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W dniach 14-17 kwietnia 2010 roku na Łotwie
odbyła się 52 Międzynarodowa Konferencja Naukowa
zorganizowana przez Uniwersytet Daugawpilski. Od
lat impreza ta czynnie przyczynia się do rozwoju
współpracy naukowej między uniwersytetami i innymi ośrodkami badawczymi na Łotwie, w krajach Unii
Europejskiej oraz poza jej granicami.
Głównym celem niniejszej konferencji było podkreślenie znaczenia edukacji i kształcenia wyższego
oraz konieczności aplikowania innowacyjnych rozwiązań naukowych w różne sfery życia społecznego. Jak
co roku, zakres tematyczny konferencji obejmował
niezwykle szerokie spektrum zagadnień, o czym
świadczy wielość grup roboczych, które były zogniskowane wokół poszczególnych dziedzin naukowych,
takich jak nauki humanistyczne, społeczne, przyrodnicze, czy artystyczne. W tym roku zaś szczególną uwagę
poświęcono problematyce kształcenia i edukacji.
Tradycyjnie już w konferencji tej wzięli udział nie
tylko naukowcy i nauczyciele akademiccy, ale również
studenci i inne osoby zainteresowane z Łotwy oraz
krajów sąsiednich: Polski, Litwy, Finlandii, Rosji, Białorusi, a także z Niemiec i Wielkiej Brytanii. W tym
roku na Uniwersytet Daugawpilski przybyli także pracownicy Instytutu Socjologii Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, wraz
z kierownikiem instytutu – prof. Sławomirem Partyckim. O randze i popularności konferencji świadczy
imponująca liczba jej uczestników, których w tym roku
było ponad sześciuset. Mieli oni szansę aktywnego
uczestnictwa, wygłoszenia referatów, wymiany opinii
w ramach tak prestiżowej imprezy naukowej o długich
tradycjach oraz nawiązania kontaktów w celu realizacji dalszej współpracy.
Uroczystego otwarcia konferencji dokonał Jego
Magnificencja prof. Arvids Barševskis – Rektor Uniwersytetu Daugawpilskiego. Przemówienia inauguracyjne wygłosili także Prorektor ds. Badań Uniwersytetu Daugawpilskiego – prof. Elita Jermolajeva oraz Wice
Mer miasta Daugawpils – Rita Strode. Ceremonię
otwarcia uświetniło dodatkowo ogłoszenie zwycięzców Dorocznej Nagrody w Dziedzinie Nauki przyznawanej przez Uniwersytet Daugawpilski. Następnie zaś
laureaci – dr Vera Boronenko specjalizująca się
w dziedzinie nauk ekonomicznych oraz dr Indrikis
Krams z dziedziny nauk przyrodniczych, zaprezento-

wali swoje osiągnięcia naukowe. Co ciekawe, to nie był
jedyny konkurs zorganizowany przez dany ośrodek
naukowy i jeszcze w ramach inauguracji konferencji
rozdano nagrody dla zwycięzców Konkursu na Najlepszą Pracę Naukowo-Badawczą pt. „W Drodze do Nauki” dla Uczniów Szkół Średnich. Wszystko to świadczy o tym, że Uniwersytet Daugawpilski jest nie tylko
centrum naukowym i edukacyjnym we wschodniej
części Łotwy, ale stał się też głównym ośrodkiem
wspierającym rozwój gospodarczy i społeczno-kulturowy w danym regionie.
W ramach trzydniowych obrad odbyła się jedna
sesja plenarna, zaś szczegółowe przedstawienie referatów wszystkich uczestników, a następnie dyskusje
podsumowujące przeprowadzono w czterdziestu czterech grupach roboczych. Tematem sesji plenarnej była
„Rola zasobów ludzkich w zrównoważonym rozwoju
regionu”. W jej trakcie uczestnicy wysłuchali siedmiu
wystąpień naukowców i polityków z Łotwy i innych
krajów, wśród których warto wyróżnić prezentacje
prof. Walter Leal Filho (Kierownik Centrum Badań
i Transferu „Zastosowanie Nauk Przyrodniczych”,
Uniwersytet Nauk Stosowanych w Hamburgu, Niemcy), Ray Wilkinson (Dyrektor ds. Rozwoju, Uniwersytet Wschodniego Londynu, Wielka Brytania), Katja
Lahikainen (Koordynator Instytutu Wymiaru Północnego, Instytut Technologii Lappeenranta, Finlandia),
Svetlana Sedunova (Dziekan Wyższej Szkoły Biznesu,
Uniwersytet Państwowy Pskov, Rosja). Wszystkie
obrady konferencyjne odbywały się w trzech językach:
łotewskim, angielskim i rosyjskim.
52 Międzynarodowa Konferencja Naukowa
w Daugawpilsie była atrakcyjna nie tylko ze względu
na swoje walory naukowe, ale wyróżniała się także
przymiotami kulturowo-rozrywkowymi. Organizatorzy zaplanowali czas wolny dla uczestników, w którym
mogli oni zwiedzić Muzeum i Galerię Sztuki Uniwersytetu Daugawpilskiego, jak również wszystkie jego
instytuty naukowe. Zorganizowane też było wspólne
zwiedzanie centrum miasta Daugawpils, szczególnie
jego zabytkowej części i twierdzy obronnej. Wieczorem zaś wszyscy byli zaproszenie na uroczyste przyjęcie.
Konkludując relację z 52 Międzynarodowej Konferencji Naukowej w Daugawpilsie, należy stwierdzić,
że niezwykle rzadko organizowane są wydarzenia
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naukowe o tak szerokim zakresie tematycznym i na
tak wielką skalę międzynarodową, stąd jest to swego
rodzaju ewenement naukowy w naszym regionie Europy Środkowo-Wschodniej. O wartości tej konferencji
stanowi to, iż obejmuje ona problem rozwoju przez

edukację w sposób wielowymiarowy i całościowy,
próbuje zaangażować wszystkie gałęzie nauki do
współdziałania w jednym celu, gdyż tylko w ten sposób możliwe jest osiągnięcie zrównoważonego rozwoju w każdej dziedzinie życia społecznego.
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THE REPORT

FROM THE 52ND INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
OF THE DAUGAVPILS UNIVERSITY
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From the 14th to 17th of April 2010 in Latvia the
52nd International Scientific Conference of the Daugavpils University took place. For many years this
event has been actively contributing to the development of the international scientific cooperation among
the universities and other research centres in Latvia,
in the European Union and beyond its borders.
The main aim of this conference was to emphasise the significance of education, higher education
and the necessity of introducing innovative scientific
solutions into various spheres of social life. As every
year the thematic scope of the conference included the
unusually broad spectrum of topics, which can supported by the multitude of working groups which
were focused on the given scientific disciplines, such
as the liberal arts, social and natural sciences and the
art. This year the special attention was paid to the
issues of teaching and education.
Traditionally in this conference took part not only
scientist and academic teachers but also students and
other interested people from Latvia and the neighbouring countries: Poland, Lithuania, Finland, Russia,
Belarus, and also Germany and Great Britain. This year
to the Daugavpils University came the workers of the
Institute of Sociology of Pope John Paul II University in
Biała Podlaska together with Head of the Institute,
Professor Sławomir Partycki. The impressive number
of the participants, more than 600, shows the rank and
the popularity of this conference. The had an opportunity of an active participation, giving lectures, exchanging opinions during such a prestigious scientific
event with such a long tradition and make acquaintance with the aim of further cooperation.
The ceremonial opening was made by His Magnificence Professor Arvids Barševskis – Rector of the
Daugavpils University. Inauguration speeches were
made by Vice Rector for Research of the Daugavpils
University – Professor Elita Jermolajeva and Vice
Mayor of Daugavpils – Rita Strode. The opening ceremony was honoured by announcing the winners of
Annual Prize in Science granted by the Daugavpils
University. Afterwards, the award winners – Vera
Boronenko, PhD specialising in economy and Indrikis
Krams, PhD specialising in nature sciences presented

their achievements. What is interesting, it was not the
only competition organized by the given scientific
centre and during the inauguration conference the
prizes were given for the winners of The Best Scientific and Research Work Competition entitled “On the
Way to Science” for secondary school students. All
these proves that the Daugawpilski University is not
only the scientific and education centre in the east of
Latvia but also it became the main centre promoting
the economical and socio-cultural development in the
given region.
Within the three-day sessions there was one plenary session, and the detailed presentation of the lectures of all participants and the summary discussions
were held in forty-four work groups. The subject of
the plenary session was “The role of human resources
in the balanced development of the region”. During its
course the participants listened to seven lectures of
scientists and politicians from Latvia and other countries among which it worth to distinguish the lecture
of Professor Walter Leal Filho (Head of Research and
Transfer Centre “Application of Nature Sciences”, the
University of Applied Sciences in Hamburg), Ray Wilkinson (Head for the Development, the University of
East London, Great Britain) Katja Lahikainen (Coordinator of the Northern Dimension Research Centre,
Lappeenranta University of Technology, Finland),
Svetlana Sedunova (Dean of the Higher Business
School, Pskov State Pedagogical University, Russia). All
the conference discussions were held in three languages: Latvian, English and Russian.
The 52nd International Scientific Conference in
Daugavpils was attractive not only because of its
scientific values but also cultural and entertaining
attributes. The organizers planned the participants’
free time, so they could visit the Museum and Art Gallery of the Daugavpils University, altogether with its
all scientific institutes. Sightseeing of the city centre of
Daugavpils, especially its old part and the fortress, was
organized. In the evening all the participant were invited to the formal party.
To sum up the report from the 52nd International
Scientific Conference in Daugavpils it should be noted
that very rarely scientific events with such a wide
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thematic scope and on such an international scale are
organized, therefore it is, in its way, a scientific precedence in our region of the Middle-East Europe. The
value of this conference is visible in the fact that it is
embraces the development problem through educa-

tion in multidimensional and comprehensive way,
trying to involve all the braches of science into cooperation for one purpose, because only in this way it is
possible to reach the balanced development in every
discipline of social life.
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