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Międzynarodowe rozważania o nauce – 11. Euroazjatyckie  
Forum Multidyscyplinarne. 1-2 września 2022, Batumi, Gruzja

Gruziński Uniwersytet Grikgola Robakidze był w tym roku miejscem spo-
tkania naukowców z kilku krajów świata, którzy w ramach obrad 11. Euroazja-
tyckiego Forum Multidyscyplinarnego (EMF) dzielili się wiedzą, wynikami 
badań i doświadczeniami z pola kilku różnych dyscyplin akademickich. Wyda-
rzenie to, odbywające się z udziałem prelegentów tak stacjonarnie jak i online, 
było w tym roku także miejscem zainicjowania ważnej debaty na temat  ujednoli-
cenia międzynarodowych standardów w obszarze pisania i publikowania tekstów 
naukowych. 

Pierwsze Forum zostało zorganizowane w Tbilisi w 2013 roku i od tego cza-
su rokrocznie poszerza tak program i tematykę obrad, jak i swój zasięg teryto-
rialny, liczbę uczestników czy wreszcie – liczbę naukowych artykułów przyję-
tych do publikacji. Przyjęte prace są publikowane jako materiały konferencyjne 
i wydania specjalne czasopism „European Scientific Journal” (ESJ), „European 
Journal of Educational Sciences” (EJES), „International Journal of Linguistics”, 
„Literature, and Culture” (LLC) oraz „European Journal of Economics, Law, and 
Politics” (ELP).

Głównym organizatorem i pomysłodawcą EMF jest Europejski Instytut Na-
ukowy (ESI), będący globalną platformą akademicką, która współpracuje z uni-
wersytetami i ośrodkami akademickimi na pięciu kontynentach, organizując kon-
ferencje naukowe, fora, warsztaty i wspólne projekty. ESI stanowi pomost dla 
poszukiwań z całego świata, przyczyniając się tym samym do promocji współ-
czesnych osiągnięć naukowych. Motto, którym kieruje się organizacja – „Nauka 
nie zna granic”, jest zapewnieniem jak największej globalnej wymiany wiedzy 
i dzielenia się najlepszymi praktykami. 
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W tegorocznej edycji Forum wzięła udział reprezentacja Katedry Dzienni-
karstwa i Komunikacji Społecznej UJK – dr hab. prof. UJK, Olga Dąbrowska-
-Cendrowska i mgr Natalia Walkowiak – z prelekcją Foreign Capital in the Wo-
men’s Press in Poland in 1989-2019 – Attempted Summary (Kapitał zagraniczny 
na rynku prasy kobiecej w Polsce w latach 1989-2019, próba podsumowania) 
oraz mgr Daria Malicka z tematem How city speaks to young people? (Jak miasto 
mówi do młodych ludzi?). Obydwie prelekcje znalazły się w sesji Diplomacy and 
communications (Dyplomacja i komunikowanie się) i wzbudziły ożywioną dys-
kusję wśród słuchaczy. Wśród prelekcji w tym bloku tematycznym znalazły się 
te poświęcone wzajemnym kontaktom Turcji i Gruzji, jak znakomity referat How 
do Turkey and Georgia view each other? Corpus analysis of diplomatic relations 
between 2002-2022, (Jak postrzegają się wzajemnie Turcja i Gruzja? Korpuso-
wa analiza stosunków dyplomatycznych w latach 2002-2022) wygłoszony przez 
profesora International Black Sea University w Gruzji, Abdulmelika Alkana, jak 
też i te poruszające zagadnienia związane z rolą i siłą mediów społecznościo-
wych – a wśród nich wykład profesor Jildy Khubulia z gruzińskiego uniwersytetu 
Alterbridge: Social networks and their influence on the election campaign (Sieci 
społecznościowe i ich wpływ na kampanię wyborczą).

Tematy zgłoszone przez tegorocznych prelegentów pogrupowane zosta-
ły w 5 sesji, dotyczących prawa i nowych technologii, mediów i komunikacji 
społecznej, zdrowia i medycyny, nauki i nauczania oraz wyzwań współczesnej 
pedagogiki. Na liście występujących znaleźli się przedstawiciele świata nauki 
z Turcji, Polski, Gruzji, Stanów Zjednoczonych, Macedonii, Czech i Włoch. At-
mosfera międzynarodowej współpracy, opartej na tak wielu różnych obszarach 
i polach, została przez organizatorów zapewniona już od pierwszego dnia kon-
ferencji, poświęconego nie tylko na obrady, lecz także na wspólne zwiedzanie 
najciekawszych miejsc w gościnnym Batumi. Uczestnicy EMF odwiedzili spek-
takularny Ogród Botaniczny oraz wzbudzające niekłamany zachwyt Zamek Go-
nio i Zamek Petra. 

Owocem nawiązanej w Batumi współpracy było między innymi wejście dr 
hab. prof. UJK Olgi Dąbrowskiej-Cendrowskiej, kierującej Katedrą Dziennikar-
stwa i Komunikacji Społecznej UJK, w skład zespołu redakcyjnego międzynaro-
dowego czasopisma naukowego „International Journal of Linguistics, Literature, 
and Culture” wydawanego przez European Scientific Institute.


