
Uniwersytet Śląski w Katowicach oraz Spółka Akademicka Wiseplace sp. z o.o. 

zapraszają do udziału w 

II INTERDYSCYPLINARNEJ KONFERENCJI 

 „CYWILIZACJA PIENIĄDZA” 

 
Data konferencji: od 1 do 5 lutego 2016 roku 

 

Miejsce konferencji: platforma internetowa www.cywilizacjapieniadza.pl    

 

Cel konferencji 

 

„Pieniądz to nowa forma niewolnictwa, odróżniająca się od starej tym, że jest 

niepersonalna – że nie ma relacji międzyludzkiej pomiędzy panem i niewolnikiem” (Lew 

Tołstoj, cytat z filmu „Money as Debt”). Powyższe stwierdzenie inicjatorzy konferencji 

potraktowali jako punkt wyjścia do rozpoczęcia dyskusji o kulcie pieniądza. Rozwój 

społeczny, technologiczny i ekonomiczny doprowadził do sytuacji, w której wszystkie – 

materialne i niematerialne – elementy przestrzeni społecznej zyskały wymierną wartość – 

wartość pieniądza. Wartość ta traktowana jest nie tylko jako podstawowy element 

stratyfikacji społecznej; coraz częściej postrzegany jest także jako narzędzie regulacji 

społecznych kontaktów oraz relacji. 

  

Idea konferencji sprowadza się do wymiany poglądów i doświadczeń na temat szeroko 

rozumianego wpływu i znaczeniu pieniądza we współczesnym świecie. Pragniemy stworzyć 

przestrzeń do prezentacji teoretycznych, empirycznych, a także metodologicznych osiągnięć 

w zakresie ekonomizacji cywilizacji. 

  

Szczególnie mocno pragniemy wyeksponować możliwość kooperacji świata nauki ze 

światem gospodarki, kładąc nacisk na krzewienie istoty badań naukowych w zakresie 

ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych w przestrzeń praktycznych działań i 

rozwiązań. 

  

Szeroki zakres tematyczny ma umożliwić uczestnikom reprezentującym odmienne 

ośrodki i instytucje naukowe znalezienie odpowiedniego miejsca na przedstawienie swoich 

http://www.cywilizacjapieniadza.pl/


zainteresowań oraz swojej działalności naukowej, a także zapoznanie się z postępami prac 

innych. 

 

Proponowane panele tematyczne 

 

1. Znaczenie pieniądze we współczesnej gospodarce   

2. Ekonomia wolnorynkowa i inne nurty ekonomiczne 

3. Rynek kapitałowy, pieniężny i walutowy - główne kierunki rozwoju 

4. Handel i finanse w zglobalizowanym świecie 

5. Polityka pieniężna i budżetowa w kontekście kryzysu gospodarczego i społecznego 

6. Finanse i zarządzanie usługami społecznymi 

7. Pieniądz – kapitał – praca 

8. Społeczne funkcje użyteczności pieniądza 

9. Współczesne wyzwania polityki finansowej 

10. Korporacje a małe przedsiębiorstwa - możliwości współdziałania 

11. Specyfika obrotu pieniądza w gospodarstwie domowym 

12. Sektor finansów publicznych – innowacje i wizja rozwoju 

13. Cyfryzacja usług bankowych i wirtualizacja usług finansowych 

14. Między kredytem a oszczędzaniem 

15. Ekonomia wykluczenia i nierówności społeczne 

  

Informacje organizacyjne i techniczne: 

 

Rejestracja odbywa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie 

www.cywilizacjapieniadza.pl  do dnia 17 stycznia 2016 roku.  

 

Po uzyskaniu akceptacji tematu prosimy o wniesienie opłaty konferencyjnej do dnia 24 stycznia 

2016 roku na konto 18 1140 2004 0000 3002 7570 6825 (mBank), w tytule wpisując najpierw tytuł 

konferencji, a następnie podając swoje imię i nazwisko, przykład: Cywilizacja pieniądza – Jan 

Kowalski.  Wysokość opłat: 

 
 125 zł - samo uczestnictwo - jedynie plakat lub prezentacja multimedialna; 

 200 zł - uczestnictwo (plakat lub prezentacja multimedialna) + artykuł w publikacji 

pokonferencyjnej w formie książki elektronicznej; 

  

DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW - PROMOCYJNE CENY: 

 

 60 zł - samo uczestnictwo - jedynie plakat lub prezentacja multimedialna; 

 120 zł - uczestnictwo (plakat lub prezentacja multimedialna) + artykuł w publikacji 

pokonferencyjnej w formie książki elektronicznej; 

  

Prezentacja i plakat naukowy szczegóły 
  

Przygotowaną według wytycznych znajdujących się na stronie internetowej konferencji prezentację 

prosimy przesłać na adres kontakt@wiseplace.pl do dnia 24 stycznia 2016 roku. 

  

Przygotowany według wytycznych znajdujących się na stronie internetowej konferencji plakat 

konferencyjny prosimy przesłać na adres kontakt@wiseplace.pl do dnia 24 stycznia 2016 roku. 

 

http://www.konferencjeplakatowe.pl/
mailto:kontakt@wiseplace.pl
mailto:kontakt@wiseplace.pl


Artykuł 

 

Wymogi techniczne dotyczące przygotowania artykułów przesłane zostaną uczestnikom po 

zakończeniu konferencji. Termin nadsyłania artykułów 27 marca 2016 roku na adres 

kontakt@wiseplace.pl . 
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