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Kamil Szymański1
23 października 2015 we Wrocławiu, w Instytucie Kulturoznawstwa
Uniwersytetu Wrocławskiego odbyła się kolejna konferencja naukowa z
cyklu sympozjów poświęconych globalizacji oraz jej historycznych i
współczesnych przemian. Konferencje mają charakter interdyscyplinarny, gromadząc naukowców z różnych dyscyplin nauki – historii, kulturoznawstwa, antropologii, socjologii, politologii, ekonomii, filozofii,
historii sztuki czy językoznawstwa. Obecna, ósma już konferencja była
poświęcona zagadnieniom związanym z (nie)trwałością globalizacji.
Temat konferencji został sformułowany jako „Trwałość – Nietrwałość –
Globalizacji”. W liście intencyjnym od organizatorów mogliśmy przeczytać: „Niektórzy przedstawiają globalizacje jako nieuchronną konieczność. Potężną globalną siłę, która zmienia nasze życie, czy tego chcemy,
czy nie. Nie ma alternatywy – jak mówiła Margaret Thatcher. Jeśli spojrzymy wstecz, to zauważymy, że zjawiska i procesy globalne ulegały
jednak zmianom. Globalny dwubiegunowy ład świata zimnej wojny
odszedł do historii wraz z rozwiązaniem Związku Radzieckiego z końcem 1991 r. Lata 90. XX wieku to początki powszechnego zasięgu Internetu, bez którego trudno wyobrazić sobie współczesność. Z końcem stulecia rozwinięte kraje Zachodu stały się dłużnikami krajów rozwijających
się, które zaliczano niedawno do tzw. trzeciego świata. W tym roku
MFW podał, iż USA przestały być największą gospodarką świata. Obecnie są nią Chiny. Globalizacja ulega przemianom, jej formy i składniki
nie są niezmienne. Czy jednak – mimo przekształceń form i elementów
globalizacji – można ją uznawać za coś trwałego? Za kierunek, w którym
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nieuchronnie zmierzamy? A może należałoby stwierdzić, że globalizacja
to złożone zjawisko, na które składają się zawiłe, nie zawsze przez nas
rozumiane zależności między rozmaitymi fenomenami, że to delikatna,
niestabilna konstrukcja przypominająca domek z kart”. W skład komitetu naukowego konferencji weszli: prof. dr hab. Bogdan Rok; dr hab. Stefan Bednarek, prof. UWr; dr hab. Jan Michał Burdukiewicz, prof. UWr
Z komitet organizacyjny tworzyli: dr hab. Andrzej Nobis, prof. UWr
(Instytut Kulturoznawstwa); dr hab. Piotr Badyna (Instytut Historyczny)
oraz dr Piotr Jakub Fereński (Instytut Historyczny).
Konferencje organizowane pod kierownictwem prof. Nobisa charakteryzują się również tym, że uczestnicy nie wygłaszaj „tradycyjnych”
referatów. Przygotowane przez nich tekstysą udostępniane odpowiednio
wcześniej przed konferencją, dzięki czemu czas konferencji przeznaczony jest wyłącznie na dyskusje, krytykę, pytania i odpowiedzi. W ramach
obrad dyskusjom poddane były w tym roku następujące wystąpienia: dr
hab. Piotr Badyna, Wybrane historie kartofla – Fryderyk II i ziemie polskie od
XVII do połowy XIX stulecia; dr Magdalena Barbaruk, Globalna lekcja miast
Południa; dr Joanna Kapica-Curzytek, Sytuacja i perspektywy języka planetarnego (globalnego) w kontekście globalizacji; mgr Kamil Szymański, Trwałość techniki w kontekście globalizacji; dr Piotr Jakub Fereński, Świat jakiego
nie znamy; dr hab. Leszek Kopciuch, Powinność i wartość globalizacji (z
przykładami stanowisk dziewiętnastowiecznych i późniejszych); dr Karolina
Golinowska, Globalne ścieżki instytucji kultury – uczestnictwo, partycypacja
czy edukacja; dr Katarzyna Jasikowska, Światowe Forum Społeczne jako
arena tworzenia trwałej zmiany świadomości społecznej w dobie neoliberalnej
globalizacji gospodarczej; dr Małgorzata Kniaź, Globalizacja językowa a świat
arabski. Trwałość przemian?; mgr Agata Kosecka, Cyberpaństwo, tendencje,
zagrożenia; dr Janusz Myszczyszyn, Oddziaływanie polityki handlu zagranicznego w kształtowaniu współczesnych procesów globalizacyjnych na przykładzie wybranych gospodarek z wczesnym take-off; dr hab. Adam Nobis, prof.
UWr, Pytania o trwałość globalizacji; dr Elżbieta Olzacka, „Globalna kariera” zachodniego sposobu prowadzenia wojen – trwały trend czy przemijająca
świetność?; dr Piotr Pieńkowski, Wspólnota globalnych ryzyk. Rozważania o
(nie)możliwej jedności.
Dwa z przysłanych wcześniej tekstów nie były poddawane dyskusji
ze względu na nieobecność autorek, które z różnych powodów nie mogły wziąć udziału w konferencji. Były to teksty: prof. dr hab. Małgorzata
Orłowska Między leisure a play; dr hab. Moniki Banaś Deglobalizacja. W
poszukiwaniu symetrii. Na zakończenie konferencji została przedstawiona
prezentacja prof. dr. hab. Michaela Fleischera pod tytułem Kapitalizm.
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Problematyka którą podejmowali autorzy była związana z głównym
tematem konferencji, jednak ich rozważania ukazywały ją w szerokiej,
multidyscyplinarnej perspektywie badawczej. Pozwalało to uzmysłowić
sobie różne perspektywy, w jakich można analizować zjawisko globalizacji oraz procesy, które ją utrwalają lub „rozsadzają”.
Nadesłane przez uczestników teksty zostaną opublikowane w najbliższym numerze czasopisma internetowego „Kultura–Historia–Globalizacja”, który ukaże się do końca tego roku. Kolejna konferencja poświęcona globalizacji – jak zapowiedzieli organizatorzy – zaplanowana
jest na październik przyszłego roku i odbędzie się, jak zwykle, we Wrocławiu.
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