
Dziewi ta edycja mi dzynarodowej kon-

ferencji CEECOM (International Central 

and East European Communication and Media 

Conference), zorganizowana przez CEECOM 

Consortium, ECREA CEE Network (European 

Communication Research and Education Asso-

ciation) we wspó pracy z Uniwersytetem w Tar-

tu, odby a si  w dniach 16–18 czerwca 2016 r. 

Wspó czesny rozwój cywilizacyjny wp ywa na 

sposób uprawiania nauki oraz edukacji, dodat-

kowo ogromne znaczenie maj  odmienne kultu-

rowo i politycznie pa stwa, które wykszta caj  

cechy typowe dla swoich spo ecze stw.Dlatego 

tegoroczna edycja konferencji odby a si  pod 

has em „Media and communication studies: 

Bridging disciplines, bridging countries”. Jej 

celem by a wzajemna wymiana idei i do wiad-

cze , pod k tem inter- i transdyscyplinarnym, 

o czym mo e wiadczy  szeroki zakres tema-

tyczny wyg oszonych referatów. G ównym 

celem konferencji by a odpowied  na pytanie: 

W jakim stopniu kultury medialne i komunika-

cyjne w krajach CEECOM s  porównywalne?

Podczas dwudniowej konferencji odby o si  

6 wyst pie  indywidualnych – keynote speeches, 

3 panele dyskusyjne oraz 14 sesji o ró nej te-

matyce badawczej, w tym jedna o nazwie „Fair 

of ideas”, w trakcie której mo na by o zg osi  

referat o dowolnej tematyce, bez konieczno ci 

wcze niejszego wys ania abstraktu. 

Konferencj  rozpocz o godzinne wyst -

pienie Epp Lauk z Uniwersytetu w Jyvaskyli, 

w którym mówi a o mo liwych cie kach roz-

woju bada  nad mediami w Europie rodkowej 

i Wschodniej. Lauk stwierdzi a, e rodowisko 

naukowe potrzebuje krytycznej masy bada-

czy. Podkre li a, e wi kszo  naukowców jest 

w wieku 50+ lub 25+, co powoduje, e maj  

oni inne perspektywy badawcze oraz e m odzi 

naukowcy nie maj  tyle do wiadczenia, co ich 

starsi koledzy, ale za to maj  wi ksz  szans  na 

lepsz  edukacj . Kolejne wyst pienia indywidu-

alne nale a y do Peetera Toropy z Uniwersytetu 

w Tartu oraz Rauno Thomasa Mossa, równie  

z miejscowego Uniwersytetu. Pierwszy z wy-

mienionych poruszy  ciekaw  tematyk  doty-

cz c  metodologicznej transzdolno ci i trans-

dyscyplinarno ci bada  nad mediami. Podkre li , 

e dynamika bada  jest zale na od rodowiska 

kulturowego, obiektu bada , metaj zyka oraz 

modeli w asnych. Badaj c media, zawsze trzeba 

mie  na uwadze rol  kultury. Ponadto zauwa y , 

e nale y zmieni  sposób my lenia z kategorii 

podzia u na kategori  dekonstrukcji. Drugi dzie  

konferencji rozpocz o wyst pienie Bogus awy 

Dobek-Ostrowskiej z Uniwersytetu Wroc aw-

skiego, w którym przedstawi a swoj  propozy-

cj  czterech modeli medialnych i politycznych 

w krajach Europy rodkowej i Wschodniej. 

Nazywa je kolejno hybrydowo-liberalnymi, 
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upolitycznionymi, z mediami w okresie przej-

ciowym oraz autorytarnymi. Warto nadmieni , 

e podczas spotkania naukowego odby a si  

prezentacja ksi ki pt. Democracy and media in 

Central and Eastern Europe 25 years on, przy-

gotowanej pod redakcj  Dobek-Ostrowskiej 

i Micha a G owackiego. Konferencj  zamkn -

y wyst pienia Mare Ainsaar z Uniwersytetu 

w Tartu, która mówi a o komunikowaniu nauk 

spo ecznych w przestrzeni publicznej oraz o po-

pularyzacji nauki i wspieraniu tre ci dzienni-

karskich wykorzystuj cych dane, których ró-

d em jest wiedza, a tak e przemówienie Tarmo 

Soomere’a – prezesa Esto skiej Akademii Nauk 

– dotycz ce synergii naukowców i redaktorów 

jako narz dzia do komunikowania.

Pierwszy panel dyskusyjny by  po wi cony 

kulturze komunikacji politycznej, z naciskiem 

na analiz  dyskursu komputerowego w debatach 

parlamentarnych. W dyskusji wzi li udzia  Sergi 

Kruk, Ilva Skulte, Vija S le, Vents S le oraz To-

mass Tomsevics. Kolejny panel by  skoncentro-

wany na tematyce przedstawicieli odpowiedzial-

no ci mediów w perspektywie Europy rodko-

wej i Wschodniej, a g os w nim zabrali Micha  

G owacki, Haliki Harro-Loit, Bissera Zankova, 

Aukse Balcytiene i Epp Lauk. Z kolei podczas 

ostatniego panelu Andrew Asher, Anastasia Deni-

sova i Olga Rodak dyskutowali o politycznej pre-

zentacji konß iktów i samowyra ania przez virale 

tekstowe oraz memy internetowe na portalach 

spo eczno ciowych. Warto doda , e wszystkie 

dyskusje by y transmitowane online na ywo.

Sesje obejmowa y szerok  tematyk  – od 

polityk i regulacji medialnych, komunikacji 

i bada  historycznych, ekonomii politycznej 

i regulacji, po nauk  o komunikowaniu i media-

tyzacji, roli mediów spo eczno ciowych i sztuki 

oraz mediów w biznesie i konß iktach. Odnosz c 

si  do spotkania po wi conemu politycznej eko-

nomii i regulacji, intersuj cymi wyst pieniami 

by  temat Deimantasa Jastramskisa dotycz cy 

wolno ci mediów na Litwie w wymiarze eko-

nomicznym oraz referat ukasza Przybysza od-

nosz cy si  do  indywidulanych etyk vs. adu 

korporacyjnego na przyk adzie obrazu i efektów 

ekonomicznych kryzysu „Dieselgate” Volkswa-

gena. Przybysz zaznaczy , e kryzys wizerun-

kowy nie wp yn  na sprzeda  samochodów 

badanej marki, która w Polsce wci  pozostaje 

jedn  z najpopularniejszych.

Na konferencji cieszy  fakt obecno ci se-

sji po wi conej sztuce i mediom, których rola, 

zw aszcza w polskim rodowisku medioznaw-

czym, jest cz sto marginalizowana. Podczas 

omawianego spotkania Johannes Saar mówi  

o Muzeum Sztuki w Estonii w kontek cie prze-

mian to samo ciowych na amach prasy. Stwo-

rzy  map , a zarazem kategoryzacj  pa stw pod 

wzgl dem wyra anych warto ci – w porówna-

niu z miejscem ycia. Stwierdzi , e popula-

cja esto ska i jej media s  podzielone, dlatego 

chcia by si  dowiedzie , jaka jest tego przyczy-

na. W tej samej sesji wyst pi a Karolina Bryl-

ska, która zauwa y a, e w katolickiej telewizji 

mo na zaobserwowa  wi cej kobiet w porów-

naniu z najbardziej liberalnymi kana ami tele-

wizyjnymi w Polsce.

Maj c na uwadze dynamiczne procesy w ob-

szarze mediów pod wp ywem innowacyjnych 

rozwi za  oraz technologii informacyjnych 

i komunikacyjnych, przyci gaj cym wyst pie-

niem by y badania Indreka Ibrus i Ulrike Rohn 

dotycz ce zjawiska „ekonomii dzielenia” pod-

wa aj cego polityk  mediów audiowizualnych, 

które przeprowadzono w pó nocno-wschodniej 

Europie. Jak podkre li a Rohn, dzielenie si  

kontentem jest kluczowym konceptem we 

wspó czesnej kulturze i spo ecze stwie, dlate-

go Þ nansowy sukces portali i aplikacji, takich 

jak Uber i Airbnb, nie powinien by  dla nikogo 

zaskoczeniem. wie e podej cie w badaniach 

nad mediami publicznymi przedstawi  Micha  

G owacki, który podczas wyst pienia po wi -

conego porównaniu klastrów medialnych na 

Wschodzie i Zachodzie, przedstawi  metodo-

logi  badania prowadzonego przy wspó pracy 

z Lizzie Jackson. G owacki podkre li , e obec-

nie media stoj  pomi dzy dwoma paradygma-

tami – nadawczym/przemys owym oraz siecio-
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wym/postprzemys owym. Wed ug G owackiego 

i Jackson media publiczne s  cz ci  nowego 

ekosystemu, w sk ad którego wchodz  ró ne 

klastry kreatywne i który nie mo e by  analizo-

wany indywidualnie.

Podczas sesji po wi conej relacji mediów 

z zarz dzaniem biznesowym Marju Himma 

i Signe Ivask przedstawi y wyniki badania 

dotycz cego wp ywu nagród dziennikarskich 

na naruszanie praktyk zawodowych. Badacz-

ki zauwa y y, e nagrodzone teksty zawieraj  

w sobie cechy dziennikarstwa tabloidowego 

oraz charakteryzuj  si  skandalem i dzienni-

karstwem ledczym. Zaznaczy y równie , e 

jedynie cztery osoby z kapitu y nagrody by y 

gotowe udzieli  wywiadu badaczowi. Powie-

dzia y one, e nagradzane artyku y powinny 

by  dobrze napisane, ciekawe do czytania („so-

czyste”) i powinny przynosi  jakie  zmiany 

w spo ecze stwie. Z kolei Anna Jupowicz-Gi-

nalska zaprezentowa a interesuj ce wyst pienie 

dotycz ce globalnej narracji transnarodowej dla 

generacji Z, ze studium przypadku Nexo Lego 

Knights. Jupowicz-Ginalska zaprezentowa a 

szereg narz dzi, które wspieraj  i razem two-

rz  dok adnie przemy lan  narracj  maj c  na 

celu zaanga owanie nie tylko dzieci, ale tak e 

ich rodziców.

Konferencji towarzyszy o wiele wydarze  

spo ecznych i kulturalnych. Ju  w dniu poprze-

dzaj cym otwarcie spotkania zorganizowano 

kilkugodzinny rejs zabytkow  odzi  po rzece 

Emajõgi i jeziorze Peipsi, podczas którego za-

stanawiano si  nad kszta tem bada  w Europie 

rodkowej i Wschodniej. Uroczyste rozpocz -

cie konferencji odby o si  w miejscowym cen-

trum nauki – Science Center AHHAA, gdzie 

przygotowano uroczyst  kolacj , a uczestnicy 

mogli zobaczy  interaktywn  wystaw  i sko-

rzysta  z takich atrakcji, jak jazda rowerem po 

linie na wysoko ci czy spacer po lustrzanym 

labiryncie. Pierwszy dzie  konferencji zako -

czy  si  spotkaniem w Punkcie Obserwacyjnym 

w Tartu, podczas którego uczestnicy mogli zo-

baczy  interaktywn  wizualizacj  gwiazdozbio-

rów i Drogi Mlecznej oraz pos ucha  eksperc-

kiego wyk adu na ten temat. Z kolei drugi dzie  

spotkania zako czy  si  wycieczk  po terenach 

bagiennych w miejscowo ci Rubina, po której 

nied ugo pó niej nast pi a ceremonia po egnal-

na z kolacj  i koncertem miejscowego zespo u 

muzycznego.

Konferencja porusza a bardzo szerok  pro-

blematyk  badawcz , dzi ki czemu spe ni a 

swoj  interdyscyplinarn  rol . Mi dzynarodowe 

grono prelegentów pozwoli o na wzajemn  wy-

mian  do wiadcze  i pomys ów, które s  ró nie 

wdra ane i realizowane w poszczególnych kra-

jach. Atutem spotkania by a multikana owo  

komunikacyjna z uczestnikami konferencji dzi -

ki portalom spo eczno ciowym, takim jak Face-

book i Google+, gdzie na bie co mo na by o 

zobaczy  zdj cia oraz przeczyta  najwa niejsze 

wnioski z poszczególnych wyst pie . Natomiast 

w przypadku paneli dyskusyjnych streaming on-

line na ywo umo liwi  s uchanie dyskusji bez 

konieczno ci rezygnacji z udzia u z innego pa-

nelu lub sesji. Jednak na konferencji zabrak o za-

powiadanej wcze niej sesji pt. „Start-up research 

session” po wi conej innowacyjnym ideom, me-

todom, przyk adom i przysz ym kierunkom ba-

da , która przez wielu badaczy by a postrzegana 

jako jedna z najbardziej interesuj cych podczas 

ca ego wydarzenia. Wydaje si  tak e, e nie 

wszystkie referaty zosta y przyporz dkowane 

do w a ciwych sesji i w zwi zku z tym da o si  

zauwa y  brak spójno ci tematycznej. Z drugiej 

strony, trudno by o dokona  kategoryzacji po-

szczególnych wyst pie  ze wzgl du na szerok  

rozpi to  tematyczn . Zatem podsumowuj c, 

ró norodno  obszarów badawczych by a zdecy-

dowanie atutem konferencji, która – maj c tak  

nadziej  – zainspirowa a badaczy do rozpocz cia 

nowych bada  oraz spojrzenia na dotychczaso-

we dokonania z innej perspektywy, dzi ki czemu 

jej rezultaty b dzie mo na zobaczy  ju  podczas 

przysz orocznej edycji CEECOM w stolicy S o-

wenii – Ljubljanie.


