Instytut im. Mikołaja Sienickiego ma zaszczyt zaprosić do uczestnictwa w publikacji
naukowej poświęconej sztucznej inteligencji pt. „Perspektywy wdrożenia sztucznej
inteligencji, zmiany normatywne, społeczne i ekonomiczne, kwestie międzynarodowe"
Zaproszenie jest skierowane do badaczy z obszaru nauk humanistycznych, społecznych,
ścisłych i prawnych zainteresowanych problematyką sztucznej inteligencji.
Problematyka publikacji będzie skupiała się na perspektywie wdrożenia rozwiązań
technologii Sztucznej Inteligencji w wielu sektorach polskiej gospodarki oraz problematyce
zmian społecznych, normatywnych i ekonomicznych, które taka transformacja generuje.
Wiele instytutów badawczych śledzących perspektywy ekonomicznego rozwoju na poziomie
europejskim ocenia, że wdrożenie technologii SI umożliwi dokonanie skoku
technologicznego oraz wygenerowanie wartości dodatkowej szacowanej przez niektóre z nich
na 20% ogólnej produkcji gospodarczej (Raport McKinsey).
W ramach publikacji przewidziane są cztery obszary problemów:





Perspektywie wdrożeń i ograniczeń dla wdrożenia Sztucznej Inteligencji w różnych
sektorach produkcji społecznej
Szeroko rozumianej problematyce etycznej wokół SI
Konsekwencji społecznych wdrożenia technologii SI
Pomyśleniu teoretycznych rozwiązań – instytucjonalnych i normatywnych, mogących
umożliwić Polsce dołączenie do peletonu badań i wdrożeń SI

Cele publikacji
Celem przedsięwzięcia jest przygotowanie publikacji zbiorowej na wysokim poziomie
naukowym, która umożliwi polskiemu czytelnikowi orientację w kierunkach rozwoju
sztucznej inteligencji w Polsce i na świecie, zarówno aktualnych jak i projektowanych. Zakres
problemowy dotyczący zastosowań SI ma charakter siłą rzeczy interdyscyplinarny, w
związku z tym Instytut stawia sobie za cel wydanie antologii poświęconej różnych aspektom
zagadnienia – normatywnym, technicznym, społecznym, filozoficznym i ekonomicznym.
Założonym celem jest otwarcie debaty nad szansami i zagrożeniami wynikającymi z rozwoju
tej technologii w Polsce oraz pomyślenie teoretyczne w jakim kierunku powinny iść działania
regulujące i instytucjonalne, tak by mogły wspierać pożądany kierunek rozwoju SI w Polsce.
Planowanym rezultatem jest przygotowanie przez ekspertów Instytutu propozycji zmian
normatywnych i instytucjonalnych, które ułatwią wdrożenie technologii SI w Polsce.
Zachęcamy ekspertów w dziedzinie SI do udziału w publikacji, która jak mamy nadzieję
okaże się znaczącym czynnikiem kształtowania debaty poświęconym kierunkom rozwoju
technologicznego w Polsce.

Patronem publikacji jest Instytut Sienickiego. Przedsięwzięcie zostało sfinansowane ze
środków fundacji PKO BP.
Kwestie organizacyjne
Termin i forma wysłania artykułu
Artykuł musi zostać przesłany w terminie do 23 czerwca 2019 roku na adres mailowy
jan.czapla@instytut-sienickiego.pl.
Do tekstu prosimy dołączyć krótką notę biograficzną (ok. 50 wyrazów po polsku)
zawierającą: Imiona i nazwisko; tytuły i stopnie naukowe lub zawodowe; instytucję
reprezentowaną przez Autora; główne kierunki zainteresowań badawczych i doświadczenia
zawodowe; adres e-mailowy, oraz skan lub zdjęcie podpisanego oświadczenia (format jpg lub
pdf) o oryginalności artykułu – wzór oświadczenia na stronie Instytutu (www.instytutsienickiego.pl)
Artykuł zostanie poddany ocenie kolegium redakcyjnego. O wyniku poinformujemy drogą
mailową do dnia 30 czerwca 2019 roku. Więcej informacji dla autorów na stronie Instytutu –
www.instytut-sienickiego.pl
Honorarium
Autorzy artykułów przyjętych do druku otrzymają honorarium w wysokości 100 złotych
brutto za stronę tekstu.
Tekst
Artykuł powinien zawierać tytuł w języku polskim, imię i nazwisko autora/-ów (bez
podawania tytułów, stopni naukowych i zawodowych). Tekst napisany w programie
Microsoft Word, czcionką Times New Roman, wielkość 12 pkt., interlinia półtora wiersza;
marginesy strony - lewy 3,0 cm, pozostałe 2,5 cm; do 1,8 tys. znaków na stronę (ze spacjami).
Streszczenie i słowa kluczowe
Streszczenie w języku polskim nie może przekraczać po 150 słów i do 5 słów kluczowych.
Przypisy i bibliografia
Przypisy dolne numerowane w sposób ciągły dla całego artykułu, mieszczące także pozycje
bibliograficzne, czcionka Times New Roman 10 pkt. W przypadku książek elektronicznych
dołącz adres URL lub DOI na końcu cytatu.
Na końcu artykułu, należy umieścić bibliografię, stosując zasady międzynarodowego stylu
biograficznego APA (http://library.williams.edu/citing/styles/apa.php).

