
MiNI-spotkania z filozofią informatyki. 
 

Wprowadzenie i zaproszenie. 
 

 

MiNI-spotkania z filozofią informatyki będą odbywać się zarówno w Internecie, jak i w sali 

wykładowej. Wykłady są kierowane do studentów Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych 

Politechniki Warszawskiej; ich treść jednak powinna zainteresować szerszą grupę osób. Nazwa 

całego cyklu nawiązuje do skróconej nazwy wspomnianego wydziału, czyli MiNI. 

 

Miejsca spotkań internetowych będą dwa:  
 

� po pierwsze, mieszcząca ten tekst kawiarnia sieciowa o nazwie „Cafe Aleph”; 

� po drugie, sprzężony z kawiarnią blog Witolda Marciszewskiego (gościnnie zaś: Pawła 

Stacewicza) pod tytułem „Polemiki i rozmówki”. 

 

Na hasło przewodnie MiNI-spotkań wybraliśmy informatyzm, czyli informatyczny światopogląd.  
 

Hasło to oznacza taki szczególny pogląd na świat, który upatruje w informatyce dziedziny ważnej 

filozoficznie – ważnej dlatego, że jej pojęcia, metody i wyniki służą dobrze rozjaśnianiu ważkich 

kwestii filozoficznych. 
 

� Z czego składa się rzeczywistość i jakiego rodzaju składnikiem jest informacja? 

� Czym jest umysł i czy ma sens porównywanie go z komputerem? 

� Jakie są granice ludzkiego poznania i czy każdą czynność poznawczą można zalgorytmizować? 
 

Oto próbka filozoficznych pytań, ku którym ciąży informatyczny światopogląd. 

 

W trakcie MiNI-spotkań będziemy dotykać zarówno takich pytań, jak i omawiać sprawy bardziej 

konkretne, osadzone mocno w historii i metodologii informatyki. Oto kilka z nich: 
 

� Jak się definiuje informację?  

� Co to jest algorytm?  

� Czym zasłużył się dla informatyki G.W. Leibniz?  

� Co wymyślił Alan Turing? 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Na MiNI-spotkania zapraszamy nie tylko studentów Wydziału MiNI (którzy będą uczestniczyć w 

nich fizycznie), ale także wszystkich tych, których interesuje żywo fascynujący świat filozofii 

sprzężonej z informatyką. 
 

Zachęcamy do aktywnej formy uczestnictwa, to znaczy komentowania materiałów 

zamieszczanych w „Cafe Aleph” (tutaj właśnie się znajdujemy) oraz połączonym z nią blogu 

„Polemiki i rozmówki”.  

Na dyskusyjne komentarze jest przeznaczony właśnie wspomniany blog.  

Do dyskusji zachęcamy wszystkich: zarówno słuchaczy wykładu, jak i „poza-wykładowych” 

bywalców Cafe Aleph. 

 
Zapraszamy serdecznie  
 

Paweł Stacewicz          (prowadzący spotkania) 

Witold Marciszewski   (filozoficzny patron spotkań) 


