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ДО:

Участниците в Годишната конференция на SIETAR Bulgaria

ОТ:

Д-р Ливингстън Томпсън, Президент на SIETAR Europa

Уважаеми гости, дами и господа,
За мен е голяма чест да Ви поздравя по случай Вашата годишна конференция.
Правя това от името на Управляващия борд на нашата организация, която
обединява стотици членове от различни страни в Европа. SIETAR е също и
организация със световно значение. Тя е основана през 1974 г. и освен
организациите от Европа, в нея членуват и организации от САЩ, Канада, Азия,
Латинска Америка и Австралия.
Темата на Вашата конференция „Измерения на интеркултурната комуникация”
развива една от фундаменталните идеи, свързани с мисията на SIETAR. Както
правилно сте отразили, това е актуална тема в много промишлени отрасли и
обществени сфери и не на последно място – в бизнеса и образованието, които ще
бъдат във фокуса на Вашето внимание днес. Дори и в момента, докато тук говорим,
се появяват нови резултати от изследвания, които показват значението на
интеркултурната комуникация за навлизането в нови пазари, за минимизирането на
международни и локални конфликти, а също и за усвояване на нови знания в един
глобализиран свят. Не е случайно, че водещите международни корпорации днес са
именно тези, които са развили своите умения за интеркултурна комуникация и по
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този начин са се възползвали от всички предимствата на културното многообразие.
SIETAR Europa ясно осъзнава нуждата от преразглеждане на парадигмата за
разбиране на културите и оценка на интеркултурализма. Това е и причината да
изберем „Обновяване на културната парадигма” за тема на нашия конгрес, които
ще се състои от 20 до 24 май 2015 г. в град Валенсия (Испания). Обновяването на
културната

парадигма

представлява

опит

да

се

даде

нов

тласък

на

интеркултурализма. В този смисъл Вашите обсъждания днес ще бъдат от полза за
конгреса на SIETAR Europa (поканата за участие в конгреса ще бъде публикувана
през следващата седмица).
На настоящата конференция SIETAR Bulgaria има шанса да направи своя уникален
принос в общия проект на SIETAR Europa и аз много съжалявам, че поради поети
по-рано ангажименти нямам възможност да присъствам лично. Независимо от това,
искам да Ви уверя, че ние очакваме с нетърпение резултатите от тази конференция
и се надяваме те да ни бъдат от полза за нашата по-нататъшна работа в Европа и по
света.
Още веднъж, от името на Борда на SIETAR Europe пожелавам успех на Вашата
годишна конференция.

Д-р Ливингстън Томпсън,
Президент

SIETAR EUROPA Office, Domaine de l'Argentière E,
637 Boulevard de la Tavernière,
06210 Mandelieu la Napoule-France
www.sietar-europa.org. Email: office@sietar-europa.org
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