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tym roku w sáoweĔskim Bled odbyáa siĊ
jubileuszowa edycja konferencji public
relations. WáaĞnie tutaj, nad alpejskim jeziorem u stóp Ğredniowiecznego zamku, od 1994
roku spotykają siĊ praktycy i teoretycy z caáego Ğwiata, aby dyskutowaü o najnowszych zjawiskach w branĪy PR, jej zadaniach w Īyciu
spoáecznym, kierunkach prowadzonych badaĔ
i związkach teorii z praktyką. Dotychczasowe
efekty BledCom to osiem ksiąĪek, dziewiĊü
specjalnych wydaĔ recenzowanych pism (albo
ich sekcji) w obszarze public relations, ogólnodostĊpne materiaáy na http://www.bledcom.
com/symposium/, a przede wszystkim liczne
projekty badawcze, prace zbiorowe, miĊdzynarodowe zespoáy, przeprowadzone badania,
wymiana naukowa i intelektualna zainicjowana
w Sáowenii. Znaczenie BledCom dla branĪy PR
podkreĞlają autorzy waĪniejszych opracowaĔ,
monograÞi i podrĊczników.
Inicjatorem BledCom byá Dejan Verþiþ,
obecnie profesor na Wydziale Nauk Spoáecznych Uniwersytetu w Lublanie, a wczeĞniej
wáaĞciciel doskonale prosperującej sáoweĔskiej
Þrmy PR. Jak powiedziaá w wykáadzie inauguracyjnym, pomysá miĊdzynarodowej konferencji PR zrodziá siĊ w 1993 roku w Bratysáawie,
podczas rozmowy z Dannym Mossem z Wielkiej Brytanii, dziĞ profesorem University of
Chester. JuĪ w pierwszej konferencji w Bled
w 1994 r. wziĊli udziaá czoáowi badacze ze
Ğwiata: James Grunig, Larissa Grunig i John

Pavlik z USA; Anne Gregory, Magda Pieczka,
Tim Traverse-Healy, Tom Watson, Jon White
i Toby McManus z Wielkiej Brytanii; Gunther
Bentele i Manfred Ruhl z Niemiec.
Zdaniem Dejana Verþiþa przed praktykami
i teoretykami public relations stoją wspóáczeĞnie nowe zadania, wĞród których na pierwszym
miejscu jest zwalczanie ignorancji w spoáeczeĔstwach, takĪe rozwiniĊtych i o wysokim poziomie wyksztaácenia. SpecjaliĞci komunikowania
muszą byü Ğwiadomi, Īe ich wiedza i umiejĊtnoĞci perswazyjne od dawna byáy uĪywane przez
armie i sáuĪby specjalne do wojny psychologicznej, a obecnie sáuĪą takĪe do áagodzenia
obrazu wojen i nowoczesnej broni w ĞwiadomoĞci zachodnich spoáeczeĔstw. Dlatego – wedáug Verþiþa – zadaniem badaczy i praktyków
PR jest nie tylko studiowanie róĪnych aspektów komunikowania, ale i wywieranie realnego
wpáywu na Īycie spoáeczne, polityczne, ideowe; na dziaáania organów publicznych krajów
demokratycznych (a takĪe korporacji i innych
instytucji) przez demaskowanie manipulacji
i operacji psychologicznych, których siĊ dopuszczają wobec obywateli. Trzecim obszarem
odpowiedzialnoĞci PR-owców jest przyczynianie siĊ do poprawy Ğwiata, w którym Īyjemy,
przez dbaáoĞü o przejrzystoĞü i uczciwoĞü debat
publicznych na takie fundamentalne tematy, jak
edukacja máodego pokolenia, uĪycie sztucznej
inteligencji w technologii, Īyciu codziennym,
komunikowaniu (szczególnie w sieci) i wiąĪą-
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ce siĊ z tym dylematy etyczne. Wedáug Verþiþa
to PR-owcy zajmują dziĞ miejsce dziennikarzy
jako liderzy i Ĩródáa opinii, za czym przemawia sáabnąca pozycja tradycyjnych mediów na
Ğwiecie, brak umiejĊtnoĞci dotarcia przez nie
do najmáodszego pokolenia odbiorców, zmniejszenie liczby i powszechna pauperyzacja wĞród
dziennikarzy.
Tegoroczne sympozjum BledCom nosiáo
tytuá „A World in Crisis: The Role of Public
Relations” („ĝwiat w kryzysie. Rola public relations”), a przeĞwiadczenie o znaczeniu komunikowania w rozwiązywaniu problemów spoáecznych, ideowych, kulturowych, organizacyjnych, miĊdzynarodowych, sporów i konßiktów
wokóá wartoĞci przewijaáo siĊ w wiĊkszoĞci
wystąpieĔ. Wielu prelegentów i dyskutantów
odwoáywaáo siĊ do badaĔ, np. Edelman Trust
Barometer 2018, pokazujących globalny spadek
zaufania do wáadz, instytucji publicznych, wielkich korporacji, mediów, a nawet do trzeciego
sektora. W chwiejnym, niepewnym, záoĪonym
i niejednoznacznym Ğwiecie, okreĞlanym akronimem VUCA (volatile, uncertain, complex,
ambiguous), sprawne, przejrzyste i etyczne komunikowanie i public relations stanowi waĪną
próbĊ opisu rzeczywistoĞci i nadania jej znaczenia. Tak rozumiane PR jest narzĊdziem reßeksji
nad zjawiskami, utrzymywania relacji z odbiorcami i mobilizowania ich do wyboru poĪądanych spoáecznie opinii, postaw i zachowaĔ, takĪe w sytuacjach trudnych i kryzysowych.
Trzy dni konferencji (ze wstĊpną sesją) przyniosáy prawie 90 wystąpieĔ, paneli, prezentacji
i debat, w których wziĊáo udziaá niemal 180
badaczy i praktyków public relations z ponad
30 krajów: Sáowenii, Austrii, Belgii, Buágarii,
Chorwacji, Cypru, Danii, Holandii, Niemiec,
Norwegii, Polski, Portugalii, Rumunii, Serbii,
Sáowacji, WĊgier, Wielkiej Brytanii, Wáoch,
Stanów Zjednoczonych, Kanady, Australii, Argentyny, Brazylii, Chin, Hong Kongu, Japonii,
Nowej Zelandii, RPA, Singapuru, Turcji i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Obrady toczyáy siĊ w dwóch równolegáych cyklach, niemoĪ-
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liwe zatem jest omówienie caáoĞci BledCom,
dlatego trzeba ograniczyü siĊ do wybranych,
ciekawych, inspirujących bądĨ kontrowersyjnych tematów, osób, wystąpieĔ i wątków.
WĞród prelegentów, prowadzących panele
i ich uczestników znalazáo siĊ wielu uznanych
badaczy PR i komunikowania. Starsze pokolenie reprezentowaá Donald K. Wright z Boston
University, znany z wieloletniego studium dotyczącego uĪycia mediów spoáecznoĞciowych
w amerykaĔskiej branĪy PR, którego wyniki
cyklicznie publikuje „Public Relations Journal”. Na ich podstawie Wright sprawdziá, jak
z pomiarami, oceną i sprawdzaniem efektywnoĞci PR radzą sobie praktycy w USA. Jego zdaniem, bez dokonywania systematycznych badaĔ
i pomiarów moĪna mówiü najwyĪej o publicity,
dziaáaniach agentów prasowych czy konsultingu komunikacyjnym, a nie o profesjonalnym
public relations. WĞród uczestników BledCom
byá teĪ Don Stacks z University of Florida, znany z publikacji o mierzeniu efektywnoĞci public relations. Wraz z autorami z USA, Niemiec
i Chin przeanalizowaá przedsiĊwziĊcia z obszaru spoáecznej odpowiedzialnoĞci biznesu (CSR)
i wspólnego tworzenia wartoĞci (CSV – wedáug
koncepcji Michaela Portera i Marka Kramera
opisanej w „Harvard Business Review” w 2011
roku) w tych krajach, w kontekĞcie zdobywania zaufania odbiorców, skáonnoĞci do zakupu
i chĊci do dialogu, zwáaszcza w sytuacjach kryzysowych. Okazaáo siĊ, Īe w USA i w Chinach
respondenci wyĪej oceniają projekty zakáadające wspólne tworzenie wartoĞci od tradycyjnego
CSR, z uwagi na innowacyjnoĞü, zaangaĪowanie
klientów i innych grup, jak teĪ uwzglĊdnienie
celów spoáecznych. W Niemczech koncepcja
wspólnego tworzenia wartoĞci (CSV) jest juĪ
popularna wĞród duĪych przedsiĊbiorstw, a jej
jedyną znaczącą przewagą nad CSR jest wiĊksza
skáonnoĞü odbiorców do dyskutowania.
Europejskim weteranem PR obecnym
w Bled byá Günther Bentele z Uniwersytetu
w Lipsku. Przypomniaá swoją teoriĊ zaufania
publicznego, w której okreĞliá, dlaczego organi-
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zacje, instytucje i osoby tracą zaufanie, a przez
to są podatne na kryzysy. ħródáem utraty zaufania są rozbieĪnoĞci miĊdzy komunikowaniem
a dziaáaniem (deklaracjami a czynami), niespójnoĞci w komunikowaniu (przesadne obietnice)
albo sprzecznoĞci miĊdzy komunikowaniem
a realiami, których ono dotyczy. Zaufanie do
organizacji – jak wskazaá Bentele – jest istotne na poziomie indywidualnym (mikro: wĞród
osób i grup), instytucjonalnym (mezo: organizacje, instytucje, Þrmy) i spoáecznym (makro:
w duĪych grupach, podsystemach spoáecznych
i wĞród caáego spoáeczeĔstwa). Odzyskiwanie
zaufania przez instytucje – wedáug Bentele –
jest przy tym waĪniejsze niĪ jego spadek, bo zaufania nie traci siĊ bezpowrotnie i zawsze moĪna je odbudowaü za pomocą sprawnego, wiarygodnego i otwartego komunikowania i PR.
Innym znanym uczestnikiem konferencji byá
Jon White z Wielkiej Brytanii, czáonek zespoáu
„Excellence study” kierowanego przez Jamesa
Gruniga i wspóáautor fundamentalnych prac
o doskonaáym PR. Wspóápracownicy i uczniowie Jamesa i Larissy Grunigów z University of
Maryland są zresztą corocznie licznie reprezentowani w Bled, co jest wynikiem dáugoletniej
relacji organizatorów z tym oĞrodkiem naukowym. W gronie alumnów University of Maryland obecnych w Bled byli m.in. Krishnamurthy
Sriramesh z Purdue University, Bey-Ling Sha
z San Diego State University, Robert WakeÞeld z Brigham Young University, Shannon Bowen z University of South Carolina, Christine
Yi-Hui Huang z The Chinese University of Hong
Kong, Yi-Ru Regina Chen z Hong Kong Baptist University, Flora Hung-Baesecke z Massey
University (Nowa Zelandia), Brooke Liu z University of Maryland, Jeong-Nam Kim z University of Oklahoma, wspóátwórca – z Grunigiem
– sytuacyjnej teorii rozwiązywania problemów
(STOPS). Wszyscy są Ğwiatowymi autorytetami
w róĪnych obszarach public relations, a ich prace
są czĊsto cytowane w literaturze przedmiotu.
Interesującą tezĊ dotyczącą badaĔ w PR
przedstawiáa Christine Huang w prezentacji
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pt. Zwrot w stronĊ relacji w badaniach public
relations: sygnaáy przeksztaácenia paradygmatu w studiach nad komunikowaniem w erze
cyfrowej. Na podstawie ponad 200 artykuáów z „Public Relations Review” i „Journal of
Public Relations Research” z lat 2000–2016
stwierdziáa, Īe zdecydowana wiĊkszoĞü materiaáów o PR przyjmuje perspektywy zarządzania komunikowaniem oraz retoryczną i krytyczną, a ujĊcia marketingowe zdecydowanie
wychodzą z debaty naukowej i branĪowej. Dla
badaczy PR znacznie waĪniejsze staáy siĊ relacje organizacji (instytucji, Þrmy) z otoczeniem,
ich podtrzymywanie, rozwijanie, a nawet podwaĪanie i kwestionowanie, niĪ rozwaĪania o integracji komunikowania wewnątrz instytucji
albo o koordynacji PR z marketingiem, czym
zajmowali siĊ naukowcy interesujący siĊ zarządzaniem albo dyscyplinami marketingowymi. W centrum reßeksji badawczej staje zatem
wspóátworzenie znaczeĔ i podejmowanie decyzji przez zidentyÞkowanych uczestników procesów komunikacyjnych (PR), co oznacza zwrot
w kierunku badania relacji miĊdzy organizacjami a ich licznymi publicznoĞciami, zwáaszcza
w sieci. Zdaniem Huang, praktycznymi konsekwencjami zwrotu w stronĊ relacji w badaniach
PR bĊdą: wiĊksza koncentracja na aktywnych
publicznoĞciach dysponujących wiĊkszą siáą
dziĊki zastosowaniu mediów cyfrowych; zaangaĪowanie organizacji w dialog przez silniejsze i upodmiotowione publicznoĞci sieciowe;
tworzenie dáugoterminowych relacji opartych
o wzajemnoĞü i takie wartoĞci, jak zaufanie,
satysfakcja i gotowoĞü do wspóápracy. Zmiana
w teorii i praktyce komunikowania i PR nie jest
wyáącznie skutkiem postĊpu technologicznego
(mediów cyfrowych i spoáecznoĞciowych), ale
raczej efektem wiĊkszych moĪliwoĞci wspólnot
i skutecznego komunikowania, jakie dają nowe
narzĊdzia. A czy uĪytkownicy i publicznoĞci
skorzystają z tych szans, zaleĪy tylko od motywacji, celów i wartoĞci, którymi siĊ kierują.
Badacze komunikowania i PR – zdaniem Huang – w epoce cyfrowej przechodzą od anali-
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zy samego obiegu informacji (co okreĞla jako
hermeneutykĊ informacyjną) do Ğwiatopoglądu
skoncentrowanego na wspóátworzeniu znaczeĔ
i opartych na nich relacji.
Przez szereg wystąpieĔ, począwszy od
wykáadu inauguracyjnego, przewijaá siĊ temat
faászywych newsów (fake news) jako istotnego
Ĩródáa kryzysów, konßiktów prawnych i etycznych, problemów dla mediów, specjalistów komunikowania i PR, a nawet wyzwania cywilizacyjnego podwaĪającego zaufanie do innych
i dezorganizującego dotychczasowe wiĊzi spoáeczne. Ansgar Zerfass z Uniwersytetu w Lipsku (z zespoáem) przywoáaá cykliczne badanie
European Communication Monitor 2018 w wystąpieniu Faászywe newsy i kryzys komunikowania publicznego. W jaki sposób faászywe newsy
dotykają organizacji i czy są gotowe zmierzyü
siĊ z nimi. Prawie poáowa (46,4 proc.) respondentów (gáównie doĞwiadczonych PR-owców
z 22 krajów europejskich) uwaĪa, Īe na sferĊ
publiczną w ich krajach znacząco wpáywają faászywe wiadomoĞci, a co czwarty z nich
(24,4 proc.) spotyka je w codziennej pracy. JednoczeĞnie tylko co ósmy (12,3 proc.) PR-owiec
uznaje faászywe wiadomoĞci za istotne wyzwanie dla przyszáoĞci branĪy PR, co wskazuje na
lekcewaĪenie tej problematyki. Tymczasem
w niektórych krajach – jak donoszą respondenci
w European Communication Monitor – wpáyw
fake news na organizacje jest znaczący: w Rosji ucierpiaáa przez nie reputacja ponad poáowy
instytucji (53,2 proc.), w Serbii – 47,5 proc.,
w Sáowenii – 43,9 proc., a w Polsce – 40,9 proc.
(przy Ğredniej europejskiej 25,5 proc.). Organizacje, instytucje i Þrmy nie są przy tym gotowe
do walki z káamstwami na swój temat: tylko co
szósta (16,7 proc.) posiada reguáy postĊpowania
w sytuacjach kryzysowych o takiej genezie, zaĞ
aĪ 2/3 liczy na kompetencje swoich PR-owców.
WiĊcej uwagi tej tematyce powinny poĞwiĊcaü
instytucje publiczne i partie polityczne, bo aĪ
45 proc. z nich moĪe spodziewaü siĊ takich problemów, a w przypadku sektora komercyjnego
i NGO to zagroĪenie nie przekracza 30 proc.
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Michaá Chmiel z London College of Communication zaprezentowaá wyniki eksperymentu psychologicznego, w którym respondenci
oceniali, czy i jak chĊtnie przekaĪą sfabrykowaną informacjĊ, jakoby autyzm byá powodowany
przez rtĊü zawartą w szczepionkach dla dzieci
(bĊdącą fake newsem). Okazaáo siĊ, Īe respondenci czĊĞciej wskazywali, Īe przekaĪą faászywy komunikat w mediach spoáecznoĞciowych,
jeĞli pochodziá od osób o podobnych opiniach
i zbliĪonym poziomie kompetencji. Chmiel uĪyá
freudowskiego terminu „zbiorowy narcyzm”,
aby podkreĞliü, Īe opinie przekazywane w ramach grupy są przyjmowane i rozpowszechniane bezkrytycznie, bez Īadnego mechanizmu
kontrolnego. WeryÞkacją prawdziwoĞci danych
i opinii mogliby – zdaniem Chmiela – zająü siĊ
PR-owcy, którzy speánialiby funkcjĊ odĨwiernych w procesie komunikowania.
Gareth Thompson, przedstawiciel London
College of Communication, zaprezentowaá studium przypadku, jak brytyjskie wáadze i siáy
powietrzne (RAF) nadrabiaáy „deÞcyt PR”
związany z wprowadzeniem bezzaáogowych
samolotów (dronów) do dziaáaĔ bojowych, rozpoznawczych i wywiadowczych. Mimo relatywnej otwartoĞci na media ze strony rządu brytyjskiego i zorganizowania wizyty dziennikarzy
w bazie lotniczej w Waddington, gdzie stacjonują drony i ich piloci, nie udaáo siĊ skutecznie
przekonaü krĊgów opiniotwórczych i odbiorców mediów, Īe uĪycie dronów jest bezpieczne
dla cywilnych mieszkaĔców terenów ogarniĊtych konßiktami i wojnami (gáównie na Bliskim
Wschodzie).
Dobrze przyjmowane przez uczestników
studia przypadków dotyczyáy np. zarządzania
PR i skutecznoĞci metod uĪytych podczas poĪarów w RPA i w Portugalii w 2017 r. Tanya
le Roux z Bournemouth University z Wielkiej
Brytanii opisaáa, jak wáadze prowincji i lokalne
skutecznie uĪyáy mediów spoáecznoĞciowych
(Facebook Messenger i WhatsApp), aby dotrzeü do zagroĪonych mieszkaĔców i uchroniü
ich przed skutkami Īywioáu. Tylko w pierw-
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szym dniu zostaáo opublikowanych 640 komunikatów w mediach spoáecznoĞciowych, zaĞ
aktualizacje pojawiaáy siĊ nawet co 30 sekund
albo co minutĊ. Prezentacja dotycząca tragicznego poĪaru w Portugalii (66 oÞar), której autorkami byáy Sandra Pereira i Paula Nobre ze
School of Communication and Media Studies,
ECSC-IPL z Lizbony, koncentrowaáa siĊ na
analizie dyskursu, prowadzonego przez wáadze
paĔstwowe. Mimo podkreĞlania w rządowych
i oÞcjalnych materiaáach dla mediów i obywateli kompetencji dziaáaĔ gaĞniczych i sprawnego nadzoru nad ekipami ratowniczymi nie
udaáo siĊ przekonaü mediów i opinii publicznej. Nie sprawdziáy siĊ uĪyte strategie kryzysowe, w tym schlebiania poszkodowanym
i ich rodzinom, a takĪe dystansowania siĊ od
odpowiedzialnoĞci za poĪar. Dlatego posypaáy
siĊ dymisje urzĊdników, w tym rezygnacja ministra spraw wewnĊtrznych.
Z kolei eksperyment psychologiczny, który
przeprowadziá Joost Verhoeven z University
of Amsterdam, wykazaá Īe wiarygodnoĞü sponsora sportu jest zagroĪona podczas afery dopingowej, choü nie w takim stopniu, jak samego
zespoáu i oskarĪonego zawodnika. Sponsorowi
doĞü áatwo – w przeciwieĔstwie do trenera, druĪyny i jej kierownictwa – uniknąü utoĪsamienia
z oszustwem dopingowym, jeĞli przyjmie strategiĊ odbudowy reputacji (wedáug terminologii
Williama Benoita). NajwiĊkszym zagroĪeniem
dla reputacji sponsora (wiĊkszym od braku reakcji) – podobnie jak druĪyny – jest próba odrzucania oskarĪeĔ. Sponsor moĪe nawet wyjĞü
wzmocniony z kryzysu, jeĞli bĊdzie otwarcie
i uczciwie komunikowaá o krokach podejmowanych w celu wyjaĞnienia konßiktowej sytuacji.
Innym tematem byáo komunikowanie niemieckich koĞcioáów, którym zająá siĊ Marcus
Wiesenberg z Uniwersytetu w Lipsku. Podjąá
ocenĊ dostosowania niemieckiego koĞcioáa
katolickiego i wyznaĔ protestanckich do pluralistycznego spoáeczeĔstwa, a takĪe poziomu
profesjonalizmu PR koĞcioáów i ich organów.
Wiesenberg przyznaá wyĪsze noty za PR ko-
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Ğcioáom protestanckim, które – jego zdaniem –
lepiej dopasowaáy siĊ do konkurencji ze Ğwieckimi instytucjami zajmującymi siĊ potrzebami
duchowymi i socjalnymi obywateli.
Do stworzenia w peáni racjonalnego PR,
kierującego siĊ zasadami ÞlozoÞi pragmatyzmu
i naturalizmu, wezwaá Piet Verhoeven z University of Amsterdam w wystąpieniu Wsparcie dla
ewolucji wartoĞci emancypacyjnych: propozycja nowego celu dla PR. Jego zdaniem, public
relations powinno sáuĪyü wspieraniu wartoĞci
Ğwieckich i liberalnych, takich jak: swoboda
wyboru (rozwody, aborcja, homoseksualizm),
równoĞü (kobiet w polityce, edukacji i w pracy), wolnoĞü wypowiedzi (lokalnie, na poziomie kraju, takĪe w kwestiach kontrowersyjnych), autonomia (niezaleĪnoĞü, wyobraĨnia,
niepodleganie nakazom). W takim ujĊciu PR
miaáoby sáuĪyü stopniowej emancypacji wedáug powyĪszych wartoĞci, wspieraniu postĊpu
gospodarczego i technologicznego, poszerzaniu
wolnoĞci jednostek i postĊpowi globalizacji.
Gáównym celem komunikowania byáoby rozpowszechnianie innowacji, takĪe spoáecznych.
Wedáug Verhoevena tak rozumiane emancypacyjne public relations naleĪaáoby odróĪniü od
komunikowania opartego na innych, konkurencyjnych wartoĞciach, które – jego zdaniem
– jest toĪsame z propagandą.
DuĪym zainteresowaniem cieszyáo siĊ spotkanie z redaktorami pism: “Journal of Public
Relations Research” (Bey-Ling Sha), “Corporate Communication: An International Journal” (W. Timothy Coombs), “International
Journal of Strategic Communication” (Ansgar
Zerfass), “Journal of Public Affairs” (Danny
Moss) i “Journal of Communication Management” (Ganga Danesh). Oprócz praktycznych
porad redaktorów, jak umieĞciü tekst w jednym
z periodyków, w dyskusji pojawiáy siĊ wątki
polemiczne wobec polityki redakcyjnej, np.
„Journal of Public Relations Research”, który
ogranicza liczbĊ tekstów (w numerze 1–2/2018
są zaledwie dwa artykuáy). Szefowa pisma táumaczyáa to troską o poziom merytoryczny, choü

Sprawozdanie z 25. MiĊdzynarodowego Sympozjum Public Relations BledCom…
nie wszystkim obecnym ten argument traÞá do
przekonania.
JeĞli idzie o polskie wątki, to – poza prezentacją Michaáa Chmiela z Londynu – naleĪy podkreĞliü wystąpienia Ryszarda àawniczaka z Wojskowej Akademii Technicznej z Warszawy (wczeĞniej z Uniwersytetu Ekonomicznego z Poznania),
który regularnie zabiera gáos podczas konferencji
w Bled. W tym roku poprowadziá jeden z paneli,
a takĪe przedstawiá referat Od promocji liberalnej
demokracji do koniecznoĞci jej obrony: wyzwania dla branĪy PR. Nawiązaá w nim do koncepcji
transformacyjnego public relations i bieĪących
wydarzeĔ z polityce wewnĊtrznej i miĊdzynarodowej szeregu paĔstw, gáównie USA.
W tym roku w Bled po raz pierwszy wystąpiá
reprezentant Uniwersytetu Warszawskiego.
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Jacek Barlik z Wydziaáu Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii w referacie W jednym
áóĪku z wrogami – i co siĊ dzieje dzieĔ póĨniej przedstawiá wyniki badania wĞród liderów
polskiego PR, szefów agencji, dyrektorów
dziaáów komunikowania, public relations, relacji inwestorskich i marketingu czoáowych
Þrm i instytucji. Zwróciá uwagĊ na koniecznoĞü wczesnego identyÞkowania oponentów,
nawiązywania z nimi relacji przed i w trakcie
kryzysu i pamiĊtania o ich podtrzymywaniu po
jego zakoĔczeniu.
Motywem przewodnim przyszáorocznej
26. konferencji BledCom bĊdzie „Zaufanie
i reputacja”, choü – jak piszą organizatorzy
– i inne tematy bĊdą mile widziane w programie.

