
Strona 1 z 3 
 

 
*** 

 
Szanowni Państwo! Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji naukowej 

„PsychoTech. Umysł – technologia – filozofia”, która odbędzie się w dniu 
20 października 2018 na Uniwersytecie Rzeszowskim. 

Tytuł nawiązuje do będącej inspiracją dla organizatorów publikacji PsychoTech 
– Il punto di non ritorno. La tecnologia che controlla la mente autorstwa Antonio 
Tetiego (Springer 2011) [zob. https://bit.ly/2rDpcjI]. Chcąc jednakże umożliwić 
możliwie szeroką przestrzeń refleksji nad zachodzącymi współcześnie procesami 
związanymi z postępem technologicznym, proponujemy debatę wychodzącą poza 
ramy filozofii i technologii. Stąd też obszar tematyczny konferencji obejmuje szeroki 
zakres dziedzin. 

Będą to przede wszystkim: 
• psychologia 
• informatyka i filozofia informatyki 
• nowe technologie 
• transhumanizm 
• filozofia techniki i technologii 
• filozofia nauki 
• ontologia i metafizyka 
• antropologia filozoficzna i teologiczna 
• kognitywistyka i nauki o umyśle 
• sztuczna inteligencja i nowoczesna robotyka 
• futurologia 
• logika i nauki o poznaniu 
• cybernauki 
• etyka i aksjologia (relacja człowiek – maszyna) 
• teologia technologii i nauki 

https://bit.ly/2rDpcjI
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Jesteśmy otwarci także na wszelkie inne ujęcia nawiązujące do przewodniej 
linii tematycznej konferencji. 

 
Zgłoszenia są przyjmowane w następującym trybie: należy wypełnić 

formularz zgłoszeniowy [https://bit.ly/2IkqQ5a – do pobrania również z oficjalnej 
strony konferencji], przesłać go na adres mailowy konferencji (zob. niżej) i oczekiwać 
na potwierdzenie jego wpłynięcia. Wszystkie zgłoszenia będą poddawane 
wewnętrznej recenzji. 
 

Prelegenci będą mogli wygłaszać referaty w języku polskim i angielskim. 
W uzasadnionych przypadkach będzie mógł to być inny język kongresowy (fakt ten 
należy zgłosić w miejscu na uwagi w formularzu zgłoszeniowym). 

Przewidziany czas wystąpienia to 20 minut (na dyskusję zostanie 
przewidziany dodatkowy czas). 
 

Zgłoszenia będą przyjmowane do 30 września 2018 roku. Informacje 
o przyjętych i zakwalifikowanych zgłoszeniach będą wysyłane indywidualnie do dnia 
6 października 2018 roku. 
 

Opłata konferencyjna wynosi 350 zł (lub 550zł w przypadku opublikowania 
tekstu w języku angielskim przy zleceniu tłumaczenia) i obejmuje materiały 
konferencyjne, catering oraz opublikowanie tekstów w recenzowanej monografii 
naukowej (nadsyłanie tekstów do 30 listopada 2018 roku, natomiast ich publikacja 
w maju/czerwcu 2019 roku). 

 
Monografia naukowa będzie dostępna w ramach otwartego dostępu, jak też 

dystrybuowana w Google Books, Google Play, a także w księgarniach podmiotów 
współpracujących z AZYMUTem (m.in. w księgarni PWN) oraz umieszczona 
w profesjonalnych bazach naukowych (Polska Bibliografia Naukowa i inne). 
 

Ewentualny nocleg każdy uczestnik będzie musiał zapewnić sobie we 
własnym zakresie (służymy radą i pomocą). Wegetarian prosimy 
o zaznaczenie tego faktu (w miejscu na to przewidzianym w formularzu 
zgłoszeniowym). 
 

Opłaty (po informacji o przyjęciu i zakwalifikowaniu zgłoszenia) należy 
dokonywać na konto (z dopiskiem: PT_2018_Imię_Nazwisko): 
 

Fundacja „dzień dobry! kolektyw kultury 
ul. Lampego 6/8 
41-608 Świętochłowice 
Numer konta bankowego (PLN): 80 1750 0012 0000 0000 3723 0464 
Nazwa banku: Raiffeisen Polbank 
Kod SWIFT: RCBWPLPW 

 
Faktury będą wystawiane na życzenie uczestników (należy wypełnić pole 

w formularzu zgłoszeniowym). 

https://bit.ly/2IkqQ5a
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Komitet organizacyjny: 
▪ lic. Bartłomiej K. Krzych (pomysłodawca, koordynator i główny organizator), 
▪ mgr Mateusz Binek, 
▪ mgr Anastazja Cheiz, 
▪ mgr Natalia Gryń, 
▪ mgr Sebastian Kalemba, 
▪ mgr Kamil M. Wieczorek. 

 
Podmioty współorganizujące konferencję: 

- redakcja czasopisma naukowego „Amor Fati” 
[http://www.amorfati-journal.com], 
- Dyskusyjne Koło Filozoficzne „Eudaimonia” 
[https://dkfeudaimonia.wordpress.com]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Szczegółowe informacje znajdują się na oficjalnej stronie konferencji: 
http://www.amorfati-journal.com/konferencje/organizacja/psychotech-umysl-technologia-filozofia/  

 
Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: 
psychotechconference@gmail.com 

http://www.amorfati-journal.com/
https://dkfeudaimonia.wordpress.com/
http://www.amorfati-journal.com/konferencje/organizacja/psychotech-umysl-technologia-filozofia/
mailto:psychotechconference@gmail.com

