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W dniach 1–3 kwietnia 2017 r. w Taipei odbyła się kolejna z globalnych konfe-
rencji z zakresu studiów międzynarodowych (Global International Studies Con-
ferences) organizowanych przez Światowy Komitet Studiów Międzynarodowych 
(World International Studies Committee, WISC). Instytucją goszczącą uczestni-
ków tego ważnego wydarzenia naukowego była Katedra Nauk Politycznych Na-
rodowego Uniwersytetu Tajwańskiego w Taipei (Department of Political Science, 
College of Social Sciences, National Taiwan University) i współpracujące z nią 
Tajwańskie Towarzystwo Stosunków Międzynarodowych (Taiwan Association of 
International Relations, TAIR). 

WISC jest stowarzyszeniem grupującym ponad 20 krajowych i międzyna-
rodowych towarzystw zajmujących się badaniami różnych aspektów stosunków 
międzynarodowych. Członkiem WISC jest m.in. Polskie Towarzystwo Studiów 
Międzynarodowych (PTSM). Wśród międzynarodowych towarzystw grupujących 
badaczy stosunków międzynarodowych należących do WISC wymienić należy 
m.in. Azjatyckie Towarzystwo Studiów Politycznych i Międzynarodowych (Asian 
Political and International Studies Association, APISA), Środkowo-Wschodnioeu-
ropejskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych (Central and East European 
International Studies Association, CEEISA), Europejskie Towarzystwo Studiów 
Międzynarodowych (European International Studies Association, EISA), Towa-
rzystwo Studiów Międzynarodowych (International Studies Association, ISA), 
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Nordyckie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych (Nordic International Stu-
dies Association, NISA) i Południowoafrykańskie Towarzystwo Studiów Politycz-
nych (South African Association of Political Studies, SAAPS). Deklarowaną misją 
WISC jest wspieranie międzynarodowej współpracy naukowej i wymiany do-
świadczeń pomiędzy naukowcami „Globalnej Północy” i „Globalnego Południa”, 
a w szczególności dotarcie do państw, regionów i społeczności naukowych, które 
wciąż są niedostatecznie reprezentowane w globalnych studiach międzynarodo-
wych. Ponadto celem WISC oprócz umożliwienia młodym naukowcom i osobom 
na wczesnych etapach kariery naukowej z całego świata bezpośredniego promowa-
nia wyników prowadzonych badań jest także wspieranie inicjowanych lokalnych 
i regionalnych sieci naukowców z „Globalnego Południa”. Obejmuje ono inicja-
tywy podejmowane zarówno na poziomie formalnym (tworzenie nowych towa-
rzystw w ramach WISC), jak i nieformalnym (osobiste inicjatywy). 

Wśród głównych pól aktywności WISC wyróżnia się cykliczna (co trzy 
lata) globalna konferencja studiów międzynarodowych i warsztaty naukowe. Do-
tychczas globalne konferencje obradowały w Istambule w 2005 r., w Lubljanie 
w 2008 r., w Porto w 2011 r. i we Frankfurcie nad Menem w 2014 r. Wzięło w nich 
udział 800–1000 naukowców pochodzących z blisko 70 państw. W ostatnim cza-
sie WISC zainicjował warsztaty – znacznie mniejsze przedsięwzięcia naukowe 
niż globalne konferencje – które zgromadziły w 2015 r. w Cancun i w 2016 r. 
w New Dehli naukowców z całego świata. Działania te zostaną zintensyfi kowane 
w przyszłości. 

Tematem przewodnim 5. Globalnej Konferencji Studiów Międzynarodo-
wych był Dialog przez granice w burzliwych czasach: Rozwiązywanie globalnych 
wyzwań (Dialogue across borders in turbulent times: Addressing Global Challen-
ges). Konferencja była zatem dobrą okazją do przedyskutowania w gronie głów-
nie politologów i historyków różnorakich problemów współczesnych stosunków 
międzynarodowych, nie pomijano przy tym odniesień do historycznego względnie 
teoretycznego ujęcia bardziej szczegółowych kwestii. 

Cześć merytoryczną konferencji otworzyła sesja plenarna poświęcona 
rozważaniom dotyczącym postzachodniego porządku międzynarodowego (Post-
-Western World Order: Assumptions, Rationales, Predictions). Następnie obrady 
odbywały się w ramach 57 sekcji tematycznych, które z kolei były podzielone na 
panele. Problematyka poszczególnych sesji dotyczyła m.in. bezpieczeństwa i kon-
fl iktów w Afryce, roli Chin na Środkowym Wschodzie i w Azji Centralnej, polityki 
ochrony środowiska i energetycznej w państwach postkomunistycznych, stosun-
ków ChRL–UE, znaczenia ASEAN i współpracy ekonomicznej w Azji Południo-
wo-Wschodniej, nieszczelnym granicom i migracji, bezpieczeństwu Japonii w Azji 
Wschodniej, relacjom Tajwan–Europa, wybranych mechanizmów i instytucji glo-
bal governance, Morza Południowochińskiego z perspektywy prawa międzynaro-
dowego, stosunków Chin ze Stanami Zjednoczonymi, wyzwaniom rozwoju Afry-
ki, neokolonializmowi na Filipinach, human security, BRICS w zmieniającym się 



2315TH GLOBAL INTERNATIONAL STUDIES CONFERENCE

świecie, Rosji w kontekście rewizjonizmu i porządku międzynarodowego, zarzą-
dzania bezpieczeństwem w Ameryce Łacińskiej, wojny w Syrii i kryzysu uchodź-
czego, postkolonializmu w perspektywie historycznej, polityki energetycznej 
w erze postkiotowskiej, długoterminowym zmianom historycznym, wyzwaniom 
zmian klimatu. Każdy z paneli wieńczyła dyskusja, która pozwalała prelegentom 
na dodatkowe uzupełnienia czy wyjaśnienia często kontrowersyjnych tez zawar-
tych w wystąpieniach. 

Liczba wystąpień i ich odmienność tematyczna, w tym zwłaszcza zróżnico-
wane podejścia do badanych kwestii reprezentowane przez referentów pochodzą-
cych z różnych regionów świata pozwoliły na konstruktywną wymianę opinii i do-
świadczeń. Paneliści reprezentowali ośrodki uniwersyteckie i instytuty badawcze 
m.in. z Tajwanu, Japonii, Korei Południowej, Filipin, Indii, Iranu, Izraela, ZEA, 
Rosji, Turcji, Polski, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Finlandii, Danii, Kanady, USA, 
Meksyku, Brazylii, RPA i Australii. 

Integralnym elementem konferencji były sesje półplenarne (Semi-Plenary 
Sessions) i okrągłe stoły (Roundtable Sessions), których problematyka koncentro-
wała się m.in. na takich zagadnieniach, jak: stosunki USA–ChRL–Tajwan, zaan-
gażowanie Indii we Wschodniej i Południowej Azji jako odpowiedź na rosnącą 
potęgę Chin, makrohistoryczność stosunków międzynarodowych oraz odrodzenie 
Chin – znaczenie perspektywy historycznej. 

Uczestnicy konferencji wyrazili zamiar kontynuowania współpracy, zade-
klarowali gotowość podejmowania wspólnych projektów badawczych i publikacji 
naukowych, wymianę informacji oraz czynny udział w konferencjach i semina-
riach naukowych organizowanych przez towarzystwa skupione w WISC względ-
nie przez reprezentowane na konferencji ośrodki naukowe. 

Zróżnicowane grono referentów, spektrum podejmowanych zagadnień, me-
rytoryczne i krytyczne dyskusje oraz bardzo dobra organizacja sprawiły, że 5. Glo-
balną Konferencję WISC należy zaliczyć do ważnych i udanych międzynarodo-
wych wydarzeń naukowych w 2017 roku.




