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Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej
„Strategie jednostki w cyberprzestrzeni.
Immersja, ekstensja czy alternatywa?”
która odbędzie się 26 maja 2018 roku w Białymstoku

Cyberprzestrzeń można rozpatrywać w kilku znaczeniach. Jest to przestrzeń
komunikowania się, kanał wymiany informacji. Dodatkowo jest to również przestrzeń
tworzona przez i dla uczestników sieci internetowej, środowisko dowolnego konstruowania
dzieł czy też miejsce współdziałania mediów. Wreszcie jest ona utożsamiana z
rzeczywistością wirtualną, nie ma granic, nie ma końca. Gdy używamy Internetu, z reguły
znajdujemy się w świecie przemieszania wielu kultur, bez względu na to, czy tego chcemy,
czy nie. Dzisiejsza przestrzeń człowieka wchodzącego w dialog międzykulturowy, łączący
wymiary realne i wirtualne, nie tylko pokazuje rzeczywistość, lecz również kreuje ją na
niespotykaną dotąd skalę. Nauki humanistyczne muszą wypracować nowe spojrzenie na coraz
bardziej zmieniającą się i komplikującą swój charakter rzeczywistość dialogu, która zmienia
rolę „miejsca”, „czasu”, relacji międzyludzkich, więzi społecznych, poczucia bliskości,
wymiarów wspólnoty kulturowej oraz jej fundamentalnych wartości.
Strategie adaptacyjne jednostek są uwarunkowane wieloma czynnikami, między
innymi rolami i pozycjami w jakich występują uczestnicy cyberprzestrzeni w określonych
relacjach społecznych. Kolejnym ważnym kryterium są warstwy i klasy społeczne rzutujące
na działania jednostek w internecie. Pojęcie struktury społecznej w cyberprzestrzeni ma
jednak swoje określone cechy, charakteryzuje się ona bowiem znaczną dynamiką oraz
płynnością granic. Ważnym aspektem strategii jednostek jest również zwiększony nacisk w
cyberprzestrzeni na aspekt autokreacji tożsamości jednostek oraz prezentowania postaw
indywidualizmu.
Przypadkiem na który szczególnie chcemy zwrócić uwagę są studenci, ich role,
pozycje, statusy oraz to jak odnajdują się oni w cyberprzestrzeni. Większość z nich to
pokolenie cyfrowych tubylców (Digital Natives), przez co cyberprzestrzeń staje się dla nich
równoległą rzeczywistością, w którą są silnie zaangażowani. Pojawia się zatem pytanie w
jaki sposób cyberprzestrzeń wpływa na ich strategie adaptacyjne? Czy zaangażowanie
studentów w cyberprzestrzeni powodują, że ich strategie są bardziej dopasowane do
wymogów systemu społecznego czy też nie?
W podtytule konferencji zaproponowaliśmy trzy kierunki rozważań. Z jednej strony
immersja, czyli pochłonięcie, zanurzenie jednostki w świecie wirtualnym. Jednostka może też
traktować cyberprzestrzeń jako ekstensję, w rozumieniu jakie zaproponował Edward T. Hall,
a więc ma ona możliwość rozbudowania swoich działań i funkcji w ramach cyberświata.
Cyberprzestrzeń może też stanowić alternatywną, odrębną rzeczywistość społeczną, która jest
dla jednostek czy grup bardziej atrakcyjna od realnego świata. Powyższe zjawiska nie

wyczerpują oczywiście wszystkich interpretacji i koncepcji jakimi można podążać próbując
analizować dane zagadnienie.

Proponujemy pięć bloków tematycznych
● refleksja teoretyczna – przegląd możliwości zastosowania poszczególnych teorii,
koncepcji i paradygmatów w badaniach cyberprzestrzeni oraz jej wpływu na zmiany
zachodzące we współczesnych społeczeństwach;
● analiza praktyczna – próba uchwycenia w jaki sposób jednostki, grupy, organizacje,
partie czy firmy zachowują się w cyberprzestrzeni na wybranych przypadkach;
● social media – skupienie uwagi na obecnych w cyberprzestrzeni mediach
społecznościowych i ich oddziaływaniu na jednostki;
● marketing – jak gra rynkowa wpływa na kształtowanie rzeczywistości wirtualnej;
● pogranicze, jako realna przestrzeń społeczna a określone działania w cyberprzestrzeni;

Ważne informacje:
● na zgłoszenia czekamy do 22.04.2018;
● zgłoszenia prosimy wysyłać na adres cyberprzestrzen.knsa@gmail.com;
● opłata za czynny udział wynosi 75 PLN;
● link do formularza zgłoszeniowego
https://drive.google.com/file/d/1hljk41AxWJoxg1g1QPtE0nRRVsVNhmYe/view?usp=sharing

● w ramach opłaty konferencyjnej organizatorzy zapewniają materiały konferencyjne, przerwy
kawowe, obiad w dniu konferencji oraz certyfikat;
● udział bierny bezpłatny - organizatorzy zapewniają przerwy kawowe;
● organizatorzy planują wydać w wersji online recenzowaną monografię z najlepszymi
artykułami nadesłanymi po konferencji;
● wszelkie pytania prosimy kierować na adres mailowy konferencji;
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