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Pandemia  COVID-19  to  niezaprzeczalna  tragedia  dla  wielu  ludzi  i  globalny  dramat

rozgrywający  się  na  wielu  poziomach  i  wielu  skalach.  Dla  świata  nauki  to  również  okres

zaskakujących przemian i wyzwań – w sferach prywatności, mobilności, nauczania i prowadzenia

badań.  Zdaję  sobie  sprawę,  że  codzienna  negocjacja  nowych  warunków  przestrzennych  jest

zajęciem pochłaniającym ogromne ilości czasu i wysiłku wielu z nas. Jednocześnie widzę w tej

sytuacji  możliwość  spojrzenia  na  nią  jako  na  czas  refleksji  oraz  zupełnie  nowych  możliwości

obserwacji zjawisk społeczno-przestrzennych – również tych wcześniej nie znanych, powstających

na  skutek  obecności  technologii  cyfrowych.   Niniejsze  zaproszenie  ma  na  celu  eksplorację  tej

właśnie  możliwości  i  zachęcenie  Państwa  do  wspólnego,   krytycznego  zastanowienia  się  nad

jednym  ze  zjawisk  wyraźnie  podkreślonych  i  uwidocznionych  przez  procedury  dystansowania

społecznego  –  wszechobecnością  cyfrowych  platform  i  technologii  oraz  towarzyszących  im

cyfrowych geografii. 

Technologie  cyfrowe  wkroczyły  podczas  pandemii  w  codzienny  świat  na  niespotykaną

dotychczas skalę,  stając się  nieodłączną częścią  doświadczenia wielu ludzi  – często również w

sposób narzucony i  nieproszony. Doświadczamy bezpośrednia tego co Bernard Stiegler  nazywa

pharmakonem  –  technologii  będącej  jednocześnie  lekarstwem  na  problemy  bieżącej  sytuacji  i

trucizną niosącą nowe wyzwania społeczne.  Jest to niepowtarzalna okazja aby zastanowić się nas

sposobem w jaki cyfrowe technologie kształtują, reprezentują, tworzą i zapośredniczają przestrzenie

i  miejsca.  Jest  to  również  okazja  do  nowego  spojrzenia  na  cyfrowe  geografie  mobilności  i

zachowań  przestrzennych,  pracy  i  wypoczynku,  państw  i  regionów,  stosunków  społecznych  i

podziałów klasowych, płci i rasy – i wielu innych. Jest to wreszcie dobry moment na przemyślenie

miejsca geografii cyfrowej w naukach społecznych – nie w kontekście nowej subdyscypliny ale w

w  duchu  koniecznej  obecności  cyfrowych  problemów  badawczych  w  szeroko  rozumianych

badaniach przestrzennych (Ash i in, 2018). 

Serdecznie zapraszam do nadsyłania tekstów zorientowanych przed wszystkim w kierunku

naukowej refleksji. Zakres poszukiwanych tematów obejmuje:

 przestrzeń i miejsce w cyfrowo zapośredniczonym świecie

 cyfrowe wytwarzanie miejsc (digital placemaking)

 technologie lokacyjne i mechanizmy kontroli społeczeństw

 cyfrowe ekonomie i cyfrowa praca w świecie izolacji

 zagadnienia prywatności lokalizacji i swobody przemieszczania

 etyka prowadzenia cyfrowych badań a dystansowanie społeczne

 mapy - kartograficzne sposoby reprezentacji globalnego kryzysu

 cyfrowy podział i wykluczenie



 inteligentne miasta – technologia jako odpowiedź na kryzys

Z  uwagi  na  wyjątkowość  tego  numeru  specjalnego  proszę  o  nadsyłanie  w  pierwszej

kolejności deklaracji chęci uczestnictwa – w postaci krótkiego maila z opisem planowanego tekstu.

Po uzgodnieniu treści i akceptacji będę prosił o nadesłanie pełnego tekstu. Mam nadzieję, że ta

nieco  odmienna  forma  pozwoli  na  stworzenie  spójnego  i  intelektualnie  pobudzającego  zbioru

tekstów.

Harmonogram nadsyłania tekstów:

do 20 maja – nadesłanie deklaracji chęci publikacji i uzgodnienie tematyki

do 15 sierpnia – nadesłanie gotowych tekstów do recenzji,

do 15 września – recenzje,

do 30 września – ustosunkowanie się autorów do uwag recenzenckich

Więcej o czasopiśmie patrz: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rrpr 

Wymogi redakcyjne:

1) instrukcja dostępna na stronie czasopisma: http://rr.home.amu.edu.pl/wytyczneautor.php

2) pytania  redakcyjne  należy  kierować  do  Sekretarza  Redakcji  mgr  Rafała  Lemańskiego

rafale@amu.edu.pl 

3) uwaga – teksty nadsyłać można zarówno w języku polskim jak i angielskim!

Kontakt:

Wszelkie pytania i uwagi, a także deklaracje chęci publikacji tekstu proszę nadsyłać na mój adres

mailowy: mrz@amu.edu.pl
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