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W dniach 3–5 marca na Wydziale Humanistycznym oraz Wydziale Zarzą-
dzania AGH w Krakowie odbyła się interdyscyplinarna konferencja naukowa 
poWwięcona problemom zmian społecznych zachodzących za sprawą wciąc 
przyWpieszającego rozwoju naukowo-technicznego. Konferencja została zorga-
nizowana przez Wydział Humanistyczny AżH oraz Koło Naukowe Studentów 
Socjologii.1 

Tematyka konferencji była związana z dyskusją nad społecznymi i kultu-
rowymi zjawiskami, które mają swój początek w XXI wieku, a powstają na sty-
ku nowoczesnych technologii (równiec cyfrowych) oraz działalnoWci społeczno-
kulturowej człowieka. Była to pierwsza tego rodzaju konferencja, choć organi-
zatorzy zapowiedzieli juc, ce będzie to przedsięwzięcie cykliczne i będzie się 
odbywało co dwa lata. Jak pisali sami organizatorzy w zaproszeniuŚ „byjemy w 
Wwiecie szybkich i często nieprzewidywalnych zmian. Vrodowisko społeczne i 
kulturowe zmienia się w ciągu cycia zaledwie kilku pokoleM. DziW dzielimy się 
na »cyfrowych tubylców« i »cyfrowych imigrantów«, dyskutujemy o pogłębia-
jącej się luce pokoleniowej w zakresie korzystania z nowoczesnych technologii. 
Zawrotne tempo zmian społecznych wynika z dynamicznego rozwoju technolo-
gii cyfrowej. źfektem powiązania nowoczesnej techniki z ludzkimi działaniami, 
pragnieniami czy wyobraceniami są liczne fenomeny obecne w XXI wieku”.  

Podejmowane na konferencji tematy dotyczyły filozofii transhumanizmu 
i posthumanizmu, cyborgizacji człowieka, wirtualnych grup samopomocowych 
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i wolontariackich, smart city i nowoczesnych miast, digitalizacji i cyfryzacji ar-
tefaktów kulturowych, zalecnoWci pomiędzy Wwiatem cyfrowym a bezpieczeM-
stwem danych, relacji miedzy prywatnoWcią a technologia, cyfrowych form za-
robkowania (handel dobrami cyfrowymi, zawody usieciowione itp.), nowych 
technologii w procesie realizacji badaM jakoWciowych i iloWciowych (big data, 
analiza sieci, netnografia), kompetencji cyfrowych przyszłoWci, robotyzacji i au-
tomatyzacji procesów produkcyjnych i ich społecznych konsekwencji, interfej-
sów człowiek-maszyna oraz postcyfrowych perspektyw software studies. 

W skład komitetu honorowego konferencji weszliŚ prof. dr hab. Dariusz 
Jemielniak (Akademia Leona KoamiMskiego), prof. dr hab. Janusz Mucha (AżH 
w Krakowie), prof. dr hab. Agnieszka Ogonowska (UP w Krakowie), prof. dr 
hab. Tomasz Szlendak (UMK w Toruniu), prof. dr hab. inc. Mariusz Ziółko 
(AGH w Krakowie), dr hab. Barbara żąciarz, prof. nadzw. (AżH w Krakowie), 
dr hab. Maria Nawojczyk, prof. nadzw. (AGH w Krakowie) oraz dr hab. Miro-
sław Żiliciak, prof. nadzw. (Uniwersytet SWPS). 

W skład komitetu organizacyjnego weszliŚ dr żrzegorz Ptaszek – przewod-
niczący, Damian żałuszka – wiceprzewodniczący, dr hab. Jacek żądecki, dr 
Dorota buchowska-Skiba, dr hab. Jacek Dębicki prof. nadzw. AżH, Maciej 
MyWliwiec, Wojciech KobylaMski, Kinga Żilipiak, Kamila Początko oraz Mag-
dalena Krawczyk.  

W trakcie pierwszego dnia konferencji – obrady były zorganizowane w auli 
Wydziału Zarządzania AżH – referaty wygłosiliŚ dr hab. Maria Nawojczyk 
prof., nadzw. (AGH w Krakowie), Cyfrowe społeczeństwo – czy i jaka cyfrowa 
socjologia?; prof. dr hab. Agnieszka Ogonowska (UP w Krakowie), Człowiek 
wobec technologii. O patologicznym korzystaniu z nowych mediów; prof. dr hab. 
inc. Mariusz Ziółko (AżH w Krakowie), Biometria i profilowanie głosowe; 
prof. dr hab. Kazimierz Krzysztofek (USWPS w Warszawie), Kierunki ewalua-
cji i wartościowania technologii cyfrowych w działaniu społecznym; dr hab. Mi-
rosław Żiliciak  prof. nadzw. (USWPS w Warszawie), Między archeologią me-
diów a analityką kulturową. Humanistyka w świecie „po mediach”. 

Odbyły się równiec dwa panele z udziałem zaproszonych goWci. Pierwszy 
z nich to  Kultura, technologia. Co skleja społeczeństwa przyszłości?, przygo-
towany we współpracy z Polskim Towarzystwem Studiów nad PrzyszłoWcią, a 
prowadzony przez Norberta Kołosa (4CŻ, PTSP), w którym uczestniczyliŚ dr 
Aleksandra PrzegaliMska (Akademia Leona KoamiMskiego w Warszawie), dr 
hab. Leszek Porębski prof. nadzw. (AżH w Krakowie), dr hab. Jacek żądecki 
(AGH w Krakowie), Łukasz Mirocha (Digital źconomy Lab, Uniwersytet War-
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szawski) oraz Jakub Kulesza (źdisonda). Drugi panel był zatytułowany Prywat-
ność a (nowe) technologie. Był prowadzony przez Macieja MyWliwca (AżH w 
Krakowie, XTRŻ Management Systems), a udział wzięli w nim Jarosław Kró-
lewski (HG Intelligence), żrzegorz Wójcik (Autenti.com), Kamil Vliwowski 
(Fundacja Panoptykon) oraz Mikołaj Winkiel (Brand24). Pierwszego dnia zosta-
ła zorganizowana równiec sekcja posterowa.  

Drugi i trzeci dzieM konferencji odbywał się juc w czterech odrębnych sek-
cjach na Wydziale Humanistycznym AżH, W ich trakcie wystąpienia zaprezen-
towało ponad stu prelegentówŚ od profesorów i doktorów ac po studentów 
uczelni z całej Polski. W sobotę 5 marca o godzinie ń4.2Ń nastąpiło oficjalne 
zamknięcie konferencji. Organizatorzy zapowiedzieli wydanie w tym roku 
dwóch tomów monografii pokonferencyjnej, a takce opublikowanie najlepszych, 
wybranych artykułów w punktowanych czasopismach naukowych.  
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