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SPRAWOZDANIE Z III KONGRESU AZJATYCKIEGO – TORUŃ,
18-20 MAJA 2016 R.
Już po raz trzeci w Toruniu odbyło się jedno z najważniejszych
wydarzeń naukowych w Europie, poświęconych szeroko rozumianej
problematyce azjatyckiej - III Kongres Azjatycki. Myśl przewodnią
tegorocznych obrad stanowiła „Zmieniająca się rola Azji we współczesnym świecie”.
Patronat nad Kongresem objęli m.in. minister spraw zagranicznych Witold
Waszczykowski, wojewoda kujawsko-pomorski, Mikołaj Bogdanowicz,
marszałek województwa kujawsko-pomorskiego, Piotr Całbecki, prezydent
miasta Torunia, Michał Zaleski oraz rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w
Toruniu prof. dr hab. Andrzej Tretynowicz.
Część merytoryczna kongresu rozpoczęła się 19 maja w toruńskim
Dworze Artusa. Oficjalnego otwarcia obrad oraz przywitania przybyłych gości
dokonał kierownik naukowy konferencji, prof. dr hab. Joanna Marszałek-Kawa
oraz dr Adam Marszałek- prezes Towarzystwa Azji i Pacyfiku, będącego
głównym organizatorem wydarzenia. W Kongresie udział wzięło ponad 400
uczestników z Polski i kilkunastu innych państw, w tym: Tajlandii, Chin, Indii,
Indonezji, Rosji, Azerbejdżanu, Kirgizji i Uzbekistanu. Obrady podzielono na
43 panele tematyczne, na których naukowcy, przedstawiciele środowiska
biznesowego, a także politycy wygłosili ponad 260 referatów. Do
najważniejszych zagadnień omówionych na konferencji zaliczyć należy: sytuację
gospodarczą i polityczną poszczególnych państw azjatyckich, pozycję jaką
zajmują na arenie międzynarodowej, kwestie związane z bezpieczeństwem i
potencjałem geopolitycznym. Wiele miejsca poświęcono zagadnieniom bogatej
azjatyckiej kultury, religii oraz problemom społecznym. Pierwszy dzień
Kongresu uświetniony został uroczystym bankietem, który pozwolił na lepszą
integrację środowiska skupionego wokół tematyki azjatyckiej. Stanowił
doskonałą okazję do dokończenia dyskusji rozpoczętych podczas obrad
panelowych, wymianę kontaktów, jak również poczynienia wstępnych negocjacji
w sprawie podjęcia współpracy w przyszłości. Podkreślić należy, że w programie
wydarzenia znalazł się cykl imprez towarzyszących, który nadały mu wyjątkowej
oprawy i stworzyły atmosferę wyjątkowości. Wśród najważniejszych znalazły się:
„Dzień Tajlandii”, „Dzień Indii”, prezentacja kuchni uzbeckiej, pokazy filmowe,
wystawa prac o tematyce azjatyckiej, promocja książek uczestników konferencji,
zwiedzanie Muzeum Toruńskiego Piernika, oraz zwiedzanie zamku krzyżackiego
z pochodniami. III Kongres Azjatycki wyróżnił się nie tylko bardzo wysokim
poziomem merytorycznym oraz międzynarodowym charakterem. Godną
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podkreślenia jest również doskonała organizacja wydarzenia.
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