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W pierwszym kwartale 2014 roku Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” 
przy Prezydium PAN zorganizował 1 konferencję pt.  

 
Rewolucja informacyjna a kryzys intelektualny – 26/27 marzec 2014 r. 
 

Jest to piątą z kolei konferencja przygotowana w ramach projektu badaw-
czego Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus” pt. „Zagrożenia globalne bariera-
mi rozwoju” realizowanego we współpracy z Biurem Bezpieczeństwa Narodo-
wego, pod patronatem Prezydenta RP. 

Konferencja ta miała, jak sądzimy, szczególne znaczenie, bowiem doty-
czyła konsekwencji poznawczych w warunkach szczególnego splotu globalizacji 
z rewolucją informacyjną. Celem konferencji było udzielenie odpowiedzi na 
następujące pytania: czy rewolucja informacyjna w dobie obecnej jest nośnikiem 
kryzysu intelektualnego w poszczególnych dyscyplinach?, a także czy instru-
mentarium badawczo-poznawcze, jakie udało się wypracować w przeszłości, 
odpowiada wyzwaniom współczesności, a zwłaszcza w prognozowaniu przy-
szłości?  

Mieliśmy świadomość, iż sam tytuł konferencji miał charakter dyskusyj-
ny. Jednakże jego sformułowanie mialo, jak sądzimy, przysłużyć się pogłębieniu 
wiedzy na temat kwestii spornych w poszczególnych dyscyplinach naukowych.   
Konferencja składała się z czterech sesji, w których referaty przedstawili: 
 
Sesja I – Wprowadzenie: dlaczego kryzys intelektualny? 
Trzy powody, dla których rewolucja informacyjna wywołuje kryzys intelektual-
ny – Andrzej Wierzbicki  
Czy kryzys intelektualny w ekonomii? – Jerzy Kleer 
Kryzys intelektualny i niedomagania edukacji w cywilizacji informacyjnej – 
aktualność wieczystych problemów humanistyki - Marek Rembierz 
Kryzys europejskiego człowieczeństwa – faza trzecia – Krzysztof Wieczorek  
Kształcenie i wychowanie do demokracji w społeczeństwie wiedzy  
– Michał Śliwa 
 
Sesja II – Zagrożenia wynikłe z rewolucji informacyjnej 
Rewolucja informacyjna a dystrybucja wiedzy i władzy – Lech Zacher  
Zagrożenia cyberprzestrzeni – Julian Auleytner  
Technika elektroniczna a świadomość człowieka współczesnego – Jerzy Bobryk   
"Społeczeństwo automatów" – czyli o triumfie techniki nad kulturą. Refleksje 
nad kryzysem intelektualnym epoki informatycznej – Andrzej Sztandera 
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SESJA III  – Czy faktycznie kryzys intelektualny? 
O pojęciu kryzysu intelektualnego – Waldemar Czajkowski 
Kryzys cywilizacyjny i nauka – Krzysztof Wielecki 
Rewolucja informacyjna a wyzwania cywilizacyjne – Janusz Mucha  
Rewolucja informacyjna a społeczeństwa połowy XXI w. – punkt widzenia 
młodego pokolenia – Sylwia Śmietanko, Maciej Hacaga, Wojciech Kazanec-
ki, Konrad Prandecki  
 
SESJA IV – Aspekty aksjologiczne kryzysu intelektualnego  
Rozsądek gapia – Roman Galar  
Wartości etyczne w kulturze – Krzysztof Pawlina  
Negatywne przemiany w sferze wartości jako skutek rewolucji informacyjnej 
– Maria Szyszkowska 
Internet, przemiany mediów i ich implikacje dla kapitału społecznego, nierów-
ności i władzy – Dominik Batorski 
 
 
 
 
 
 
 


