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D

ziewiąta edycja miĊdzynarodowej konferencji CEECOM (International Central
and East European Communication and Media
Conference), zorganizowana przez CEECOM
Consortium, ECREA CEE Network (European
Communication Research and Education Association) we wspóápracy z Uniwersytetem w Tartu, odbyáa siĊ w dniach 16–18 czerwca 2016 r.
Wspóáczesny rozwój cywilizacyjny wpáywa na
sposób uprawiania nauki oraz edukacji, dodatkowo ogromne znaczenie mają odmienne kulturowo i politycznie paĔstwa, które wyksztaácają
cechy typowe dla swoich spoáeczeĔstw.Dlatego
tegoroczna edycja konferencji odbyáa siĊ pod
hasáem „Media and communication studies:
Bridging disciplines, bridging countries”. Jej
celem byáa wzajemna wymiana idei i doĞwiadczeĔ, pod kątem inter- i transdyscyplinarnym,
o czym moĪe Ğwiadczyü szeroki zakres tematyczny wygáoszonych referatów. Gáównym
celem konferencji byáa odpowiedĨ na pytanie:
W jakim stopniu kultury medialne i komunikacyjne w krajach CEECOM są porównywalne?
Podczas dwudniowej konferencji odbyáo siĊ
6 wystąpieĔ indywidualnych – keynote speeches,
3 panele dyskusyjne oraz 14 sesji o róĪnej tematyce badawczej, w tym jedna o nazwie „Fair
of ideas”, w trakcie której moĪna byáo zgáosiü
referat o dowolnej tematyce, bez koniecznoĞci
wczeĞniejszego wysáania abstraktu.

KonferencjĊ rozpoczĊáo godzinne wystąpienie Epp Lauk z Uniwersytetu w Jyvaskyli,
w którym mówiáa o moĪliwych ĞcieĪkach rozwoju badaĔ nad mediami w Europie ĝrodkowej
i Wschodniej. Lauk stwierdziáa, Īe Ğrodowisko
naukowe potrzebuje krytycznej masy badaczy. PodkreĞliáa, Īe wiĊkszoĞü naukowców jest
w wieku 50+ lub 25+, co powoduje, Īe mają
oni inne perspektywy badawcze oraz Īe máodzi
naukowcy nie mają tyle doĞwiadczenia, co ich
starsi koledzy, ale za to mają wiĊkszą szansĊ na
lepszą edukacjĊ. Kolejne wystąpienia indywidualne naleĪaáy do Peetera Toropy z Uniwersytetu
w Tartu oraz Rauno Thomasa Mossa, równieĪ
z miejscowego Uniwersytetu. Pierwszy z wymienionych poruszyá ciekawą tematykĊ dotyczącą metodologicznej transzdolnoĞci i transdyscyplinarnoĞci badaĔ nad mediami. PodkreĞliá,
Īe dynamika badaĔ jest zaleĪna od Ğrodowiska
kulturowego, obiektu badaĔ, metajĊzyka oraz
modeli wáasnych. Badając media, zawsze trzeba
mieü na uwadze rolĊ kultury. Ponadto zauwaĪyá,
Īe naleĪy zmieniü sposób myĞlenia z kategorii
podziaáu na kategoriĊ dekonstrukcji. Drugi dzieĔ
konferencji rozpoczĊáo wystąpienie Bogusáawy
Dobek-Ostrowskiej z Uniwersytetu Wrocáawskiego, w którym przedstawiáa swoją propozycjĊ czterech modeli medialnych i politycznych
w krajach Europy ĝrodkowej i Wschodniej.
Nazywa je kolejno hybrydowo-liberalnymi,
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upolitycznionymi, z mediami w okresie przejĞciowym oraz autorytarnymi. Warto nadmieniü,
Īe podczas spotkania naukowego odbyáa siĊ
prezentacja ksiąĪki pt. Democracy and media in
Central and Eastern Europe 25 years on, przygotowanej pod redakcją Dobek-Ostrowskiej
i Michaáa Gáowackiego. KonferencjĊ zamknĊáy wystąpienia Mare Ainsaar z Uniwersytetu
w Tartu, która mówiáa o komunikowaniu nauk
spoáecznych w przestrzeni publicznej oraz o popularyzacji nauki i wspieraniu treĞci dziennikarskich wykorzystujących dane, których Ĩródáem jest wiedza, a takĪe przemówienie Tarmo
Soomere’a – prezesa EstoĔskiej Akademii Nauk
– dotyczące synergii naukowców i redaktorów
jako narzĊdzia do komunikowania.
Pierwszy panel dyskusyjny byá poĞwiĊcony
kulturze komunikacji politycznej, z naciskiem
na analizĊ dyskursu komputerowego w debatach
parlamentarnych. W dyskusji wziĊli udziaá Sergi
Kruk, Ilva Skulte, Vija SƯle, Vents SƯle oraz Tomass Tomsevics. Kolejny panel byá skoncentrowany na tematyce przedstawicieli odpowiedzialnoĞci mediów w perspektywie Europy ĝrodkowej i Wschodniej, a gáos w nim zabrali Michaá
Gáowacki, Haliki Harro-Loit, Bissera Zankova,
Aukse Balcytiene i Epp Lauk. Z kolei podczas
ostatniego panelu Andrew Asher, Anastasia Denisova i Olga Rodak dyskutowali o politycznej prezentacji konßiktów i samowyraĪania przez virale
tekstowe oraz memy internetowe na portalach
spoáecznoĞciowych. Warto dodaü, Īe wszystkie
dyskusje byáy transmitowane online na Īywo.
Sesje obejmowaáy szeroką tematykĊ – od
polityk i regulacji medialnych, komunikacji
i badaĔ historycznych, ekonomii politycznej
i regulacji, po naukĊ o komunikowaniu i mediatyzacji, roli mediów spoáecznoĞciowych i sztuki
oraz mediów w biznesie i konßiktach. Odnosząc
siĊ do spotkania poĞwiĊconemu politycznej ekonomii i regulacji, intersującymi wystąpieniami
byá temat Deimantasa Jastramskisa dotyczący
wolnoĞci mediów na Litwie w wymiarze ekonomicznym oraz referat àukasza Przybysza odnoszący siĊ do indywidulanych etyk vs. áadu

157

korporacyjnego na przykáadzie obrazu i efektów
ekonomicznych kryzysu „Dieselgate” Volkswagena. Przybysz zaznaczyá, Īe kryzys wizerunkowy nie wpáynąá na sprzedaĪ samochodów
badanej marki, która w Polsce wciąĪ pozostaje
jedną z najpopularniejszych.
Na konferencji cieszyá fakt obecnoĞci sesji poĞwiĊconej sztuce i mediom, których rola,
zwáaszcza w polskim Ğrodowisku medioznawczym, jest czĊsto marginalizowana. Podczas
omawianego spotkania Johannes Saar mówiá
o Muzeum Sztuki w Estonii w kontekĞcie przemian toĪsamoĞciowych na áamach prasy. Stworzyá mapĊ, a zarazem kategoryzacjĊ paĔstw pod
wzglĊdem wyraĪanych wartoĞci – w porównaniu z miejscem Īycia. Stwierdziá, Īe populacja estoĔska i jej media są podzielone, dlatego
chciaáby siĊ dowiedzieü, jaka jest tego przyczyna. W tej samej sesji wystąpiáa Karolina Brylska, która zauwaĪyáa, Īe w katolickiej telewizji
moĪna zaobserwowaü wiĊcej kobiet w porównaniu z najbardziej liberalnymi kanaáami telewizyjnymi w Polsce.
Mając na uwadze dynamiczne procesy w obszarze mediów pod wpáywem innowacyjnych
rozwiązaĔ oraz technologii informacyjnych
i komunikacyjnych, przyciągającym wystąpieniem byáy badania Indreka Ibrus i Ulrike Rohn
dotyczące zjawiska „ekonomii dzielenia” podwaĪającego politykĊ mediów audiowizualnych,
które przeprowadzono w póánocno-wschodniej
Europie. Jak podkreĞliáa Rohn, dzielenie siĊ
kontentem jest kluczowym konceptem we
wspóáczesnej kulturze i spoáeczeĔstwie, dlatego Þnansowy sukces portali i aplikacji, takich
jak Uber i Airbnb, nie powinien byü dla nikogo
zaskoczeniem. ĝwieĪe podejĞcie w badaniach
nad mediami publicznymi przedstawiá Michaá
Gáowacki, który podczas wystąpienia poĞwiĊconego porównaniu klastrów medialnych na
Wschodzie i Zachodzie, przedstawiá metodologiĊ badania prowadzonego przy wspóápracy
z Lizzie Jackson. Gáowacki podkreĞliá, Īe obecnie media stoją pomiĊdzy dwoma paradygmatami – nadawczym/przemysáowym oraz siecio-
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wym/postprzemysáowym. Wedáug Gáowackiego
i Jackson media publiczne są czĊĞcią nowego
ekosystemu, w skáad którego wchodzą róĪne
klastry kreatywne i który nie moĪe byü analizowany indywidualnie.
Podczas sesji poĞwiĊconej relacji mediów
z zarządzaniem biznesowym Marju Himma
i Signe Ivask przedstawiáy wyniki badania
dotyczącego wpáywu nagród dziennikarskich
na naruszanie praktyk zawodowych. Badaczki zauwaĪyáy, Īe nagrodzone teksty zawierają
w sobie cechy dziennikarstwa tabloidowego
oraz charakteryzują siĊ skandalem i dziennikarstwem Ğledczym. Zaznaczyáy równieĪ, Īe
jedynie cztery osoby z kapituáy nagrody byáy
gotowe udzieliü wywiadu badaczowi. Powiedziaáy one, Īe nagradzane artykuáy powinny
byü dobrze napisane, ciekawe do czytania („soczyste”) i powinny przynosiü jakieĞ zmiany
w spoáeczeĔstwie. Z kolei Anna Jupowicz-Ginalska zaprezentowaáa interesujące wystąpienie
dotyczące globalnej narracji transnarodowej dla
generacji Z, ze studium przypadku Nexo Lego
Knights. Jupowicz-Ginalska zaprezentowaáa
szereg narzĊdzi, które wspierają i razem tworzą dokáadnie przemyĞlaną narracjĊ mającą na
celu zaangaĪowanie nie tylko dzieci, ale takĪe
ich rodziców.
Konferencji towarzyszyáo wiele wydarzeĔ
spoáecznych i kulturalnych. JuĪ w dniu poprzedzającym otwarcie spotkania zorganizowano
kilkugodzinny rejs zabytkową áodzią po rzece
Emajõgi i jeziorze Peipsi, podczas którego zastanawiano siĊ nad ksztaátem badaĔ w Europie
ĝrodkowej i Wschodniej. Uroczyste rozpoczĊcie konferencji odbyáo siĊ w miejscowym centrum nauki – Science Center AHHAA, gdzie
przygotowano uroczystą kolacjĊ, a uczestnicy
mogli zobaczyü interaktywną wystawĊ i skorzystaü z takich atrakcji, jak jazda rowerem po
linie na wysokoĞci czy spacer po lustrzanym
labiryncie. Pierwszy dzieĔ konferencji zakoĔczyá siĊ spotkaniem w Punkcie Obserwacyjnym
w Tartu, podczas którego uczestnicy mogli zo-
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baczyü interaktywną wizualizacjĊ gwiazdozbiorów i Drogi Mlecznej oraz posáuchaü eksperckiego wykáadu na ten temat. Z kolei drugi dzieĔ
spotkania zakoĔczyá siĊ wycieczką po terenach
bagiennych w miejscowoĞci Rubina, po której
niedáugo póĨniej nastąpiáa ceremonia poĪegnalna z kolacją i koncertem miejscowego zespoáu
muzycznego.
Konferencja poruszaáa bardzo szeroką problematykĊ badawczą, dziĊki czemu speániáa
swoją interdyscyplinarną rolĊ. MiĊdzynarodowe
grono prelegentów pozwoliáo na wzajemną wymianĊ doĞwiadczeĔ i pomysáów, które są róĪnie
wdraĪane i realizowane w poszczególnych krajach. Atutem spotkania byáa multikanaáowoĞü
komunikacyjna z uczestnikami konferencji dziĊki portalom spoáecznoĞciowym, takim jak Facebook i Google+, gdzie na bieĪąco moĪna byáo
zobaczyü zdjĊcia oraz przeczytaü najwaĪniejsze
wnioski z poszczególnych wystąpieĔ. Natomiast
w przypadku paneli dyskusyjnych streaming online na Īywo umoĪliwiá sáuchanie dyskusji bez
koniecznoĞci rezygnacji z udziaáu z innego panelu lub sesji. Jednak na konferencji zabrakáo zapowiadanej wczeĞniej sesji pt. „Start-up research
session” poĞwiĊconej innowacyjnym ideom, metodom, przykáadom i przyszáym kierunkom badaĔ, która przez wielu badaczy byáa postrzegana
jako jedna z najbardziej interesujących podczas
caáego wydarzenia. Wydaje siĊ takĪe, Īe nie
wszystkie referaty zostaáy przyporządkowane
do wáaĞciwych sesji i w związku z tym daáo siĊ
zauwaĪyü brak spójnoĞci tematycznej. Z drugiej
strony, trudno byáo dokonaü kategoryzacji poszczególnych wystąpieĔ ze wzglĊdu na szeroką
rozpiĊtoĞü tematyczną. Zatem podsumowując,
róĪnorodnoĞü obszarów badawczych byáa zdecydowanie atutem konferencji, która – mając taką
nadziejĊ – zainspirowaáa badaczy do rozpoczĊcia
nowych badaĔ oraz spojrzenia na dotychczasowe dokonania z innej perspektywy, dziĊki czemu
jej rezultaty bĊdzie moĪna zobaczyü juĪ podczas
przyszáorocznej edycji CEECOM w stolicy Sáowenii – Ljubljanie.

