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http://www.iscsp.utl.pt/capp/index.php/eventos/congressosconferencias/211-conference-on-political-communicationsections-ipsa-a-iamcr-november-17-18
Research Committee for Political Communication of the
International Political Science Association (IPSA) és
Political Communication Section of the International
Association of Media and Communication Research
(IAMCR) támogatásával tartott konferencia. A két
nemzetközi szervezet kellő biztosíték volt arra, hogy magas
színvonalú konferenciát tartsanak a lisszaboni szervezők. Az
előzetesen meghirdetett konferencia programban sokszínű
nemzetközi részvételre lehetett számítani.
A helyszín mesés volt, az egyetemi előadó ablakából látható
volt a Tejo folyó, az Atlanti óceán, a lisszaboni „Golden
Gate”, azaz az Április 25. híd, valamint a lisszaboni Jézus
szobor, ami elődje a rio de janeiroi Jézus szobornak.

A rendezvény rövid leírása:

A rendezvény értékelése:

A személyes részvétel
értékelése:

A meghirdetett nagynevű előadók egy része sajnos lemondta
a részvételt. Korábbi konferenciákon beszélgetve
némelyikükkel, az anyagi források kiapadására hivatkoztak.
Ennek ellenére sokszínűnek mondható a részvétel, angol,
spanyol, brazil, román és persze portugál meg magyar
résztvevői voltak a konferenciának.
A brit Ivor Graber előadása volt az egyik legérdekesebb, ő
arra hivatkozott, hogy nem történt forradalom a politikai
kommunikációban, pusztán a jól felismerhető evolúciónak
vagyunk a szemtanúi.
A portugál Maria Joao Barbosa és Joana Terra da Motta
pedig egy számomra ismeretlen elemzést alkalmaztak a
portugál választások feldolgozásához. Érdemes lenne átvenni
és a magyar viszonyokra alkalmazni a módszerüket.
Előadásomat Party Websites and the Development of
Political Communication címmel tartottam. Ivor Graber
professzor nagy érdeklődéssel hallgatta végig, később a
folyósón hosszabban elbeszélgettünk az ő és a saját
kutatásaink eredményéről.

A Portugál Katolikus Egyetemen oktató Rita Figueirassal –
akinek a meghívására utaztam e konferenciára – egy 2013ban esedékes Erasmus kapcsolat kiépítéséről beszélgettünk.
Ennek
előfeltétele,
hogy
akkreditálják
a
saját
politikatudomány/politikai kommunikáció mesterképzésüket.
Dominic Wring – az IPSA-t és az IAMCR-t megtestesítő
kutató – pedig kifejtette hogyan szeretnék Közép-Kelet
Európába is elvinni ezt a kétévente tartott konferenciát.
Érdemes lenne esetleg a SZTE ÁJTK-nak is végiggondolnia,
hogy vállalja a házigazda szerepét.
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