Miejsce .......................................................................
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego,
ul. A. Mickiewicza 64, Szczecin

Terminarz konferencji ...............................................





19.02.2017 – zgłoszenie formy uczestnictwa i tytułu publikacji,
19.03.2017 – nadsyłanie artykułu przez osoby zainteresowane publikacją,
23.04.2017 – rejestracja i ostateczny termin dokonania płatności,
11.05.2017 – konferencja.
Publikacja: artykuł (20 - 25 tys. znaków), publikacja w j. polskim lub angielskim, szablon
edytorski na stronie: wneiz.pl/studiainformatica

Koszt uczestnictwa ....................................................


publikacja artykułu bez uczestnictwa w konferencji: 740 zł brutto

udział osobisty (bez artykułu): 250 zł brutto (cena obejmuje: uczestnictwo w konferencji, dostęp
do materiałów konferencyjnych, obiad, przerwy kawowe)
 udział z artykułem: 740 zł brutto (cena obejmuje udział osobisty oraz publikację artykułu
w czasopiśmie "Studia Informatica Pomerania" (7 pkt) - po 2 pozytywnych recenzjach).
W przypadku współautorstwa artykułu, jak również w przypadku opublikowania dwóch artykułów
przez jednego autora opłata rośnie o 50%, czyli wynosi 1100zł brutto. Każdy kolejny artykuł tego
samego autora to kolejne 50% kwoty bazowej.


Konkursy: studencki/szkolny .....................................
Uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów z różnych uczelni i kierunków studiów
zapraszamy do uczestnictwa w ósmej edycji konkursów towarzyszących konferencji. Szczegóły
dostępne na stronie: infotrendy.eu/psi2017.

XX Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu:
Problemy Społeczeństwa Informacyjnego PSI2017
infotrendy.eu/psi2017

QUO VADIS
POLSKO CYFROWA?

Komitet organizacyjny ...............................................





dr Zbigniew Stempnakowski, przewodniczący, E: kazio@data.pl, M: 793 694 772
dr hab. Ewa Krok, sponsorzy, media, E: ewakrok@wp.pl, M: 503 560 568
dr Grzegorz Wojarnik, publikacja naukowa, E: grzegorz.wojarnik.us@gmail.com
dr Marek Mazur, konkursy, E: mkmazur@wneiz.pl, T: 91 444 1941

Patronat honorowy

Organizatorzy ............................................................




Katedra Społeczeństwa Informacyjnego na Wydziale Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego
Główny Urząd Statystyczny
Instytut Otwartego Społeczeństwa, instytutOS.pl
Polskie Towarzystwo Informatyczne, Oddział Zachodniopomorski




TechnoPark Pomerania
Urząd Miasta Szczecin



Patronat honorowy

Patronat honorowy

Szczecin, 11 maja 2017

Cel konferencji ...........................................................
Celem konferencji jest stworzenie forum dla wymiany poglądów na temat aktualnego stopnia rozwoju
społeczeństwa informacyjnego.
No i tak! Ach ten czas! Piszę te słowa po raz dwudziesty! „Dwadzieścia lat minęło – jak jeden dzień” można powiedzieć parafrazując słowa znanej piosenki – od pierwszego spotkania
w Szczecinie. Co prawda – w ciągu tego czasu kilkakrotnie wyjeżdżaliśmy nad morze – do
Międzyzdrojów, ale była to zawsze „szczecińska konferencja”, każda poświęcona innemu tematowi –
oczywiście z obszaru społeczeństwa informacyjnego.
Rozpoczęliśmy od problemów ogólnospołecznych – kultura i świadomość informatyczna, aby zaraz
potem pochylić się nad osobami specjalnej troski, którym technologie informacyjne mogą ułatwić
życie osobiste i zawodowe. Dostrzegliśmy też ekonomiczne aspekty globalizacji informacji i
możliwości jakie niesie tzw. telepraca, wszak konferencja wyrosła z Wydziału Ekonomicznego
Uniwersytetu Szczecińskiego. Były tematy stojące niemal na pograniczu informatyki, socjologii czy
nawet filozofii, obejmujące zagadnienia informacji, wiedzy, mądrości, dylematy – czy komputer jest
przyjacielem czy wrogiem człowieka, czy społeczeństwo wirtualne będzie się rozwijać obok czy
zamiast realu oraz czy „duet” - informatyka i medycyna wyjdzie nam na (e) – zdrowie? - a także
dotyczące wielu zastosowań informatyki – w dydaktyce, w e-biznesie, w funkcjonowaniu miast,
administracji, a nawet w rozrywce.
Nie mogło zabraknąć również tematów, które w społeczeństwie informacyjnym widoczne są na
każdym kroku – technologii multimedialnych i mobilnych, realnych przestępstw w wirtualnym
świecie - stanowiących przysłowiową „łyżkę dziegciu w beczce miodu”, a także fenomenu internetu postrzeganego jako kamień węgielny społeczeństwa informacyjnego!
Do wielu z tych tematów chcielibyśmy wrócić na tegorocznej - jubileuszowej, XX konferencji –
zarówno z nutką sentymentalną jak i z prognostycznym spojrzeniem w przyszłość, pytając nieśmiało –
co ona nam przyniesie? Jakie scenariusze rozwoju społeczeństwa informacyjnego okażą się trafione?
Czas pokaże …, tak jak pokazuje wciąż nowe obszary i zagadnienia, które warte są poruszenia na tym
forum, m.in. rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, domena publiczna, open data,
usługi i aplikacje, wskaźniki rozwoju społeczeństwa informacyjnego, problem wykluczenia cyfrowego
… A zresztą listę tematów tej konferencji zostawiamy otwartą! Jak jubileusz to jubileusz, prawda?

Myśli ..........................................................................














Tematyka konferencji .................................................












E – społeczeństwo – wskaźniki rozwoju, infornacjonalizm, wykluczenie cyfrowe.
Kultura i świadomość informacyjna społeczeństwa – społeczny odbiór informatyki,
społeczeństwo informacyjne przyjazne dla osób specjalnej troski.
Dane, informacja, wiedza, mądrość, dzielenie się wiedzą.
Informatyk w społeczeństwie informacyjnym, telepraca.
Komputer – przyjaciel czy wróg (świat rzeczywisty, świat wirtualny, przestępczość komputerowa,
cyberprzemoc, e-rozrywka, sztuczna inteligencja, robotyka społeczna, informatyka afektywna).
Fenomen internetu, społeczność internetu, media społecznościowe (mobilność, technologie
multimedialne, serwisy internetowe, internet rzeczy, Big Data, spojrzenie w przyszłość).
Dydaktyka informatyki i informatyka w dydaktyce – edukacja informatyczna, zdalne nauczanie,
e-szkoła.
Ekonomiczno – organizacyjne aspekty globalizacji informacji (e-biznes, e-handel,
e-administracja, e-zdrowie, e-miasto, e-rozrywka).
Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego.
Domena publiczna, open data, usługi i aplikacje.
Wskaźniki rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

na poważnie
Cywilizacja to taka nieustająca eskalacja dobrodziejstw, która przynosi nam więcej wygód
i coraz więcej złych przygód. Wincenty Styś
Bije zegar godziny, my wtedy mawiamy: „Jak ten czas szybko mija” - a to my mijamy! Stanisław
Jachowicz
Idąc z duchem czasu, nie bardzo wiadomo, z kim – czym się idzie. Grzegorz Stańczyk
W takich czasach żyjemy, że czas już nie nadąża za nami. Grzegorz Stańczyk
Dopiero dzięki komputerom staliśmy się naprawdę nieobliczalni. Jacek Wejroch
Komputer nie człowiek, zadowoli się byle programem. Jan Stanisław Lipiński
Im wyższa technika tym większa agresja. Józef Witkowski
Dotkliwie odczuwa się nadmiar wiedzy przy równoczesnym niedoborze mądrości.
Antoni Kępiński
Świat w realiach społeczeństwa informacyjnego nazywany jest czasem „Globalną Wioską”, w
której wszyscy wszystko o innych wiedzą, a informacja przelatuje przez tę „wieś”
z szybkością światła … Niestety równie szybko i skutecznie przelatują plotki, oszczerstwa,
nieprawda … A sprostowań jakoś nie widać! Plotkę tak samo trudno zdementować jak –
używając wiejskiego porównania – pozbierać pierze z oskubanej kury w wietrzny dzień!
Ks. Tadeusz Szpak
i na wesoło
Samochodem podróżuje trzech mężczyzn. Jeden jest mechanikiem, drugi - elektrykiem, trzeci –
informatykiem. Nagle samochód staje i nie można go ponownie uruchomić. Mechanik podłubał
w silniku – bez skutku, elektryk – podobnie. Zrezygnowani zajęli znów swoje miejsca. Wtedy
informatyk zaproponował: „Panowie – wysiądźmy wszyscy
i wsiądźmy ponownie!!” - Pomogło! autor nieznany
Do sklepu z komputerami wchodzi mężczyzna w średnim wieku i niezdecydowanie rozgląda się
po regałach. Sprzedawca podchodzi do niego i radzi - „niech pan weźmie ten model. Wykona on
za pana połowę pracy”. „Ach tak!” - ucieszył się klient, - „to ja wezmę dwa komputery!
Popołudnie też chcę mieć wolne, niech te komputery pracują za mnie na pełnym etacie” autor
nieznany

Komitet Programowy .................................................

















prof. zw. dr hab. Agnieszka Szewczyk – Uniwersytet Szczeciński – przewodnicząca
dr Tomasz Komorowski – Uniwersytet Szczeciński/Wydział Społeczeństwa Informacyjnego i
Informatyki - Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Krzysztof Kozakowski - Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
dr Dominik Rozkrut – Główny Urząd Statystyczny
dr inż Maciej Możejewski – Instytut Otwartego Społeczeństwa, instytutOS.pl
Marek Dymek – Urząd Miasta Szczecin
prof. zw. dr hab. Adam Nowicki – członek honorowy
prof. dr hab. inż. Piotr Sienkiewicz – Akademia Sztuki Wojennej, Warszawa
prof. zw. dr hab. Elżbieta Skrzypek – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie
prof. zw. dr hab. Bogdan Stefanowicz – Szkoła Główna Handlowa, Warszawa
prof. zw. dr hab. Andrzej Straszak – Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku
prof. zw. dr hab. Lech W. Zacher – Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa
dr hab. Ewa Krok - Uniwersytet Szczeciński
dr Marek Mazur - Uniwersytet Szczeciński
dr Zbigniew Stempnakowski - Uniwersytet Szczeciński
dr Grzegorz Wojarnik - Uniwersytet Szczeciński

