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TechSpo to forum spotkań i dyskusji nad najważniejszymi technologicznymi i 
społecznymi aspektami współczesności. Zakładamy, że złożoność i dynamika 
świata jest fascynującym wyzwaniem poznawczym, które wymaga nieszablo-
nowych analiz i spojrzenia z wielu perspektyw. Zapraszamy do formułowania 
śmiałych i dobrze osadzonych w najnowszych badaniach diagnoz, rekomendacji 
i idei.

CEL KONFERENCJI
 
Celem wydarzenia jest kontynuacja dyskusji o technologicznie stymulowanych 
przemianach społecznych i kulturowych, która została zapoczątkowana w 2016 
roku podczas pierwszej edycji Konferencji Technologiczno-społeczne Oblicza 
XXI w. Ponownie 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 społec-
zno-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.

http://techspo.agh.edu.pl


PROBLEMATYKA KONFERENCJI
 
Konferencja TechSpo staje się cyklicznym forum debaty wokół najbardziej ak-
tualnych i istotnych zjawisk społeczno-kulturowych. Wymaga to stworzenia 
przestrzeni otwartej na zróżnicowane poglądy i ujęcia, a także obecności przed-
stawicieli różnych dyscyplin naukowych oraz świata biznesu. 

Dlatego zapraszamy do dyskusji nad następującymi zagadnieniami:
• algorytmizacja: 

  -  i jej konsekwencje prawne, społeczne, kulturowe oraz etyczne,
 -  algorytmy w mediach społecznościowych (m.in. problem bańki 
    informacyjnej, homofilii, wpływu na zachowanie użytkownika),
 -  przemysły medialne w dobie władzy algorytmów,
 -  przemiany rynku pracy a algorytmizacja (m.in. robot journalism,   
 -  zbędni ludzie”, autonomiczne systemy marketingowe),

• VR, AR, rzeczywistość hybrydowa,
• affective computing,
• interakcja człowiek-maszyna, inteligentne boty,
• grywalizacja i serious games,
• quantified self,
• projektowanie i badanie User Experience,
•  interfejsy multimodalne,
• nie-ludzka kultura (sztuka, muzyka, literatura wytwarzane przez       
nie-ludzkich autorów),

 -  biohacking,
 -  boty i komunikacja zapośredniczona,
 -  implementacja problematyki społecznej w sztucznej inteligencji,

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: 
•  humanistyki cyfrowej,   
•  software studies,
• STS (science and technology studies), 
• 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 z najdującego się na stronie konferencji:

https://goo.gl/forms/GdTuxyJdqlKxwQSk1

Czekamy na propozycje Państwa wystąpień w formie:
• referatu (czas wystąpienia nie powinien przekraczać 20 minut), 

• posteru,

• prezentacji praktycznej w przestrzeni ekspozycyjnej,

• warsztatu.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać w formie abstraktów (1600-2000 znaków wraz ze 
spacjami oraz wykaz bibliografii). Mile widziane propozycje wystąpień interdy-
scyplinarnych zespołów w formie referat-koreferat.

W przypadku pytań prosimy o kontakt: techspo@agh.edu.pl

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 22 lipca 2018 r. 
O przyjęciu Państwa referatu poinformujemy w liście do 28 lipca 2018 r. 
Na aktykuły czekamy do 30.09.2018 r.

Opłata konferencyjna wynosi: 350 złotych oraz 200 zł (dla studentów i dok-
torantów) i obejmuje: posiłki oraz materiały konferencyjne. Autorów i Autorki 
najlepszych wystąpień zaprosimy do publikacji ich pisemnych wersji w punk-
towanych czasopismach.

Po konferencji, pełne teksty artykułów w języku angielskim, pod warunkiem 
uzyskania pozytywnych recenzji, mogą zostać opublikowane w jednym z nas-
tępujących czasopism: Studia Humanistyczne, The Computer Science Journal 
oraz w punktowanych materiałach pokonferencyjnych IEEE Xplore (do wyboru 
wg preferencji Autorów).

Planujemy też publikację artykułów w języku polskim, które uzyskają pozyty-
wne recenzje, w punktowanych czasopismach.
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