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Sprawozdanie z konferencji naukowej
„Świat (po)rewolucji cyfrowej”, Rzeszów, 24 maja 2017

W dniu 24 maja 2017 r. na Wydziale Socjologiczno-Historycznym
Uniwersytetu Rzeszowskiego odbyła się zorganizowana przez Koło Naukowe Studentów Socjologii Ogólnopolska Konferencja Naukowa
,,Świat (po)rewolucji cyfrowej”.
Tematem przewodnim obrad był Internet i jego znaczenie dla
współczesnego człowieka. Podkreślano także istotną rolę sieci jako nowego medium oraz skutki korzystania z jego dobrodziejstw przez użytkowników działających w złej woli. Paneliści zauważyli, że korzystanie
z Internetu wiąże się z szeregiem zagrożeń, które negatywnie wpływają
na współczesne społeczeństwo, określane mianem społeczeństwa sieciowego.
Inauguracja konferencji odbyła się w sali Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego. Zebrani goście zostali przywitani przez przedstawiciela
organizatorów wydarzenia, prezes Koła Naukowego Studentów Socjologii Julię Wydrzyńską, która poprosiła o uroczyste otwarcie ks. dra hab.
Witolda Jedynaka, prof. UR, dyrektora Instytutu Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego.
W swoim przemówieniu ks. prof. Jedynak podziękował dr Agacie
Kotowskiej, która pełni funkcję opiekuna Koła, a także wszystkim studentom zaangażowanym w organizację konferencji. Jednocześnie nawiązywał do wysokiego poziomu merytorycznego poprzednich tego
typu wydarzeń organizowanych przez koła naukowe działające
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w Instytucie Socjologii UR, wyrażając nadzieję, że konferencja „Świat
(po)rewolucji cyfrowej” również będzie doskonałą okazją do wymiany
myśli, przekonań, spostrzeżeń i poglądów.
Pierwszym z prelegentów był dr Jarosław Kinal, prodziekan
ds. promocji Wydziału Socjologiczno-Historycznego UR, który swoje
zainteresowania badawcze koncentruje w obszarze public relations (PR),
nowych mediów czy reklamy i promocji. Dr Kinal przedstawił referat
Internet wszystkiego – czyli jak maszyny zmieniają nasze przyzwyczajenia. Prelegent wskazał na ogromną rolę, jaką współcześnie odgrywa
Internet, dzieląc go m.in. na Internet rzeczy czy Internet ludzi. Wyjątkowo interesujące było przedstawienie koncepcji wykorzystania sieci
w przyszłości oraz możliwości Internetu w zakresie służenia człowiekowi w realizacji codziennych spraw.
Drugim z prelegentów był dr Krzysztof Piróg, adiunkt w Instytucie
Socjologii UR, który wygłosił referat pt. „Ekshibicjonizm” użytkowników portali społecznościowych jako efekt adiaforyzacji oraz demoptyzmu. Zwrócił w nim uwagę na szczególnie ważny z punktu widzenia
młodego człowieka fakt, iż znaczna część treści publikowanych na portalach społecznościowych może należeć do kategorii ,,potencjalnie wstydliwych”. Oznacza to, że użytkownicy często nie zdają sobie sprawy, że
to, co publikują w sieci, nie jest anonimowe oraz że wystarczy drobna
interakcja ze strony pozostałych użytkowników, by odbiór treści był
znacznie szerszy. Dr Piróg wskazywał także na nowe metody działania
specjalistów od HR-u przy aplikowaniu do pracy. Obecnie często pracodawcy nie koncentrują się na CV kandydatów, ponieważ wystarczy im
to, co mogą znaleźć o aplikantach w Internecie.
Kolejnym prelegentem był Damian Wicherek, student politologii
w Instytucie Nauk o Polityce UR, który przedstawił referat Twitter jako
narzędzie komunikacji podczas ciszy wyborczej. W czasie wystąpienia
pokazał, w jaki sposób użytkownicy portalu Twitter obchodzili obowiązujące w czasie ciszy wyborczej przepisy prawne zakazujące publikowania sondaży czy wyników wyborów. Analizując wpisy zamieszczane
w czasie wyborów parlamentarnych w 2015 r., prelegent przedstawił
twitterowy ,,bazarek”, gdzie nazwy partii politycznych zastępowano
nazwami produktów spożywczych.
Następnymi prelegentami byli Sandra Bożek, studentka historii, oraz
Karol Piękoś, student politologii z Uniwersytetu Rzeszowskiego, którzy
przedstawili referat pt. Rozwój technologii informatycznych jako zagrożenie dla społeczeństwa XXI wieku. W swoim wystąpieniu skupili się
przede wszystkim na zagrożeniach, jakie zrodziły się z powszechnego
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dostępu do Internetu. Należą do nich ataki hakerskie, wykradanie tożsamości lub też przestępstwa związane z bankowością internetową.
Ostatnim z występujących w pierwszej części obrad był Dominik
Boratyn, student politologii z Instytutu Nauk o Polityce Uniwersytetu
Rzeszowskiego, który zaprezentował referat Festiwal zła i głupoty –
czyli co możemy znaleźć w Internecie. Prelegent na wstępie zaznaczył, że
w czasie swojego wystąpienia skupi się na analizie wizerunku prezydentów III RP na portalu społecznościowym Facebook. Student omówił,
w jaki sposób internauci ukazują Lecha Wałęsę, Aleksandra Kwaśniewskiego, Bronisława Komorowskiego i Andrzeja Dudę, przedstawiając
treści, które zostały zamieszczone w Internecie, a w opinii prelegenta nie
powinny tam trafić z uwagi na szacunek do urzędu głowy państwa, niezależnie od poglądów politycznych.
Po przerwie rozpoczęła się druga część obrad. Pierwszym prelegentem był Krzysztof Białas z Koła Naukowego Studentów Socjologii UR,
który zaprezentował referat Polityka i przestrzeń wirtualna. Wybrane
przykłady polskiej sceny politycznej. W swym wystąpieniu mówił o tym,
w jaki sposób Internet oraz dostępne dzięki niemu narzędzia wpływają
na kształtowanie się zachowań politycznych zarówno samych polityków,
jak i wyborców. Zwrócił przy tym uwagę, że współcześni politycy,
chcąc być rozpoznawalni, muszą funkcjonować w nowych mediach.
Kolejnym referentem była studentka socjologii Natalia Regucka,
która przedstawiła Hejt jako trend społeczny. W swoim wystąpieniu
zwróciła uwagę na pogłębiające się i niebezpieczne zjawisko mowy nienawiści w Internecie. Przytoczyła przykłady ,,internetowego hejtu”, zaznaczając, że takie materiały stały się dziś zjawiskiem powszechnym,
a zapobieganie im jest obowiązkiem internautów.
Agnieszka Kuźniar, Katarzyna Molek i Anna Żuraw wspólnie zaprezentowały referat pt. Dr Google jako narzędzie diagnostyczne. Studentki pokazały, w jaki sposób dzięki wyszukiwarce internetowej Google można ułatwić sobie pracę badawczą i proces dydaktyczny. Następnym uczestnikiem konferencji był student politologii Jacek Sułuja,
który zaprezentował referat Rewolucja cyfrowa i jej wpływ na współczesną rolę informacji. W swoim wystąpieniu zwracał uwagę na rolę,
jaką współcześnie pełni telefon komórkowy (smartfon) i Internet.
Wskazywał także, jak dzięki połączeniu tych dwóch elementów w stosunkowo łatwy sposób możemy zająć się dziennikarstwem. W trakcie
wystąpienie prelegent przywołał własne doświadczenia jako początkującego dziennikarza.
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Kolejnymi uczestnikami obrad były Jagoda Głowacka i Karolina
Michalcewicz z koła naukowego „Liderzy Biznesu” działającego na
Wydziale Ekonomii UR, które przedstawiły referat Rola nowych mediów
w procesie komunikacji młodych ludzi. Prelegentki omówiły, w jaki sposób dzięki zastosowaniu nowych mediów, w tym mediów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, Snapchat, użytkownicy wymieniają się informacjami dotyczącymi nie tylko swojego życia osobistego, ale także tego, co w danej chwili robią, co lubią, jak się czują itp.
Wystąpienie było ostatnim w drugiej części konferencji.
Pierwszym z prelegentów w trzeciej części obrad była prezes Koła
Naukowego Studentów Socjologii Julia Wydrzyńska, która przedstawiła
referat pt. E-zakupy. Specyfika zjawiska. W swoim wystąpieniu sygnalizowała m.in., że użytkownicy w sieci coraz częściej kupują nie tylko
ubrania czy samochody ale nawet domy czy jedzenie.
Drugim z występujących w tej części obrad był Adam Poręba, student prawa z Uniwersytetu Rzeszowskiego, który omówił, jak pod kątem
prawnym rozpatruje się naruszenia własności intelektualnej i praw autorskich osób trzecich w Internecie. Następnie sekretarz konferencji, studentka socjologii Klara Łukasiewicz przedstawiła referat Terapia z Instagrama. Czy portal może stać się szansą dla chorych na anoreksję?
Studentka zwróciła uwagę na to, że portale społecznościowe stały się
zamiennikiem życia w realnym świecie, a ułatwiony dostęp do wszelkiego rodzaju informacji sprawił, iż zazwyczaj to właśnie w Internecie poszukuje się porad oraz odpowiedzi na nurtujące ludzi pytania. W ostatnich latach coraz bardziej popularne stały się także blogi ukazujące walkę z anoreksją prowadzone przez osoby zmagające się z tym zaburzeniem.
Kolejnym prelegentem był Sebastian Moskalski, który przedstawił
referat Rola blogerów oraz youtuberów we współczesnym świecie. Podkreślił znaczenie osób, które prowadzą tego rodzaju działalność, zaznaczając jednocześnie, że zarówno blogerzy, jak i youtuberzy zajmują się
interdyscyplinarnymi dziedzinami. Powstają zatem bardzo profesjonalne
kanały na YouTube związane z polityką, ekonomią, ale także problematyką życia codziennego, np. kulinarne czy z zakresu mody.
Następnym prelegentem biorącym udział w konferencji była Renata
Ostasz, która wygłosiła referat pt. ,Medialne uzależnienie czyli o permanentności mediów w życiu codziennym. W trakcie swojego wystąpienia
studentka socjologii wskazała, że coraz więcej osób poświęca czas na
aktywność w serwisach internetowych i portalach społecznościowych.
Z tej racji współcześnie możemy mówić o społeczeństwie informacyj-
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nym czy też medialnym. Ostatnim z prelegentów biorącym udział
w konferencji był student filozofii, dwukrotny stypendysta Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego Bartłomiej Krzych, który wygłosił referat pt. Cyber.Filozofia 1.0. Panorama: obszary – problemy – wyzwania. W swoim
wystąpieniu skupił się na zagadnieniach filozoficzno-egzystencjalnych,
przytaczając liczne przykłady obrazowania świata przyszłości – świata
cyfrowego w popkulturze i kinematografii.
Konferencja naukowa „Świat (po)rewolucji cyfrowej” zakończyła
się podsumowaniem obrad. Uczestnicy byli zgodni co do tego, że podjęcie tego tematu było bardzo pouczające z uwagi na zmieniającą się rzeczywistość, w której żyjemy. Obrady stały się doskonałą okazją do pogłębionej dyskusji i refleksji nad przyszłością.

