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Rocznik Kognitywistyczny V/2011

„Rocznik Kognitywistyczny” V/2011 jest publikacją, która zawiera wybrane arty-
kuły zgłoszone na V  Krakowską Konferencję Kognitywistyczną. Temat konferencji 
„W stronę praktyki” był inspiracją do zaprezentowania praktycznych aspektów kogni-
tywistyki. Autorzy z wielu ośrodków badawczych (Uniwersytet Jagielloński, Politech-
nika Wrocławska, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet 
Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Gdański, Katolicki Uniwersytet Lubel-
ski) przedstawili w nich wyniki swoich badań naukowych. Ich tematyka jest szeroka 
i interdyscyplinarna: wśród poruszanych zagadnień można znaleźć zastosowanie 
kognitywistyki w marketingu, informatyce, lingwistyce, dydaktyce, rehabilitacji oraz 
prawie własności intelektualnej. Nie stroniono również od zagadnień filozoficznych 
o wymiarze praktycznym – np. roli świadomości w decyzjach dotyczących zaprzesta-
nia podtrzymywania funkcji życiowych. Jako całość „Rocznik” stanowi interesujący 
zbiór artykułów dla wszystkich osób zainteresowanych badaniami nad mózgiem, 
świadomością oraz ludzkimi metodami poznawczymi.

Poza frapującą zawartością V tom „Rocznika Kognitywistycznego” niesie również 
istotne zmiany dla samej publikacji – od tego momentu wersją pierwotną czasopisma 
będzie wersja elektroniczna, dystrybuowana w Internecie. Co więcej – z publikacji 
pokonferencyjnej został on przekształcony w czasopismo naukowe i obecnie ocze-
kuje na ocenę Ministerstwa Nauki i  Szkolnictwa Wyższego. Jako redakcja czynimy 
starania, aby zwiększyć jego dostępność między innymi poprzez umieszczenie go 
w bazach indeksujących czasopisma naukowe, a także poprzez akceptowanie artyku-
łów w języku angielskim. Wszystkich zainteresowanych publikowaniem w „Roczniku 
Kognitywistycznym” zachęcamy do nadsyłania swoich zgłoszeń na adres: rocznik@
kognitywistyka.eu.

W tym miejscu chcielibyśmy również podziękować wszystkim, dzięki którym 
możliwe było wydanie tego tomu „Rocznika Kognitywistycznego”: prof. dr. hab. 
Edwardowi Nęcce za udzielone wsparcie przy organizacji konferencji oraz recenzen-
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tom za przygotowanie wyczerpujących i rzetelnych recenzji. Swoje podziękowania 
składamy też na ręce instytucji finansujących wydanie tej publikacji: Towarzystwa 
Doktorantów UJ, Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ oraz Fundacji 
Studentów i Absolwentów UJ „Bratniak”.

Redaktor naczelny
Aleksander Pohl
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