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A konferencia központi témája a politikai kommunikáció új
technológiák általi átalakulása volt. A nyugati
szakirodalomban több éve szereplő téma ezzel a
konferenciával érkezett meg szimbolikusan is Közép-kelet és
Kelet Európába. A konferenciához egy tematikus
folyóiratszámot is készítettek a szervezők (Central European
Journal of Communication 2011/ősz). Sajnos a szervezési
csúszások miatt a lapszám egyelőre még nem jelent meg. A
konferencia fényét tovább emelte, hogy hat kontinensről
érkeztek előadók. A jól ismert, nemzetközileg elismert
nevektől a kevésbé ismertekig képviseltették magukat a
különböző gondolkodási és kutatási irányok. A konferenciát
a Lengyel Kommunikációtudmányi Társaság és a Varsói
Egyetem szervezete, az ECREA (European Communication
Research and Education Association) patronálta.
Szigorúan tudományos szempontból nem tartalmazott
semmilyen újdonságot a konferencia. Továbbra is
megállapítható, hogy egyik részről vannak azok a kutatások,
amelyek egy ország politikai kommunikációját vizsgálják,
nem túl sok relevanciával a nemzetközi eredmények
irányához. A másik oldalon pedig a nemzetközi, vagy két
ország összehasonlító kutatásában lefolytatott vizsgálatok
találhatók. Ez utóbbiak már jobban illeszkednek a
nemzetközi folyóiratokban vázolt eredményekhez.
Philippe J. Maarek, Nico Carpentier, Wolfgang Donsbach,
Barbara Pfetsch, Frank Esser, Katrin Voltmer és Dominic
Wring pusztán pár név azon kutatók közül, akik nemrégiben
új aspektust hoztak a politikai kommunikációba, így ők is
voltak a vezérszónokok. Sajnálatos azonban, hogy – talán
Közép-kelet Európa eddigi „peremvidéki” volta miatt –
beszédeik sablonosak voltak.
A szervezés (étkezés, szünetek, elhelyezkedés, stb.) tökéletes
volt.

A személyes részvétel
értékelése:

Kelt:

Előadásomat a New Media and Elections: Comparative
Studies c. panelban tartottam Party Websites and
Parliamentary Elections in Hungary and the UK címmel.
Lengyel, mexikói és svájci paneltársaimmal jellemzően pártvagy politikus-honlapokat hasonlítottunk össze. A közönség
nem volt számos, viszont annál aktívabb.
A részvételem értékelésében azonban meg kell említeni,
hogy a kar számára is eredménnyel jártam Varsóban:
- Dr. Robert Imre (University of Newcastle, Australia)
november 14-én a Nemzetközi viszonyok I. és az
Információs hálózatok szerepe a politikai kommunikációban
c. kurzusok vendége lesz.
- A Wroclawi Egyetem Politikatudományi Intézete és a
SZTE ÁJTK Politológiai Tanszéke között elkezdődött az
Erasmus kapcsolat kiépítése.

[Aláírás:]

(Beküldendő: pdf-formátumban az ajtk.dekani@juris.u-szeged.hu e-mailcímre és aláírva
postai úton. SZTE Állam- és Jogtudományi Kar, Külügyi Bizottság, 6720 Szeged, Tisza L.
krt. 54.)

