Warszawa, 30 maja – 1 czerwca 2015 r., s. 205, dawny budynek BUW-u
Z racji bardzo zróżnicowanego i dynamicznego, a ponadto rzadko przebiegającego w sposób linearny
rozwoju techniki refleksja z trudem tylko nadąża za jego wieloaspektowością. Już sam zwykły rejestr dziedzin i
gałęzi szeroko pojętej technologii wymyka się najbardziej czujnemu oku śledzącemu najnowsze tendencje, mody
i nowinki. Do tego dochodzi niełatwa do przełamania bariera wiedzy. Pogłębiony namysł nad techniką – z
konieczności łączący perspektywy wielu różnych dyscyplin – nadal jest kwestią zaledwie ostatnich
kilkudziesięciu, najwyżej stu lat. A akurat tu jak nigdzie indziej łatwo o dezaktualizację. Nic dziwnego, że wśród
badaczy – także w Polsce, choć jeszcze nielicznych – dominują naukowcy młodszego pokolenia: refleksji nad
techniką nie da się także oddzielić od codziennej praktyki.
W ramach trzydniowej konferencji proponujemy Wam spotkania seminaryjne, wykłady, panele
dyskusyjne oraz warsztaty. Spotkania są otwarte dla wszystkich zainteresowanych, mają bowiem charakter
wybitnie edukacyjny – zwłaszcza w trakcie warsztatów chodzi o wypracowanie i sprawdzenie pojęć, sposobów
myślenia pozwalających przynajmniej w części uchwycić złożoność współczesnej techniki, jej związków
zarówno z życiem codziennym jednostek, jak i dynamiką rozwoju społeczeństw. Cel spotkań jest głównie
poznawczy, ale także popularyzatorski. Konferencja ma charakter ogólnopolski oraz multidyscyplinarny – do
udziału zostali zaproszeni nie tylko filozofowie, ale również artyści oraz przedstawiciele wielu dziedzin nauki:
socjologii, archeologii, informatyki oraz inżynierii materiałowej.
sobota, 30 maja
„Technika w pojęciach”:
11.00 Bartosz Działoszyński, Czy możemy wyobrazić sobie alternatywną historię techniki?
12.00 Jędrzej Maliński, O spójności namysłu Martina Heideggera nad techniką
13.00 Janusz Ostrowski, Technika i religia. Polemika z Blumenbergiem
14.00 Przerwa na lunch
14.30 Piotr Graczyk, Nick Land, czyli deleuzjańska hiperprawica
15.30 Rafał Ilnicki, Programowanie człowieka: o ambiwalencjach wynikających z technicyzacji
współczesnej kultury
„O technice w sztuce”:
16.30 Grzegorz Sztwiertnia, Pan od techniki. Lekcja z technokracji w sztuce
17.30 Marek Sobczyk, „Technika” w cudzysłowie
18.30 Przerwa na kawę
18.45 Debata Od rzeczy do urządzenia: jak dziś myśleć o świecie? (Mateusz Falkowski, Piotr Graczyk,
Cezary Rudnicki)
niedziela, 31 maja
„Technologie”:
11.00 Mateusz Szymański, Surowce strategiczne a recykling elektroniki
12.00 Natalia Juchniewicz, (De)materializacje praktyk społecznych – człowiek i rzeczy a nowe
technologie
13.00 Karol Draszawka, Uczenie głębokie w inteligencji obliczeniowej – inspiracje kognitywne,
zastosowania praktyczne
14.00 Przerwa na lunch
14.30 Aleksander Dzbyński, Pan Wiórecki i Świat-Maszyna. Technologiczne fantazje dawniej i dziś
(warsztat)
15.30 Natalia Juchniewicz, Technologia jako umysł rozszerzony (warsztat)
16.30 Cezary Rudnicki, Motywacje rozwoju technicznego (warsztat)
17.30 Marcin Gokieli, Technologia myślenia
18.30 Przerwa na kawę
18.45 Debata Platon – Robinson – Facebook: wokół Wzlotu i upadku człowieka nowoczesnego (Jacek
Dobrowolski, Aleksandra Przegalińska, Tomasz Stawiszyński)
poniedziałek, 1 czerwca
18.45 Debata Mit technokracji: od Robotnika E. Jüngera do Perfekcji techniki F.G. Jüngera (Bartosz
Działoszyński, Mateusz Falkowski, Wojciech Kunicki, Janusz Ostrowski)

W trakcie konferencji możliwość zakupu m.in. Wzlotu i upadku człowieka nowoczesnego Jacka
Dobrowolskiego oraz zbioru Myślenie dziś [2] z tekstami Andrzeja Gniazdowskiego, Marcina Gokielego, Piotra
Graczyka, Michała Kozłowskiego, Barbary Markowskiej, Marcina Poręby i Arkadiusza Żychlińskiego.

