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Już po raz dwunasty przedstawiciele polskich
i zagranicznych ośrodków akademickich spotkali się
na zorganizowanej w dniach 16-18 maja 2011 roku
międzynarodowej konferencji naukowej, poświęconej
tym razem problematyce społeczeństwa sieciowego
i gospodarki sieciowej w krajach Europy Środkowej
i Wschodniej. Organizatorami spotkania były Katedra
Mikrostruktur Społecznych i Współczesnych Teorii
Socjologicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Instytut Socjologii Państwowej
Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej
Podlaskiej. Miejscem konferencji, niezmiennie od kilku
lat, był malowniczy i gościnny Nałęczów.
Patronat honorowy nad konferencją objęły: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Polskie Towarzystwo
Socjologiczne oraz Towarzystwo Socjologiczne Ukrainy. Kluczową rolę odegrali również partnerzy samorządowi tj. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Urząd Miasta Nałęczów oraz Starostwo Powiatowe w Puławach.
Konferencja zainaugurowana została w Nałęczowskim Ośrodku Kultury koncertem polskiej muzyki klasycznej w wykonaniu artystów Filharmonii Lubelskiej. Następnie słowa powitania wygłosili: prof. dr
hab. inż. Sławomir Partycki – inicjator konferencji
i przewodniczący Komitetu Naukowego oraz dr Alina
Betlej – przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego.
Otwarcia konferencji dokonali: Rektor KUL Jana
Pawła II Jego Magnificencja ks. prof. dr hab. Stanisław
Wilk oraz Rektor PSW im. Papieża Jana Pawła II Jego
Magnificencja prof. zw. dr hab. Mieczysław Adamowicz. W swoim wystąpieniu Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego nawiązał do wybranych koncepcji społeczeństwa sieciowego, podkreślając, że sieć
jest obecnie dominującym kreatorem rzeczywistości
społecznej i gospodarczej, chcąc uczestniczyć we
współczesnym świecie musimy „wejść” w relacje sieciowe. Z kolei Rektor Państwowej Szkoły Wyższej
nawiązując do ewangelicznego ujęcia sieci zwrócił
uwagę, że współcześnie sieci społeczne również służą
do wyławiania, wychwytywania najlepszych aktorów
(uczestników) świata sieciowego.

Zakres tematyczny tegorocznej konferencji nawiązywał do następujących zagadnień:
− społeczeństwo sieci w teorii i praktyce,
− gospodarka sieciowa, e-rozwój, globalny kryzys,
− sieciowość procesów, struktur, organizacji,
− kultura, dystrybucja, konsumpcja.
Wystąpienia i dysputy, zarówno podczas obrad
trzech sesji plenarnych, jak również w trakcie prac
czternastu grup roboczych dotyczyły między innymi:
zarządzania we współczesnej organizacji gospodarczej, sieci władzy, sieci globalizacji, zmian w relacjach
produkcji i konsumpcji w społeczeństwie sieciowym,
kryzysu gospodarczego w Polsce i na świecie, kapitału
społecznego w sieci, e-samorządu, globalizacji a usieciowienia miast, cyberwojny, cyberkultury, moralności
polskich internautów, społeczeństwa informacyjnego,
regionu uczącego się. Ogółem zaprezentowano około
130 referatów zgłoszonych przez uczestników z dziewięciu państw, między innymi z Polski, Ukrainy, Gruzji, Litwy, Estonii.
Konferencję licznie reprezentowali również wykładowcy Instytutu Socjologii PSW, wygłaszając interesujące i nowatorskie referaty, odnoszące się do zagadnień ze współczesnej socjologii, ukierunkowanej
na problematykę szeroko rozumianego świata sieciowego. Dyrektor Instytutu prof. Sławomir Partycki,
w swoim referacie pt. „W poszukiwaniu świata powiązań sieciowych” nawiązywał do zagadnień związanych
z informacją, jej przetwarzaniem i oddziaływaniem na
współczesny świat, rolą wszechobecnej komunikacji
sieciowej oraz odkrywaniem zasad funkcjonowania
współczesnych przestrzeni, a właściwie cyberprzestrzeni. Kamil Filipek zaprezentował społeczną ewolucję Internetu, od Web 1.0 do Web 3.0, uwzględniając
oddziaływanie sieci internetowych w życiu współczesnych społeczeństw. Zwrócił uwagę na przyszły kierunek rozwoju sieci internetowych w kontekście procesów społeczno-technicznych – rozwój urządzeń teleinformatycznych upowszechni dostęp do Internetu,
z kolei społeczeństwo nie będzie w stanie funkcjonować bez cyberprzestrzeni.
Ewa Albińska w artykule „Społeczeństwo konsumpcyjne a globalny kryzys w XXI wieku” przedsta-
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wiła zjawiska pogłębiające kryzys społeczny i ekologiczny doby XXI wieku. Autorka zwróciła uwagę zarówno na przyczyny globalnego kryzysu społecznoekologicznego (zużycie zasobów, wymieranie gatunków, itp.), jak również skutki społeczne i przyrodnicze
kryzysu (zagrożenie życia, utrata zdrowia, frustracja,
zmiany klimatyczne, efekt cieplarniany, itd.). Agnieszka Mozyro w referacie pt. „Przedsiębiorczość w strukturach sieci na przykładzie wybranych polskich firm
na Litwie” podjęła się analizy zjawiska usieciowienia
i wirtualizacji przedsiębiorstw w odniesieniu do nowej
ekonomii i form sieciowego współdziałania przedsiębiorstw. Autorka zdiagnozowała również sieciowe
możliwości polskich firm działających na rynku litewskim. Dawid Błaszczak w swoim wystąpieniu skoncentrował się na funkcjonowaniu współczesnych miast
w zglobalizowanym świecie sieciowym. W referacie pt.
„Miasto jako przestrzeń wymiany i przepływów. Globalizacja a procesy usieciowienia miast” zaprezentował krótki przegląd koncepcji przestrzeni na gruncie
nauk społecznych, matematycznych, fizycznych, po
czym odniósł się do ewolucji przestrzeni miejskich od
czasów starożytnej Grecji i Rzymu, poprzez średniowiecze, epokę industrialną, aż do świata współczesnego, w którym procesy globalizacji i usieciowienia narzucają nową, odmienną od dotychczasowej logikę
funkcjonowania miast będących dynamiczną przestrzenią przepływów i wymiany, jak opisywał to Manuel Castells. Autor zwrócił uwagę na problemy związane z funkcjonowaniem miast XXI wieku, będących
nieprzewidywalnym i emergentnym układem sieciowym.
Artur Sępoch opisał wyzwania i problemy związane z rozwojem społeczności lokalnych w globalizacji, a co za tym idzie z procesem tzw. glokalizacji.
Zwrócił uwagę na renesans problematyki lokalności
w kontekście zatomizowanych społeczeństw. Ponadto
opisał oddziaływanie globalizacji na środowiska lokalne, w tym proces tzw. europejskiego lokalizmu
i ucieczkę społeczności lokalnych w cyberprzestrzeń
i rzeczywistość wirtualną. Sandra Bąk, w pracy pt.
„Cyberkultura – krzy(a)k współczesnej kultury” opisała życie w cyberprzestrzeni, z uwzględnieniem jej
znaczenia dla kultury, która dzięki Internetowi może
docierać do masowych odbiorców. Autorka poddała
również analizie ujemne skutki oddziaływania Internetu na kulturę, w tym rozwinięte na szeroką skalę
cyfrowe piractwo. Dorota Tomczyszyn i Wiesław Romanowicz na podstawie przeprowadzonych badań

zaprezentowali raport dotyczący dostępu do Internetu
i komputera wśród niepełnosprawnych mieszkańców
obszarów wiejskich województwa lubelskiego. Badając grupę liczącą 800 osób zapytali o dostęp do komputera i sieci internetowej, ocenę umiejętności korzystania z wyżej wymienionego sprzętu oraz zainteresowanie telepracą i nauczaniem przez Internet
(e-learningiem). Olga Filipiak podjęła się analizy nowych perspektyw funkcjonowania współczesnego
konsumenta w sieci. Zwróciła uwagę na społeczności
wirtualne, ich rolę w budowaniu więzi, swobodę
przemieszczania się człowieka pomiędzy światem
realnym a wirtualnym. W dalszej części określiła cechy
współczesnego konsumenta jako kreatora towarów
i usług oferowanych na współczesnym rynku. Zaprezentowała również portret polskiego e-konsumenta
oraz charakterystykę firm działających w sieci. Tomasz Jurkiewicz w artykule „E-samorząd podstawą
społeczeństwa informacyjnego” podkreślił znaczenie
wirtualnego samorządu (gminy, powiatu) dla funkcjonowania społeczności lokalnych. Autor przedstawił
rozwój e-samorządów w Polsce z uwzględnieniem
jednostek samorządu terytorialnego mniej lub bardziej zaangażowanych w budowę tzw. rządzenia sieciowego,
e-demokracji, itp.
Konferencja przygotowana była w sposób bardzo
profesjonalny, o czym świadczą między innymi atrakcje przygotowane przez organizatorów, wcześniejsze
poinformowanie uczestników o terminie i zasadach
prelekcji czy dwutomowa publikacja zawierająca materiały konferencyjne. Podsumowując powyższe
sprawozdanie należy stwierdzić, że sympozjum zorganizowane przez Katolicki Uniwersytet Lubelski i Państwową Szkołę Wyższą było miejscem wzmożonej
i owocnej pracy intelektualnej, opartej na szerokiej,
a jednocześnie głębokiej wymianie myśli, obserwacji
i poglądów odnoszących się do funkcjonowania społeczeństw i gospodarek opartych na strukturach sieciowych, wpisanych w ramy funkcjonalne charakterystyczne dla cywilizacji informacyjnej XXI wieku. Inicjatywa podjęta przez organizatorów stanowiła okazję do
prezentacji własnych wyników badań, odnoszących
się do przeobrażeń współczesnego świata i obecnych
w nim społeczeństw. Połączenie refleksji teoretycznej
i praktycznej wraz z analizą wyników badań empirycznych umożliwiło dokładne i głębsze zrozumienie
zagadnień będących przedmiotem tegorocznej konferencji.
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PART III. REPORTS
THE REPORT FROM THE 12TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
“THE SOCIETY IN THE NET – NET ECONOMY IN THE CENTRAL AND
EASTERN EUROPE” 16TH – 18TH MAY 2011.
Social Dissertations No. 1 (V) 2011, p. 166-167
Dawid Błaszczak
Pope John Paul II State School of Higher Education in Biała Podlaska

For the 12th time representatives of Polish and
foreign academic centers met at the international conference organized form the 16th to the 18th of May
2011 dedicated to the problems of the net society and
economy in the Central and Eastern Europe. The organizers of this meeting were The Department of the
Social Microstructures and The Modern Social Theories from John Paul II Catholic University of Lublin and
the Institute of Sociology of Pope John Paul II University of Biała Podlaska. Picturesque and hospital
Nałęczów was the place of the conference.
Polish Economic Society, Polish Sociology Society
and Ukrainian Sociology Society took patronage over
the conference. The key role was played by local government partners that is the Office of the Marshal of
the Lubelski Province, the Municipal Office of
Nałęczów and the District Office in Puławach.
The conference was launched in Nałęczów Culture Centre and opened with the concert of the Polish
classical music performed by the artists from Lubelska
Philharmonic Orchestra. Then the opening speeches
were given by Prof. Sławomir Partycki, Ph.D Eng. – the
initiator of the conference and the chairman of the
Scientific Committee and Alina Betlej – the chairwoman of the Organizing Committee.
The conference was opened by the Rector of the
John Paul II Catholic University of Lublin His Magnificence Prof. Stanisław Wilk, Ph.D and the Rector of
Pope John Paul II University of Biała Podlaska His
Magnificence Prof. Mieczysław Adamowicz, Ph.D. In
his speech the Rector of the John Paul II Catholic University of Lublin referred to the chosen aspects of the
net society underlining that the net is nowadays the
dominant creator of the social and economic reality
and if we want to participate in the modern world we
must “enter” net relations. Additionally the Rector of
Pope John Paul II University of Biała Podlaska referring to the evangelic concept of the net emphasized
that nowadays nets also function as a device used for
picking up and selecting the best actors (participants)
of the net world.
The thematic range of the conference coped with
the following issues:

− the net society in the theory and in practice
− the net economy, e-development, global crisis
− the net character of the processes, structures, organizations
− culture, distribution, consumption
The speeches and discussions both during three
plenary sessions and during the work of fourteen
working groups dealt with the topics of the management of the modern economical organizations, the
power of the net, the net of globalization, changes in
the relations between production and consumption in
the net society, economic crisis in Poland and in the
world, social capital in the net, e-self government,
globalization and computerization of the cities, cyber
war, cyber culture, the morality of Polish internet users, the computer technology society, the learning
regions. Generally about 130 lectures were given by
the participants from 9 different countries among
which there were Polish, Ukrainian, Georgian, Lithuanian and Estonian representatives.
The conference was also numerously represented
by the lecturers of The Sociology Institute of The Pope
John Paul II University of Biała Podlaska giving interesting and groundbreaking lectures coping with the
issues of modern sociology directed at the question of
the widely understood net world. The Director of the
Institute Prof. Sławomir Partycki in his lecture” In the
search of the world of the net relations” referred to the
questions connected with the information, its
processing and its influence on the modern world, the
role of the omnipresent net communication and discovering the rules of the functioning of the modern
space, in particular cyber space. Kamil Filipek presented the social evolution of Internet, from Web 1.0
to Web 3.0 including the impact of the Internet net on
the lives of modern societies. He drew attention to the
future direction of the development of the Internet net
in the context of the social and technical processes,
namely the development of the teleinformation devices will popularize the access to the Internet and as a
result the society will not be able to function without
cyber space.
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Ewa Albińska in the article “Consumption society
and the global crisis in the 21st century” presents the
phenomena making the social and ecological crisis
worse in the 21st century. The author drew attention
both to the causes of the global social and ecological
crisis (using up natural resources, dying out of the
species, etc) and also results of the crisis (life being in
danger, health deterioration, frustration, climate
changes, greenhouse effect, etc.). Agnieszka Mozyro in
her lecture titled “Enterprise in the net structures
presented on the bases of the chosen Polish companies
in Lithuania” took up the analysis of the phenomenon
of netting and virtualization of the companies in relation to new economy and the forms of the net company cooperation. The author also diagnosed the net
possibilities of Polish firms functioning on the Lithuanian market. Dawid Błaszczak in his lecture concentrated on the functioning of nowadays cities in the
globalised net world. In his report titled “A city as a
space of exchange and transfer. Globalization versus
the processes of netting cities” presented a short review of the concepts of the space on the grounds of the
social, mathematic and physics science and referred to
the evolution of the city space since ancient Greece
and Rome through Middle Ages, industrial epoch up to
the modern world in which the processes of globalization and netting impose new, different from the
present logics of the functioning of the cities which are
a dynamic space for the exchange and transfer as it
was described by Manuel Castells. The author paid
attention to the problems connected with the functioning of the cities of the 21st century which are unpredictable and emerging net set.
Artur Sępoch described the challenges and problems connected with the development of the local
societies in globalization and, what is connected with
it, the process of “glocalisation.” He paid attention to
the renaissance of the question of the localization in
the context of atomized societies. What is more, he
described the impact of the globalization on the local
societies and the process of so called European localism and the escape of local societies in the cyber space
and virtual reality. Sandra Bąk I her work titled “ Cyber culture – a scream of the contemporary culture”
described the life in the cyber space including its significance for the culture which, thanks to the Internet,
may get to the mass audience. The author studied the
negative effects of the impact of the Internet on the
culture and well- developed cyber piracy. Dorota
Tomczyszyn and Wiesław Romanowicz on the basis of

the conducted studies presented the report concerning the access to the Internet and to the computer
among handicapped citizens of the countryside area of
Lubelskie District. Examining the group of 800 people
the authors asked them about the access to the computer and to the Internet net, assessing their abilities
of using the equipment mentioned above and the interest in tele-work and learning via the Internet (elearning). Olga Filipiak took up the analysis of new
perspectives of the functioning of the contemporary
consumer in the net. She underlined the virtual societies, their role in constructing relationships, freedom
of moving of a human being between the real world
and the virtual one. In the following part she defined
the features of the contemporary consumer as a creator of the commodity and services offered on the nowadays market. She presented the portrait of a Polish
e-consumer and the characteristics of the firms functioning in the net. Tomasz Jurkiewicz in the article “Eself- government the basis of the information society”
emphasized the meaning of the virtual selfgovernment (commune, district) for the functioning of
the local communities. The author underlined the
development of e-self-governments in Poland including the units of local authority more or less engaged in
building so called net ruling, e-democracy etc.
The conference was prepared in a professional
way which may be reflected in many additional attractions prepared by the organizers, detailed information
about the day and the rules of the lecture and twovolume large publication including the conference
materials. To sum up the following report it should be
said that the symposium organized by the John Paul II
Catholic University of Lublin and Pope John Paul II
University of Biała Podlaska was a place of intensive
work and fruitful intellectual effort based on the wide
and at the same time deep thought, observation, view
exchange dealing with the concept of the functioning
of the societies, economies based on the net structures
which are contained in the functional frames characteristic for the information society of the 21st century.
The initiative undertaken by the organizers constituted the chance to present own research results corresponding to the transformations of the today’s
world and societies present in it. Combining the theoretical and practical reflection with the analysis of the
empirical research made it possible to understand
better and deeper the issues which were the subject
this year’s conference.
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