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SPRAWOZDANIE Z MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ
„E-GOSPODARKA, E-SPOŁECZEŃSTWO W EUROPIE ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ”
NAŁĘCZÓW 11–13 MAJA 2009 ROKU
Rozprawy Społeczne Nr I (IV) 2010, 152-155
Dawid Błaszczak
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

W dniach 11–13 maja 2009 roku w Nałęczowie
miała miejsce jubileuszowa X Międzynarodowa
Konferencja Naukowa „E-gospodarka, E-społeczeństwo w Europie Środkowej i Wschodniej”. Organizatorami konferencji były: Katedra Mikrostruktur
Społecznych i Współczesnych Teorii Socjologicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Jana Pawła II oraz Instytut Socjologii Państwowej
Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej
Podlaskiej.
Honorowy patronat nad konferencją objęli:
Minister Infrastruktury Cezary Grabarczyk, Marszałek Województwa Lubelskiego Krzysztof Grabczuk oraz Prezydent Lublina Adam Wasilewski.
Siedzibą konferencji było Centrum SzkoleniowoWypoczynkowe „Energetyk” mieszczące się w malowniczym Nałęczowie.
Inauguracja konferencji miała miejsce w Pałacu
Małachowskich, gdzie wysłuchano koncertu muzyki klasycznej w wykonaniu artystów Teatru Muzycznego w Lublinie. Następnie głos zabrał Przewodniczący Komitetu Naukowego, a jednocześnie
pomysłodawca i inicjator konferencji prof. dr hab.
inż. Sławomir Partycki. W swoim wystąpieniu
powitał uczestników konferencji, przedstawił zaproszonych gości a także nawiązał do tematyki
i tradycji konferencji.
Otwarcia konferencji dokonał Jego Magnificencja ks. prof. dr hab. Stanisław Zięba – Prorektor
KUL Jana Pawła II. Następnie głos zabrali prof. dr
hab. Józef Bergier – ówczesny Rektor PSW im.
Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Patrycja
Wolińska-Bartkiewicz – Podsekretarz Stanu Ministerstwa Infrastruktury, Krzysztof Grabczuk – Marszałek Województwa Lubelskiego oraz Adam
Wasilewski – Prezydent miasta Lublina.
Uczestnicy wysłuchali również prezentacji
multimedialnej dr Krystyny Leśniak-Moczuk pt.
„Jubileusz X-lecia”, w której nawiązano do bogatej
historii dotychczasowych konferencji zainicjowanych przez prof. dr hab. inż. Sławomira Partyckie-

go, który jeszcze jako niesamodzielny pracownik
naukowy zaczął skupiać wokół swojej osoby
naukowców, chętnych i kompetentnych do prowadzenia debat dotyczących socjologicznych zagadnień rynku, gospodarki, pieniądza, kultury,
organizacji, konsumpcji, społeczeństwa sieciowego, itp. Nowatorski, a jednocześnie wysoki poziom
organizowanych konferencji spowodowały, że co
roku gromadzi się wokół niej wielu naukowców
analizujących procesy i aspekty życia współczesnych społeczeństw na różnych obszarach jej
działalności.
Zakres tematyczny konferencji dotyczył takich
zagadnień jak:
I. E-gospodarka, E-społeczeństwo w teoriach:
formalne teorie sieciowe, krytyczne teorie globalizacji, transformacja systemowa i sieciowa, wymiana sieciowa a wartości kulturowe, Internet
a więzi społeczne, indywidualizm sieciowy itd.
II. Sieciowość procesów, struktur, organizacji
gospodarczych: przedsiębiorstwa wirtualne i sieciowe, e-koalicje, kooperacje, fuzje, e-marketing, marketing-biznes, bezpieczeństwo w sieci, ochrona
wiedzy, kapitał ludzki, społeczny, intelektualny.
III. Kultura, dystrybucja, konsumpcja: kultura
sieci, Inter-życie, technopolis, siecioholizm, cyberkonsumpcja.
IV. E-rozwój a zmiany społeczno-gospodarcze:
Internet a rozwój lokalny, e-urząd, e-administracja,
e-samorząd, dyfuzja innowacji w sieci, społeczności lokalne a e-społeczności.
V. Pieniądz elektroniczny a obrót pieniężny w
e-gospodarce: konkurencyjność banków, wirtualizacja usług finansowych, wirtualizacja handlu,
e-pieniądz, e-zakupy.
Wyznacznikiem popularności konferencji jest
również ilość jej uczestników, których podczas
jubileuszowej konferencji było około dwustu,
w tym kilkudziesięciu profesorów z Polski, Litwy,
Białorusi, Armenii, Ukrainy, Mołdawii. Konferencja była przygotowana w sposób bardzo pro-
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fesjonalny m.in. dzięki atrakcjom przygotowanym
przez organizatorów, wcześniejszym poinformowaniu uczestników o terminie ich prelekcji, czy
przygotowanej przed konferencją dwutomowej
publikacji zawierającej materiały konferencyjne.
Pozwala to stwierdzić, że niniejsza konferencja jest
jednym z czołowych tego typu spotkań naukowych
organizowanych w kraju, jak również za granicą.
W trakcie trzydniowych obrad zaaranżowano
cztery sesje plenarne i trzynaście grup roboczych,
w których czynnie uczestniczyli wyróżniający się,
wzorowi studenci socjologii z Państwowej Szkoły
Wyższej w Białej Podlaskiej, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Uniwersytetu Marii CurieSkłodowskiej. Organizatorzy zadbali również o sferę rozrywkowo-kulturalno-wypoczynkową. Uczestnicy mogli wziąć udział w zabawie tanecznej, wysłuchać koncertu w wykonaniu Zespołu Pieśni
i Tańca im. Wandy Kantorowej w Lublinie, skorzystać z basenu i sauny.

Podsumowując sprawozdanie można stwierdzić, że konferencja w Nałęczowie była miejscem
wzmożonej pracy intelektualnej, opartej na szerokiej i dogłębnej wymianie myśli, poglądów,
spostrzeżeń dotyczących funkcjonowania społeczeństw i gospodarek we współczesnym świecie
i kulturze, a także zjawiskach, procesach i wyzwaniach kluczowych dla społeczeństw w XXI
wieku. Inicjatywa tego typu była ponadto okazją do
prezentacji własnych, indywidualnych poglądów,
wniosków z badań, dokonania przemyśleń nad
przeobrażeniami współczesnego świata i funkcjonujących w nim społeczeństw.
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REPORT ON THE INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
“E-CONOMY, E-SOCIETY IN THE CENTRAL AND EASTERN EUROPE”
NAŁĘCZÓW 11 – 13 OF MAY 2009
Rozprawy Społeczne Nr I (IV) 2010, 152-155
Dawid Błaszczak
Pope John Paul II State School of Higher Education in Biała Podlaska

On the 11–13 of May in Nałęczów there was
held a jubilee X International Scientific Conference “E-economy, E-society in the Central and
Eastern Europe”. The Conference was organized
by: Department of Social Microstructures and
Contemporary Sociological Theories of Pope John
Paul II Catholic University of Lublin (KUL), and
Institute of Sociology of Pope John Paul II State
School of Higher Vocational Education in Biała
Podlaska (PWSZ).
The conference was held under honorary
auspices of: Minister of Infrastructure – Cezary
Grabarczyk, Marshall of the Lublin Province –
Krzysztof Grabczuk, and President of the City of
Lublin – Adam Wasilewski. The venue of the
Conference was Training and Recreation Centre
“Energetyk” located in a picturesque Nałęczów.
The Conference was inaugurated in the Malachowski’s Palace with a concert of classical music
performed by artists of the Musical Theatre in
Lublin. Next, an opening speech was delivered by
the Chairman of the Scientific Committee and,
simultaneously, an originator and initiator of the
Conference – Prof. Dr. Sławomir Partycki who
welcomed all participants, introduced guests and
summarized the scope and traditions of the
Conference.
The Conference was opened by His Magnificence The Rev. Prof. Dr. Stanisław Zięba – Pro-Rector of Pope John Paul II Catholic University of
Lublin. Afterwards, introductory speeches were
delivered by Prof. Dr. Józef Bergier – contemporary
Rector of Pope John Paul II State School of Higher
Vocatio-nal Education in Biała Podlaska, Patrycja
Wolińska-Bartkiewicz – Under-Secretary of State of
the Ministry of Infrastructure, Krzysztof Grabczuk – Marshall of the Lublin Province, and Adam
Wasilewski – President of the City of Lublin.
Further on, the participants had an opportunity
to listen to a multimedia presentation by Dr.
Krystyna Leśniak-Moczuk entitled “The Xth Anni-

versary”, that provided an extensive overview of
the rich history of the previous conferences
initiated by Prof. Dr. Sławomir Partycki, who even
before becoming an independent scientist had
already been able to gather researchers being eager
and competent to debate over sociological issues
of the market, economy, money, culture, organization, consumption, the network society, etc.
Each year, the innovative and, at the same time,
high level of the organized conferences has been
attracting a number of scientists willing to analyze
processes and aspects of life of contemporary
societies in different areas of their activity.
The scope of the Conference addressed the
following issues:
I. E-economy, E-society in theories: formal network theories, critical theories of globalization,
systemic and network transformation, network
exchange vs. cultural values, Internet vs. social
bonds, network individualism, etc.
II. Network-like character of processes, structures, economic organizations: virtual and network
companies, e-coalitions, cooperations, fusions,
e-marketing, marketing-business, safety in the
Internet, knowledge protection, human, social and
intellectual capital.
III. Culture, distribution, consumption: Internet
culture, Inter-life, technopolis, netholism (net addiction), cyberconsumption.
IV. E-development vs. social and economic
changes: Internet vs. local development, e-office,
e-administration, e-local government, innovation
diffusion in the Internet, local communities vs.
e-communities.
V. E-money vs. financial turnover in e-economy:
competition of banks, virtualization of financial
services, virtualization of commerce, e-money,
e-shopping.
An indicator of Conference popularity is also
the number of participants, which during the
jubilee Conference accounted for ca. two hun-
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dreds, including tens of professors from Poland,
Lithuania, Belarus, Armenia, Ukraine, and Moldova. Professional organization of the event was
greatly appreciated, owing to, e.g., multiple attractions planned by the Organizers, alerting participants on terms of their speeches or a two-volume
publication with conference materials handed over
to all participants at the Conference. All these
allows concluding that this Conference is one of
the top-rank scientific meetings organized in
Poland and abroad in this filed of interest.
Over three-day discussions, four plenary sessions and thirteen working groups were arranged
that were actively attended by top and model
students of sociology major from the State School
of Higher Vocational Education in Biała Podlaska,
Catholic University of Lublin and Maria CurieSkłodowska University. The Organizers have also

took care of entertainment, cultural and recreational attractions. The participants could take part
in a dancing play, listen to a performance by
Wanda Kantorowa Folk Song and Dance Ensemble
in Lublin or enjoy swimming pool and sauna
facilities.
In summary of the report, it may be concluded
that the Conference in Nałęczów was a venue of
intensive intellectual work based on wide and indepth exchange of thoughts, views and observations referring to the functioning of societies and
economies in the contemporary world and culture,
as well as to phenomena, processes and key
challenges for societies in the XXIst century. This
initiative was additionally an excellent opportunity
to present own, individual views, conclusions of
studies, and to consider over transformations of the
contemporary world and societies functioning in it.
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