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Jest to wyjątkowy moment, aby rozważyć i podjąć działania w Przemyśle 4.0, a 
nawet 5.0 (zgodnie z obietnicą dla Przemysłu 4.0) w ramach czasopisma Zoon 
Politikon. Od czasów pierwszych systemów DOS i gier komputerowych po 
dzisiejsze zaawansowane roboty i protezy, człowiek zdawał sobie sprawę, że 
postęp technologiczny jest szybszy niż refleksja nad nim. Szczególnie uwidacznia 
się to teraz, gdy coraz głośniejsza staje się debata na temat prawnego i etycznego 
wymiaru wprowadzanych innowacji, takich jak sztuczna inteligencja lub 
zaawansowane implanty. 
 
Ośrodki badawcze i akademickie wprowadzają oprogramowanie i aplikacje, 
które pomagają naukowcom gromadzić i zarządzać dużymi zbiorami danych. 
Taka sama sytuacja ma miejsce w agencjach reklamowych lub marketingowych, 
a także w dużych międzynarodowych firmach, gdzie nawet zatrudnianie nowych 
pracowników odbywa się za pomocą aplikacji i komunikatorów cyfrowych. 
Narzędzia cyfrowe i algorytmy zyskują coraz większe znaczenie również w życiu 
codziennym. Manuel Castells wskazując na nową rewolucję technologiczną 
pisał, że jest ona porównywalna z tymi, które zapoczątkowały współczesny świat. 
Jednakże, myśl humanistyczna, która powinna jej towarzyszyć pozostała w tyle; 
nie nadążała za rozwijającymi się w błyskawicznym tempie algorytmami, 
robotami pracujących dla ludzi, a nawet rewolucją w biologii syntetycznej. 
Jesteśmy w momencie, gdy konieczne jest podjęcie naukowej debaty na temat 
świata cyfrowego - naszego świata – który staje się tak skomplikowany, że ludzie 
przestają go rozumieć.  
Zapraszamy do dyskusji na temat zmian technologicznych widzianych oczami 
humanistów, socjologów, psychologów, badaczy i wszystkich tych, którzy starają 
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się stworzyć i współtworzyć świat 4.0, a także przewidzieć następny przemysł 
5.0.  
 
Zapraszamy do zgłaszania artykułów, które dotyczą następujących obszarów:  

• digitalizacja rzeczywistości z wielu perspektyw naukowych: 
psychologicznej, socjologicznej, pedagogicznej, historycznej, etycznej, 
filozoficznej i wielu innych, które pokazują dylematy cyfrowego świata 
społecznego;  

• różne perspektywy interakcji człowiek-robot oraz przyszłość w 
komunikacji rozszerzonej i wirtualnej rzeczywistości;  

• studia przypadków, badania etnograficzne, autoetnografie, badania 
porównawcze, analizy historyczne – badania obejmujące sztuczną 
inteligencję, uczenie maszynowe, duże zbiory danych, głębokie uczenie 
się, neuronauki, nanotechnologie, NLP, biologię syntetyczną, medycynę 
cyfrowa i inne;  

• sztuka cyfrowa i transformacja w całym świecie artystycznym – 
wykorzystanie rozwoju projektów takich jak Nospai, Shortlyai lub wiele 
zaawansowanych aplikacji do rozpoznawania obrazu;  

• badania jakościowe i ilościowe w świecie online – narzędzia, 
zastosowanie, prognozy rozwoju intelektualnego z wykorzystaniem 
narzędzi cyfrowych;  

• kryzysy w świecie cyfrowym: identyfikacja i tożsamość osobista, 
perspektywa płci, kryzys uchodźczy, migracja i przesiedlenia, kryzys 
pandemiczny i dyskurs maladyczny; dezinformacja, rozpowszechnianie 
informacji i fake newsów w sieciach społecznych; kryzys klimatyczny, 
etyczne i prawne definiowanie technologii embrionalnych i robotycznych;  

• nowe formy przywództwa oraz metodologie i praktyki pracy w 
społeczeństwie cyfrowym, bezrobocie technologiczne i zastępowanie siły 
roboczej sztuczną inteligencją; utopijne i dystopijne wizje 
technologicznego wpływu na życie społeczne i ich podstawy w badaniach.  

 
Powyższa lista zagadnień ma jedynie charakter ukierunkowujący – jesteśmy 

otwarci na wszystkie propozycje w ramach szeroko zakrojonego tytułowego 

zakresu tematycznego. W razie wątpliwości zachęcamy do kontaktu z redakcją 

lub redaktorami tematycznymi numeru. 

 

Zgłoszenia: 

Teksty w języku polskim lub angielskim prosimy przesyłać na adres e-mail 
redakcji (zoonpolitikon@civitas.edu.pl) do 31 października 2021 r. Artykuły 
o długości 6-10 tys. słów powinny być przygotowane z uwzględnieniem 
wymogów technicznych czasopisma. Każdy artykuł poddany zostanie 
standardowej procedurze recenzyjnej (double blind-review). 
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