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Jagiellońskiego, które odbędzie się 7 listopada 2019 r.
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Funkcjonujemy w rzeczywistości społecznej poddanej nieznośnemu dyktatowi policzalności wszystkiego.
Wartość i znaczenie ma jedynie to, co jest lub może być mierzalne. Kwantyfikacja stała się naszym fetyszem
bez którego nie wyobrażamy sobie życia we współczesnym świecie.W coraz mniejszym stopniu pozytywnie
ewaluujemy typowo ludzkie atrybuty, wypierane skutecznie przez tryby technicznej, odhumanizowanej,
nastawionej na skuteczność maszyny społecznej. Władza statystyki zawłaszcza kolejne wymiary ludzkiej
egzystencji, a liczby stają się rezerwuarem rozlicznych technik kontroli społecznej. Nasze spojrzenie i ocena
innych ludzi w znaczącej mierze ma charakter techniczny, uwikłany w rozmaite nie-ludzkie konteksty.W tym
nieracjonalnym pościgu za mierzalnością wszystkich i wszystkiego, poddajemy się obezwładniającej
matematyczności świata, indukując ją nawet tam, gdzie staje się ona niedorzeczna i jałowa. W gruncie rzeczy
mamy do czynienia z ponowoczesną odsłoną ubezwłasnowolnienia człowieka poprzez jego wskaźnikowanie.
Stanowi ono swoistą formę kontroli nad pojedynczymi jednostkami, ale i całymi grupami społecznymi,
pozwalając nieustanne je porównywać, oceniać wydajność i efektywność. Choć wydaje się, że celem
podstawowym kwantyfikacji jest diagnoza, opis stanu rzeczy, podskórną ideą przez wielu w ogóle
niedostrzeganą i nieuświadamianą jest możliwość sprawowania nadzoru. W takiej optyce jednostki stają się
jednowymiarowe, ograniczone do konkretnej, policzalnej ich właściwości.

Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie socjologii. Pracuje w
Instytucie Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie kieruje Zakładem Nowych
Mediów. Jej zainteresowania naukowe obejmują społeczno-kulturowe aspekty nowych technologii. Autorka ponad 140
publikacji naukowych w tym monografii: "(Nie)potrzebna wrażliwość", "Imperializm kulturowy internetu", "Kultura cyfrowego
narcyzmu", "Nowe-stare medium. Internet między tworzeniem nowych modeli komunikacyjnych a reprodukowaniem
schematów komunikowania masowego".Więcej o autorce: www.magdalenaszpunar.com

dr hab. Edyta Pietrzak prof. PŁ edyta.pietrzak@p.lodz.pl
dr Joanna Sośnicka joanna.sosnicka@p.lodz.pl
Zakład Nauk Humanistycznych
Instytut Nauk Społecznych i Zarządzania Technologiami
Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji
#człowiek-biznes-technologie
View publication stats

