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Telekonferencję organizuje Wydział „Artes Liberales” Uniwersytetu 
Warszawskiego oraz Katedra Filozofii Narodowego Uniwersytetu W.I. 
Wernadskiego w Taurydzie z udziałem Międzynarodowej Katedry UNESCO 
„Energii Odnawialnej i Zrównoważonego Rozwoju” Narodowego Uniwersytetu 
W.I. Wernadskiego w Taurydzie w ramach ONZ-owskiego programu „Academic 
Impact” i projektu „Tożsamość w internecie”. 
 
Telekonferencja odbędzie się 12 lipca 2013r. 
 

Ostateczny termin składania wniosków: 12 czerwca 2013r.  
Dalsze informacje na temat udziału w telekonferencji znajdują się poniżej oraz na 
stronach: http://www.al.uw.edu.pl/eng.php   
i   http://global.crimea.edu/en/node/870  
 
Telekonferencja – Dążąc do wszechstronnego zrozumienia tożsamości 
użytkownika w cyberprzestrzeni internetu: Dialog interdyscyplinarny 
 
12 lipca 2013r., Centrum Koordynujące – Wydział 

„Artes Liberales”, Uniwersytet Warszawski, Polska 

 

Kierownik projektu: dr Nadiya Zudilina, Narodowy 

Uniwersytet W.I. Wernadskiego w Taurydzie, Symferopol, 

Ukraina 

Przy współpracy mgr. Anastasii Turpetko, Narodowy 
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Komitet Organizacyjny: 
Dr Natalia Kotsyba, Uniwersytet Warszawski, Polska 
Mgr Katarzyna Jasińska-Zdun, Uniwersytet Warszawski, Polska 
 

Zakres tematyki 
 

Internetem posługuje się dziś około dwóch i pół miliarda ludzi. Internet odgrywa 
kluczową rolę w wielu procesach, zachodzących na planecie na wszystkich poziomach – 
od indywidualnego do ponadnarodowego. Dobrobyt społeczeństwa i kierunek dalszego 
rozwoju ludzkości w dużym stopniu zależy od wszechstronnego pojmowania 
możliwości dostarczanych przez internet i właściwego korzystania z nich. 

Wśród ważniejszych kwestii, które trzeba w tym celu rozważyć, znajdują się 
pytania dotyczących tożsamości człowieka w cyberprzestrzeni internetu. Przede 
wszystkim należy zrozumieć i przedstawić specyfikę przejawów tożsamości w 
cyberprzestrzeni i wpływu cyberprzestrzeni na tożsamość użytkownika lub grupy 
użytkowników, oraz zbadać przejawiające się w sferze off-line konsekwencje wpływu 
cyberprzestrzeni na tożsamość. 

Liczne badania nad tożsamością w internecie są, w przeważającej części, 
monodyscyplinarne, badacze zazwyczaj biorą pod uwagę dane tylko z własnej 
dyscypliny i wpisują badania, ich przebieg i wyniki jedynie w jej kontekst. Oprócz 
tendencji monodyscyplinarnej badacz napotyka również obiektywne trudności w 
przełamaniu barier między dyscyplinami, na przykład różnic w terminologii i 
metodologii. Utrudniają one zrozumienie i adaptację danych jednej dyscypliny dla 
zastosowania ich przy prowadzeniu badań w innej. Z tego powodu brak 
wszechstronnego ujęcia, a co za tym idzie całościowej, adekwatnej wizji badanego 
tematu, w pełni odzwierciedlającej jego wieloaspektowość; niedostrzegalne, ale nie 
mniej prawdziwe granice pomiędzy dyscyplinami hamują rozwój całej nauki. 

Wielkie zasoby wiedzy w każdej dyscyplinie uniemożliwiają w praktyce 
opanowanie przez jednego człowieka wszystkiego tego, co konieczne dla osiągnięcia 
interdyscyplinarnej wizji danego tematu. Dlatego niezbędne jest współdziałanie 
specjalistów z różnych dziedzin. Celem telekonferencji jest zebranie 
międzynarodowej wielodyscyplinarnej społeczności naukowej humanistów dla 
omówienia problemów związanych z tożsamością w internecie, i wspólnego 
poszukiwania sposobu ich rozstrzygnięcia. Być może taka wymiana myśli i wyników 
pracy otworzy nowe perspektywy badawcze i pozwoli na wypracowanie oryginalnych 
metodologii. 

W ramach telekonferencji chcemy przedyskutować szerokie spektrum zagadnień, 
dotyczących tożsamości człowieka w cyberprzestrzeni internetu, m. in. pytania w 
rodzaju: Czym jest tożsamość człowieka w cyberprzestrzeni internetu, jaka jest jej 
specyfika i jak się ona przejawia? Na czym polegają w cyberprzestrzeni internetu różne 
aspekty (społeczny, kulturowy, polityczny, religijny itp.) tożsamości jej użytkowników? 
Jak internet wpływa na tożsamość użytkowników? na rozwój tej tożsamości? Jakie 
niebezpieczeństwa i zagrożenia stwarza internet dla tożsamości użytkowników? Jaki jest 
potencjalny wpływ cyberprzestrzeni internetu na wzmocnienie lub osłabienie 

http://dantiscus.ibi.uw.edu.pl/?f=bio&person=kjz&lang=pl


świadomości własnej przynależności do tej czy innej grupy? Jak różne rodzaje 
aktywności w cyberprzestrzeni wpływają na tożsamość użytkowników w środowisku 
on-line i off-line? Co czyni użytkownika najbardziej podatnym na pozytywne i 
negatywne treści w internecie? Postaramy się odpowiedzieć na te i na wiele innych 
pytań w czasie pierwszej z planowanego cyklu telekonferencji poświęconych 
problemom tożsamości w internecie. 

 
W pierwszej telekonferencji udział wezmą badacze z Ukrainy, Rosji, 

Polski, Niemiec i innych krajów. 
 

       Jak zgłosić udział w telekonferencji 
 

Osoby chcące uczestniczyć w telekonferencji proszone są o wypełnienie 
Formularza Zgłoszeniowego (patrz plik „Formularz Zgłoszeniowy”) i odesłania go na 
adres: nadiya.z17@gmail.com do dnia 12 czerwca 2013 roku włącznie. 

 
Przewidziane są dwa rodzaje udziału w telekonferencji: w charakterze prelegenta 

lub słuchacza. Prelegent wygłasza własny referat, a słuchacz może zabierać głos w 
dyskusji po referatach oraz w dyskusji końcowej.  

 
Uczestnictwo w telekonferencji w charakterze prelegenta jest możliwe jedynie pod 

warunkiem zatwierdzenia zgłoszonego abstraktu (decyzja zostanie podjęta przez 
Komitet Naukowy). Abstrakty referatów (w Formularzu Zgłoszeniowym) mogą 
być zredagowane w językach ukraińskim, rosyjskim, polskim lub angielskim.  

 
Ci z Państwa, którzy nadeślą Formularz, zostaną powiadomioni o decyzji 

Komitetu naukowego do dnia 17 czerwca 2013r. Uczestnicy zatwierdzeni przez 
Komitet jako prelegenci powinni dostarczyć teksty referatów drogą elektroniczną na 
adres nadiya.z17@gmail.com do dnia 7 lipca 2013r. 

 
Referaty powinny być wygłaszane w języku ukraińskim lub rosyjskim, w 

szczególnych wypadkach dopuszcza się polski lub angielski. 
 
Referaty (w formie artykułów), abstrakty, program telekonferencji i pełna 

lista uczestników (prelegentów i słuchaczy) zostaną opublikowane na stronie 
Wydziału „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego (www.al.uw.edu.pl). 
Artykuły przeznaczone do publikacji na stronie Uniwersytetu Warszawskiego mogą być 
napisane w języku ukraińskim, rosyjskim, polskim lub angielskim. Program 
telekonferencji i pełna lista uczestników zostaną opublikowane na stronie Uniwersytetu 
Warszawskiego w językach ukraińskim, rosyjskim, polskim i angielskim. Na życzenie 
prelegenta tekst referatu może zostać uzupełniony prezentacją PowerPoint. Abstrakty 
zaakceptowanych referatów będą udostępnione uczestników na tydzień przed 
telekonferencją.  

 
Uczestniczyć w telekonferencji w charakterze słuchacza mogą wszyscy 

zainteresowani badaną tematyką. Słuchacze mogą brać udział w dyskusji po wykładach 



i w dyskusji końcowej. W celu wzięcia udziału w telekonferencji w charakterze 
słuchacza, należy wypełnić Formularz Zgłoszeniowy pomijając rubrykę 
„Abstrakt”.  

 
Ponieważ ilość grup, mogących jednocześnie uczestniczyć w telekonferencji, z 

przyczyn technicznych ograniczona jest do dwunastu, żeby wziąć udzial w 
telekonferencji w charakterze słuchacza należy dołączyć albo do grupy Narodowego 
Uniwersytetu W.I. Wernadskiego w Taurydzie albo do grupy na Uniwersytecie 
Warszawskim (ew. do grupy uniwersytetu jednego z prelegentów, jeśli 
wydział/instytut/katedra uczestnika współpracuje z organizatorami telekonferencji i 
udostępni słuchaczom odpowiedni lokal). 

 
Zachęcamy uczestników do włączenia do współpracy z telekonferencją 

swoich wydziałów/instytutów/katedr. 
 

Z wszystkimi pytaniami prosimy zwracać się do dr. Nadii Zudiliny:  
Email: nadiya.z17@gmail.com 
Tel. kom.: +38 097 529 82 04 

 
 


