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TechSpo to forum spotkań i dyskusji nad najważniejszymi technologicznymi i społecznymi aspektami współ
czesności. Zakładamy, że złożoność i dynamika świata jest
fascynującym wyzwaniem poznawczym, które wymaga
nieszablonowych analiz i spojrzenia z wielu perspektyw.
Zapraszamy do formułowania śmiałych i dobrze osadzo
nych w najnowszych badaniach diagnoz, rekomendacji
i idei.
CEL KONFERENCJI
Celem wydarzenia jest kontynuacja dyskusji o technologicznie stymulowanych przemianach społecznych i kulturowych, które zostały
zapoczątkowane podczas dwóch edycji konferencji w 2016 i 2018 roku.
Już po raz trzeci mamy przyjemność zaprosić Państwa do Krakowa, by podjąć rozważania nad zjawiskami, które mają swój początek
w XXI wieku i powstały na styku nowoczesnych technologii (również
cyfrowych) oraz działalności społeczno-kulturowej człowieka. Zależy
nam na podejściu prospektywnym, próbach diagnozy obecnej sytuacji, naukowej debacie wokół najbardziej aktualnych fenomenów, a w
efekcie zebraniu rekomendacji, formułowanych z myślą o przyszłości.

PROBLEMATYKA KONFERENCJI
Konferencja TechSpo staje się cyklicznym forum debaty na mapie
Polski wokół najbardziej aktualnych i istotnych zjawisk społeczno-kulturowych. Wymaga to stworzenia przestrzeni otwartej na zróżnico
wane poglądy i ujęcia, a także obecności przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych oraz świata biznesu.
Dlatego zapraszamy do dyskusji nad następującymi zagadnieniami:
• Algorytmizacja oraz sztuczna inteligencja:
‐‐ i jej konsekwencje prawne, społeczne, kulturowe oraz etyczne,
‐‐ przemysły medialne a algorytmiczne zarządzanie treścią i aktywnością,
‐‐ przemiany rynku pracy a algorytmizacja (m.in. robot journalism,
„zbędni ludzie”, autonomiczne systemy marketingowe),
‐‐ implementacja problematyki społecznej w sztucznej inteligencji,
• Biometria jako narzędzie kontroli społecznej,
• Asamblaże danych,
• VR, AR, rzeczywistość hybrydowa a imersja,
• Affective computing,
• Interakcja człowiek-maszyna,
• Boty jako maszyny społeczne: funkcje, komunikacja, recepcja,
• Grywalizacja i serious games,
• Projektowanie i badanie User Experience,
• Nowe technologie w przestrzeni prywatnej,
• Nie-ludzka kultura (sztuka, muzyka, literatura wytwarzane przez
nie-ludzkich autorów):
• Biohacking i Quantified self,
• Technologicznie indukowane przemiany procesów komunikacyj
nych:
‐‐ fake newsy,
‐‐ deep fake videos,
‐‐ manipulacja poprzez media społecznościowe,
• Foresight i futurologia,
• Transhumanizm i posthumanizm.
Wymienione powyżej zjawiska jedynie sygnalizują obszary tematyczne,
jakie chcielibyśmy poruszyć w ramach prowadzonych dyskusji. Lista
ma charakter otwarty, więc zachęcamy do nadsyłania zróżnicowanych
propozycji tematów wystąpień.

Liczymy na propozycje Państwa wystąpień z zakresu:
•
•
•
•
•

STS (science and technology studies),
Software studies,
Humanistyki cyfrowej,
Informatyki społecznej,
Pokrewnych działów badań na styku nauk humanistycznych i
społecznych oraz nauk technicznych.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w konferencji prosimy o rejestrowanie się za pośrednictwem formularza znajdującego się na
stronie konferencji: https://forms.gle/enYe7xfK11rKqWYT7
Czekamy na propozycje Państwa wystąpień w formie:
referatu (czas wystąpienia nie powinien przekraczać 20 minut),
prezentacji praktycznej w przestrzeni ekspozycyjnej,
warsztatu.
W trakcie konferencji odbędzie się również Educaton - zespołowa rywalizacja na najlepsze projekty rozwiązujące ważne problemy społecznej przy zastosowaniu nowych technologii.
Zgłoszenia prosimy nadsyłać w formie abstraktów (1600-2000 znaków
wraz ze spacjami oraz wykaz bibliografii).
Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 10 lipca 2020 r.
O przyjęciu Państwa referatu poinformujemy w liście do 26 lipca
2020 r. Opłata konferencyjna wynosi: 400 złotych (dla pracowników
naukowych), 300 zł (dla doktorantów) oraz 250 zł (dla studentów) i
obejmuje: posiłki, materiały konferencyjne oraz prawo do zgłoszenia
propozycji artykułu w planowanych wydawnictwach pokonferencyj
nych: punktowanych czasopismach naukowych oraz monografii wieloautorskiej.
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