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Wprowadzenie

W kszta∏tujàcym si´ i powoli stabilizujàcym spo∏eczeƒstwie o nowym
kszta∏cie, spo∏eczeƒstwie informacyjnym, zachodzà wspó∏czeÊnie nie-
zwykle istotne zmiany, b´dàce jednak stosunkowo rzadko przedmio-
tem badaƒ. Mamy tu na myÊli zmiany ogniskujàce si´ wokó∏ zagadnie-
nia okreÊlanego przez wielu poj´ciem „w∏asnoÊci intelektualnej” i doty-
czàce problemów przekszta∏cania si´ zarówno form, jak i celów tworze-
nia wiedzy oraz sposobów korzystania z niej. Majà one coraz wi´kszy
wp∏yw na kierunki ludzkiej aktywnoÊci w podstawowych jej obszarach
– mi´dzy innymi ekonomicznym, prawnym, politycznym, przede
wszystkim jednak okreÊlajà stopieƒ dynamiki rozwoju cywilizacyjnego
spo∏eczeƒstwa. Ze wzgl´du na wag´ zagadnienia, a jednoczeÊnie nie-
zwykle szeroki obszar, jaki obejmuje, zdecydowaliÊmy si´ uczyniç je te-
matem przewodnim cyklu corocznych naukowych spotkaƒ o charakte-
rze interdyscyplinarnym.

Istniejàce obecnie i wcià˝ rozwijajàce si´ na gruncie dynamicznych
przemian spo∏ecznych i technologicznych nowe zjawiska – takie jak wol-
ne oprogramowanie, otwarte treÊci czy wolna kultura – implikujà wiele
ró˝nych zagadnieƒ badawczych, majà tak˝e rozleg∏e konsekwencje, cze-
kajàce na zdiagnozowanie i wnikliwà analiz´.

Celem zainicjowanych sesji jest przede wszystkim wskazanie wybra-
nych problemów sytuujàcych si´ w powy˝szym obszarze oraz próba ich
zdefiniowania i zaproponowania mo˝liwych dróg analizy. Ich wszech-
stronne zrozumienie i zbadanie wymaga podejÊcia interdyscyplinarnego
– wielowymiarowy charakter przekszta∏ceƒ sprawia, ˝e cz´sto niemo˝li-
we jest opisywanie zjawisk w ramach istniejàcych poj´ç jednej dziedziny
nauki. Pomocne okazuje si´ korzystanie z metod i j´zyka ró˝nych dyscy-
plin. Z jednej strony, pozwala to opisaç zjawiska bardziej komplekso-
wo, z drugiej – wydobywa nowe problemy i stawia badaczy przed nowy-
mi wyzwaniami.

Niniejsza publikacja stanowi podsumowanie pierwszej konferencji
naukowej organizowanej w ramach projektu „(r)ewolucja.pl” (http://r-
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