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grudnia 2010 roku z Inicjatywy Katedry Kulturoznawstwa
Międzynarodowego Instytutu Studiów
Regionalnych na Wydziale Studiów
Międzynarodowych i Politycznych
Uniwersytetu Jagiellońskiego w budynku na kampusie Uniwersyteckim przy
ul. Gronostajowej 7 odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa
zatytułowana Współczesne transformacje: kultura, polityka, gospodarka.
Organizatorami przedsięwzięcia byli
prof. Tadeusz Paleczny, dr Monika Banaś oraz Joanna Dziadowiec.
Tematyka grudniowej konferencji
została zainspirowana rzeczywistością,

rowanych postawach separatystycznych
w Kanadzie, Hiszpanii, Belgii, Gruzji czy
Filipinach, masowe migracje oraz wynikające z nich problemy integracji imigrantów
w krajach przyjmujących, a także zmiany
obyczajowe zachodzące pod wpływem
tychże interakcji międzykulturowych. Te
i wiele podobnych kwestii stały się przyczyną zorganizowania interdyscyplinarnej
debaty skupiającej przedstawicieli różnych
dziedzin nauki.
W imieniu prorektora UJ prof. Andrzeja Mani konferencję otworzył dziekan
Wydziału Studiów Międzynarodowych
i Politycznych prof. Bogdan Szlachta oraz
dyrektor Instytutu Studiów Regionalnych

of Economic Studies (Rumunia), New
Europe College (Rumunia), University
of Economics in Prague (Czechy), Varna
Free University „Chernorizetz Hrabar”
(Bułgaria), Burgundy School of Business
(Francja), University of Bedfordshire
(Anglia), University of Leeds (Anglia)
oraz Amity University (Indie).
Całodniowe obrady podzielone zostały
na dziesięć sesji: sesję plenarną oraz dziewięć równoległych sesji tematycznych,
a w ich obrębie na trzy grupy zagadnieniowe: kulturoznawczą, politologicznąi gospodarczą.
Sesja plenarna poświęcona została
wieloaspektowym rozważaniom na temat

która w pierwszej dekadzie XXI wieku
dostarczyła namacalnych dowodów na
intensywnie zachodzące zmiany w wielu
aspektach odnoszących się zarówno do
jednostek, jak i całych zbiorowości. Dla
zrozumienia współczesnego świata, określenia, jakim jest obecnie i jakim może
się stać, istotnym jest poszukiwanie odpowiedzi na pytania o przyczynę, naturę,
charakter oraz krótko- i długookresowe
konsekwencje zjawisk takich, jak wybór
Baracka Obamy na prezydenta Stanów
Zjednoczonych, globalny kryzys finansowy zapoczątkowany w 2007 roku, a w jego
konsekwencji spektakularna destabilizacja
gospodarki islandzkiej czy greckiej, rozwój
i umacnianie ugrupowań integracyjnych
w Europie, obu Amerykach, Afryce czy
w Azji przy jednocześnie wyraźnie dekla-

prof. Tadeusz Paleczny. Udział wzięło ponad 60 uczestników, którzy reprezentowali
krajowe i zagraniczne ośrodki akademickie: Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warszawski, Katolicki Uniwersytet
Lubelski Jana Pawła II, Uniwersytet
Wrocławski, Szkołę Główną Handlową
w Warszawie, Wyższą Szkołę Zarządzania
i Bankowości w Krakowie, Uniwersytet
Pedagogiczny w Krakowie, Missouri State
University (USA), North-Caucausus Academy of Public Administration (Rosja),
University of Guadalajara (Meksyk), Çanakkale Onsekiz Mart University (Turcja),
Marmara University (Turcja), Al Fateh
University (Libia), M. Tugan-Baranovskyi
Donetsk National University of Economics
and Trade (Ukraina), Shah Abdul Latif
University (Pakistan), Bucharest Academy

kultury w procesach globalizacji, a więc,
między innymi, różnorodności kulturowej przy jednoczesnym ujednolicaniu
się kultur, instytucjonalizacji kultury,
spektakularności i gwiazdorstwu obecnym
we współczesnej kulturze, nastawieniu na
zmianę, rozbiciu dotychczasowej całości –
brak spójności i nowej całości, różnorodność aż do sprzeczności, dominacji konsumpcjonizmu i przyjemności, iluzyjności
wzmacnianej przeżyciem, areligijności czy
wybujałemu indywidualizmowi. Kultura
została przedstawiona poprzez siedem
rewolucyjnych czynników mających
znaczenie dla obecnej i przyszłej rzeczywistości (populacja, zasoby, technologia,
przepływ informacji, ekonomia, konflikty
i zarządzanie), a także poprzez nowe ruchy
społeczne (jak alterglobalizm, ekologizm,
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