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KOMUNIKAT DO P.T. UCZESTNIKÓW X KONGRESU EKONOMISTÓW POLSKICH
Szanowni P.T. Uczestnicy X Kongresu Ekonomistów Polskich,

w imieniu Rady Programowej i Komitetu Organizacyjnego oraz w imieniu własnym jeszcze
raz dziękujemy za zgłoszenie udziału w X Kongresie Ekonomistów Polskich, który odbędzie
się 28 i 29 listopada 2019 r.
Z satysfakcją informujemy, że Kongres cieszy się dużym zainteresowaniem. Zgłoszono
ok. 200 referatów (kolejne jeszcze wpływają). Ich wygłaszanie ex cathedra, pomijając już
czasochłonność, nie byłoby zasadne i możliwe, tym bardziej, że referaty (w większości) są
już
od
pewnego
czasu
dostępne
na
stronie
internetowej
Kongresu
www.kongresekonomistow.pl (vide: materiały kongresowe).
W związku z pytaniami
o przebieg debaty kongresowej, pragniemy niniejszym jeszcze raz podkreślić, że podobnie
jak
w
przypadku
IX
Kongresu
(vide:
archiwum
IX
Kongresu
- http://www.kongres.pte.pl/kongres/IX-kongres-archiwum.html), debata nie będzie
ukierunkowana na wygłaszanie referatów.
Referaty będą punktem wyjścia debat panelowych prowadzonych przez moderatorów.
Panelistów do sesji wybierają Moderatorzy. Na podstawie referatów Moderatorzy sformułują
przesłanie i podstawowe zagadnienia poddane dyskusji w ramach poszczególnych sesji
panelowych. Sesje panelowe prowadzone będą przez Moderatorów w formie dynamicznych
dyskusji z udziałem Panelistów, a także Dyskutantów z sali. Zakłada się, że debaty sesyjne
będą miały – w miarę możliwości – charakter holistyczny i będą dotyczyć najważniejszych
problemów związanych z tematyką poszczególnych sesji. Moderowanie takiej debaty,
debaty na miarę Kongresu, czyli ukierunkowanej na najbardziej fundamentalne problemy
nauk ekonomicznych i gospodarki wymaga jej ukierunkowania na krótkie syntetyczne
wypowiedzi z dostosowaniem do reżimu czasowego. Jest to niezbędne zarówno ze względu
na mnogość zagadnień poruszanych w referatach, jak i na ograniczone ramy czasowe.
Z góry dziękujemy za zrozumienie. Po Kongresie i po recenzjach referaty zostaną
opublikowane w formie specjalnych monografii (podobnie jak po IX Kongresie). Autorzy
referatów będą mieli tym samym możliwość dodatkowej ich weryfikacji oraz ewentualnych
uzupełnień i korekt – z wykorzystaniem wyników debaty kongresowej.
Upubliczniony też zostanie stenogram debaty, poprzez jego zamieszczenie na stronie
internetowej Kongresu. Do stenogramu mogą również być dołączane wypowiedzi
przesyłane w formie elektronicznej – po Kongresie. Możliwe będzie także autoryzowanie
stenogramu i ewentualne uzupełnianie wypowiedzi.
Jednocześnie informujemy, że na stronie internetowej PTE www.kongresekonomistow.pl
zamieszczone są informacje oraz materiały dotyczące Kongresu, w tym program obrad,
(który może być jeszcze uściślany). Ramowy program Kongresu – w załączeniu.
Ponadto informujemy, że niezależnie od planowanych publikacji monografii pokongresowych,
referaty lub/i ich tezy, skróty czy streszczenia, nadesłane odpowiednio wcześnie, zostaną
zamieszczone w - przygotowywanym specjalnie na Kongres - Biuletynie PTE nr 4/2019. Druga
ich część zostanie zaś opublikowana w Biuletynie pokongresowym, tj. nr 1/2020.

Jeszcze raz dziękujemy za zainteresowanie Kongresem.
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