezen-

towani w Bled, co jest wynikiem d ugoletniej 

relacji organizatorów z tym o rodkiem nauko-

wym. W gronie alumnów University of Mary-

land obecnych w Bled byli m.in. Krishnamurthy 

Sriramesh z Purdue University, Bey-Ling Sha 

z San Diego State University, Robert Wake-

Þ eld z Brigham Young University, Shannon Bo-

wen z University of South Carolina, Christine 

Yi-Hui Huang z The Chinese University of Hong 

Kong, Yi-Ru Regina Chen z Hong Kong Bap-

tist University, Flora Hung-Baesecke z Massey 

University (Nowa Zelandia), Brooke Liu z Uni-

versity of Maryland, Jeong-Nam Kim z Univer-

sity of Oklahoma, wspó twórca – z Grunigiem 

– sytuacyjnej teorii rozwi zywania problemów 

(STOPS). Wszyscy s  wiatowymi autorytetami 

w ró nych obszarach public relations, a ich prace 

s  cz sto cytowane w literaturze przedmiotu.

Interesuj c  tez  dotycz c  bada  w PR 

przedstawi a Christine Huang w prezentacji 

pt. Zwrot w stron  relacji w badaniach public 

relations: sygna y przekszta cenia paradygma-

tu w studiach nad komunikowaniem w erze 

cyfrowej. Na podstawie ponad 200 artyku-

ów z „Public Relations Review” i „Journal of 

Public Relations Research” z lat 2000–2016 

stwierdzi a, e zdecydowana wi kszo  mate-

ria ów o PR przyjmuje perspektywy zarz dza-

nia komunikowaniem oraz retoryczn  i kry-

tyczn , a uj cia marketingowe zdecydowanie 

wychodz  z debaty naukowej i bran owej. Dla 

badaczy PR znacznie wa niejsze sta y si  rela-

cje organizacji (instytucji, Þ rmy) z otoczeniem, 

ich podtrzymywanie, rozwijanie, a nawet pod-

wa anie i kwestionowanie, ni  rozwa ania o in-

tegracji komunikowania wewn trz instytucji 

albo o koordynacji PR z marketingiem, czym 

zajmowali si  naukowcy interesuj cy si  za-

rz dzaniem albo dyscyplinami marketingowy-

mi. W centrum reß eksji badawczej staje zatem 

wspó tworzenie znacze  i podejmowanie decy-

zji przez zidentyÞ kowanych uczestników proce-

sów komunikacyjnych (PR), co oznacza zwrot 

w kierunku badania relacji mi dzy organizacja-

mi a ich licznymi publiczno ciami, zw aszcza 

w sieci. Zdaniem Huang, praktycznymi konse-

kwencjami zwrotu w stron  relacji w badaniach 

PR b d : wi ksza koncentracja na aktywnych 

publiczno ciach dysponuj cych wi ksz  si  

dzi ki zastosowaniu mediów cyfrowych; zaan-

ga owanie organizacji w dialog przez silniej-

sze i upodmiotowione publiczno ci sieciowe; 

tworzenie d ugoterminowych relacji opartych 

o wzajemno  i takie warto ci, jak zaufanie, 

satysfakcja i gotowo  do wspó pracy. Zmiana 

w teorii i praktyce komunikowania i PR nie jest 

wy cznie skutkiem post pu technologicznego 

(mediów cyfrowych i spo eczno ciowych), ale 

raczej efektem wi kszych mo liwo ci wspólnot 

i skutecznego komunikowania, jakie daj  nowe 

narz dzia. A czy u ytkownicy i publiczno ci 

skorzystaj  z tych szans, zale y tylko od mo-

tywacji, celów i warto ci, którymi si  kieruj . 

Badacze komunikowania i PR – zdaniem Hu-

ang – w epoce cyfrowej przechodz  od anali-
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zy samego obiegu informacji (co okre la jako 

hermeneutyk  informacyjn ) do wiatopogl du 

skoncentrowanego na wspó tworzeniu znacze  

i opartych na nich relacji.

Przez szereg wyst pie , pocz wszy od 

wyk adu inauguracyjnego, przewija  si  temat 

fa szywych newsów (fake news) jako istotnego 

ród a kryzysów, konß iktów prawnych i etycz-

nych, problemów dla mediów, specjalistów ko-

munikowania i PR, a nawet wyzwania cywili-

zacyjnego podwa aj cego zaufanie do innych 

i dezorganizuj cego dotychczasowe wi zi spo-

eczne. Ansgar Zerfass z Uniwersytetu w Lip-

sku (z zespo em) przywo a  cykliczne badanie 

European Communication Monitor 2018 w wy-

st pieniu Fa szywe newsy i kryzys komunikowa-

nia publicznego. W jaki sposób fa szywe newsy 

dotykaj  organizacji i czy s  gotowe zmierzy  

si  z nimi. Prawie po owa (46,4 proc.) respon-

dentów (g ównie do wiadczonych PR-owców 

z 22 krajów europejskich) uwa a, e na sfer  

publiczn  w ich krajach znacz co wp ywa-

j  fa szywe wiadomo ci, a co czwarty z nich 

(24,4 proc.) spotyka je w codziennej pracy. Jed-

nocze nie tylko co ósmy (12,3 proc.) PR-owiec 

uznaje fa szywe wiadomo ci za istotne wyzwa-

nie dla przysz o ci bran y PR, co wskazuje na 

lekcewa enie tej problematyki. Tymczasem 

w niektórych krajach – jak donosz  respondenci 

w European Communication Monitor – wp yw 

fake news na organizacje jest znacz cy: w Ro-

sji ucierpia a przez nie reputacja ponad po owy 

instytucji (53,2 proc.), w Serbii – 47,5 proc., 

w S owenii – 43,9 proc., a w Polsce – 40,9 proc. 

(przy redniej europejskiej 25,5 proc.). Organi-

zacje, instytucje i Þ rmy nie s  przy tym gotowe 

do walki z k amstwami na swój temat: tylko co 

szósta (16,7 proc.) posiada regu y post powania 

w sytuacjach kryzysowych o takiej genezie, za  

a  2/3 liczy na kompetencje swoich PR-owców. 

Wi cej uwagi tej tematyce powinny po wi ca  

instytucje publiczne i partie polityczne, bo a  

45 proc. z nich mo e spodziewa  si  takich pro-

blemów, a w przypadku sektora komercyjnego 

i NGO to zagro enie nie przekracza 30 proc.

Micha  Chmiel z London College of Com-

munication zaprezentowa  wyniki eksperymen-

tu psychologicznego, w którym respondenci 

oceniali, czy i jak ch tnie przeka  sfabrykowa-

n  informacj , jakoby autyzm by  powodowany 

przez rt  zawart  w szczepionkach dla dzieci 

(b d c  fake newsem). Okaza o si , e respon-

denci cz ciej wskazywali, e przeka  fa szy-

wy komunikat w mediach spo eczno ciowych, 

je li pochodzi  od osób o podobnych opiniach 

i zbli onym poziomie kompetencji. Chmiel u y  

freudowskiego terminu „zbiorowy narcyzm”, 

aby podkre li , e opinie przekazywane w ra-

mach grupy s  przyjmowane i rozpowszech-

niane bezkrytycznie, bez adnego mechanizmu 

kontrolnego. WeryÞ kacj  prawdziwo ci danych 

i opinii mogliby – zdaniem Chmiela – zaj  si  

PR-owcy, którzy spe nialiby funkcj  od wier-

nych w procesie komunikowania.

Gareth Thompson, przedstawiciel London 

College of Communication, zaprezentowa  stu-

dium przypadku, jak brytyjskie w adze i si y 

powietrzne (RAF) nadrabia y „deÞ cyt PR” 

zwi zany z wprowadzeniem bezza ogowych 

samolotów (dronów) do dzia a  bojowych, roz-

poznawczych i wywiadowczych. Mimo rela-

tywnej otwarto ci na media ze strony rz du bry-

tyjskiego i zorganizowania wizyty dziennikarzy 

w bazie lotniczej w Waddington, gdzie stacjo-

nuj  drony i ich piloci, nie uda o si  skutecznie 

przekona  kr gów opiniotwórczych i odbior-

ców mediów, e u ycie dronów jest bezpieczne 

dla cywilnych mieszka ców terenów ogarni -

tych konß iktami i wojnami (g ównie na Bliskim 

Wschodzie).

Dobrze przyjmowane przez uczestników 

studia przypadków dotyczy y np. zarz dzania 

PR i skuteczno ci metod u ytych podczas po-

arów w RPA i w Portugalii w 2017 r. Tanya 

le Roux z Bournemouth University z Wielkiej 

Brytanii opisa a, jak w adze prowincji i lokalne 

skutecznie u y y mediów spo eczno ciowych 

(Facebook Messenger i WhatsApp), aby do-

trze  do zagro onych mieszka ców i uchroni  

ich przed skutkami ywio u. Tylko w pierw-
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szym dniu zosta o opublikowanych 640 komu-

nikatów w mediach spo eczno ciowych, za  

aktualizacje pojawia y si  nawet co 30 sekund 

albo co minut . Prezentacja dotycz ca tragicz-

nego po aru w Portugalii (66 oÞ ar), której au-

torkami by y Sandra Pereira i Paula Nobre ze 

School of Communication and Media Studies, 

ECSC-IPL z Lizbony, koncentrowa a si  na 

analizie dyskursu, prowadzonego przez w adze 

pa stwowe. Mimo podkre lania w rz dowych 

i oÞ cjalnych materia ach dla mediów i obywa-

teli kompetencji dzia a  ga niczych i spraw-

nego nadzoru nad ekipami ratowniczymi nie 

uda o si  przekona  mediów i opinii publicz-

nej. Nie sprawdzi y si  u yte strategie kry-

zysowe, w tym schlebiania poszkodowanym 

i ich rodzinom, a tak e dystansowania si  od 

odpowiedzialno ci za po ar. Dlatego posypa y 

si  dymisje urz dników, w tym rezygnacja mi-

nistra spraw wewn trznych.

Z kolei eksperyment psychologiczny, który 

przeprowadzi  Joost Verhoeven z University 

of Amsterdam, wykaza  e wiarygodno  spon-

sora sportu jest zagro ona podczas afery dopin-

gowej, cho  nie w takim stopniu, jak samego 

zespo u i oskar onego zawodnika. Sponsorowi 

do  atwo – w przeciwie stwie do trenera, dru-

yny i jej kierownictwa – unikn  uto samienia 

z oszustwem dopingowym, je li przyjmie stra-

tegi  odbudowy reputacji (wed ug terminologii 

Williama Benoita). Najwi kszym zagro eniem 

dla reputacji sponsora (wi kszym od braku re-

akcji) – podobnie jak dru yny – jest próba od-

rzucania oskar e . Sponsor mo e nawet wyj  

wzmocniony z kryzysu, je li b dzie otwarcie 

i uczciwie komunikowa  o krokach podejmowa-

nych w celu wyja nienia konß iktowej sytuacji.

Innym tematem by o komunikowanie nie-

mieckich ko cio ów, którym zaj  si  Marcus 

Wiesenberg z Uniwersytetu w Lipsku. Podj  

ocen  dostosowania niemieckiego ko cio a 

katolickiego i wyzna  protestanckich do plu-

ralistycznego spo ecze stwa, a tak e poziomu 

profesjonalizmu PR ko cio ów i ich organów. 

Wiesenberg przyzna  wy sze noty za PR ko-

cio om protestanckim, które – jego zdaniem – 

lepiej dopasowa y si  do konkurencji ze wiec-

kimi instytucjami zajmuj cymi si  potrzebami 

duchowymi i socjalnymi obywateli.

Do stworzenia w pe ni racjonalnego PR, 

kieruj cego si  zasadami Þ lozoÞ i pragmatyzmu 

i naturalizmu, wezwa  Piet Verhoeven z Univer-

sity of Amsterdam w wyst pieniu Wsparcie dla 

ewolucji warto ci emancypacyjnych: propozy-

cja nowego celu dla PR. Jego zdaniem, public 

relations powinno s u y  wspieraniu warto ci 

wieckich i liberalnych, takich jak: swoboda 

wyboru (rozwody, aborcja, homoseksualizm), 

równo  (kobiet w polityce, edukacji i w pra-

cy), wolno  wypowiedzi (lokalnie, na pozio-

mie kraju, tak e w kwestiach kontrowersyj-

nych), autonomia (niezale no , wyobra nia, 

niepodleganie nakazom). W takim uj ciu PR 

mia oby s u y  stopniowej emancypacji we-

d ug powy szych warto ci, wspieraniu post pu 

gospodarczego i technologicznego, poszerzaniu 

wolno ci jednostek i post powi globalizacji. 

G ównym celem komunikowania by oby roz-

powszechnianie innowacji, tak e spo ecznych. 

Wed ug Verhoevena tak rozumiane emancypa-

cyjne public relations nale a oby odró ni  od 

komunikowania opartego na innych, konku-

rencyjnych warto ciach, które – jego zdaniem 

– jest to same z propagand .

Du ym zainteresowaniem cieszy o si  spot-

kanie z redaktorami pism: “Journal of Public 

Relations Research” (Bey-Ling Sha), “Corpo-

rate Communication: An International Jour-

nal” (W. Timothy Coombs), “International 

Journal of Strategic Communication” (Ansgar 

Zerfass), “Journal of Public Affairs” (Danny 

Moss) i “Journal of Communication Manage-

ment” (Ganga Danesh). Oprócz praktycznych 

porad redaktorów, jak umie ci  tekst w jednym 

z periodyków, w dyskusji pojawi y si  w tki 

polemiczne wobec polityki redakcyjnej, np. 

„Journal of Public Relations Research”, który 

ogranicza liczb  tekstów (w numerze 1–2/2018 

s  zaledwie dwa artyku y). Szefowa pisma t u-

maczy a to trosk  o poziom merytoryczny, cho  
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nie wszystkim obecnym ten argument traÞ  do 

przekonania.

Je li idzie o polskie w tki, to – poza prezen-

tacj  Micha a Chmiela z Londynu – nale y pod-

kre li  wyst pienia Ryszarda awniczaka z Woj-

skowej Akademii Technicznej z Warszawy (wcze-

niej z Uniwersytetu Ekonomicznego z Poznania), 

który regularnie zabiera g os podczas konferencji 

w Bled. W tym roku poprowadzi  jeden z paneli, 

a tak e przedstawi  referat Od promocji liberalnej 

demokracji do konieczno ci jej obrony: wyzwa-

nia dla bran y PR. Nawi za  w nim do koncepcji 

transformacyjnego public relations i bie cych 

wydarze  z polityce wewn trznej i mi dzynaro-

dowej szeregu pa stw, g ównie USA.

W tym roku w Bled po raz pierwszy wyst pi

reprezentant Uniwersytetu Warszawskiego. 

Jacek Barlik z Wydzia u Dziennikarstwa, In-

formacji i Bibliologii w referacie W jednym 

ó ku z wrogami – i co si  dzieje dzie  pó -

niej przedstawi  wyniki badania w ród liderów 

polskiego PR, szefów agencji, dyrektorów 

dzia ów komunikowania, public relations, re-

lacji inwestorskich i marketingu czo owych 

Þ rm i instytucji. Zwróci  uwag  na koniecz-

no  wczesnego identyÞ kowania oponentów, 

nawi zywania z nimi relacji przed i w trakcie 

kryzysu i pami tania o ich podtrzymywaniu po 

jego zako czeniu.

Motywem przewodnim przysz orocznej 

26. konferencji BledCom b dzie „Zaufanie 

i reputacja”, cho  – jak pisz  organizatorzy 

– i inne tematy b d  mile widziane w pro-

gramie.


