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Szanowni Czytelnicy,
Najnowszy numer Semina Scientiarum jest wyjątkowy z kilku względów. Pierwszy raz w kilkunastoletniej historii czasopisma skompletowaliśmy w jednym tomie aż czternaście artykułów naukowych.
Jest to wynik, który nas bardzo cieszy, a zarazem motywuje do dalszej pracy.
O wartości każdego czasopisma świadczą przede wszystkim jego
współtwórcy, czyli autorzy tekstów. Trzeba powiedzieć, że także pod
tym względem mamy się czym pochwalić. Nasi Autorzy reprezentują
ośrodki naukowe z całego kraju. Oprócz adeptów filozofii na łamach
nowego numeru Semina Scientiarum pojawili się również uczeni
z bogatym dorobkiem naukowym. Świadczy to o nieustannym rozwoju czasopisma, które z lokalnego periodyku staje się areną poważnych dyskusji filozoficznych o zasięgu ogólnopolskim, a dzięki dwóm
artykułom anglojęzycznym – także międzynarodowym.
Niniejszy numer składa się z dwóch części. Pierwszy cykl artykułów obejmuje teksty przygotowane na bazie niektórych referatów
wygłoszonych podczas II konferencji z cyklu „Filozofia w informatyce”, która odbyła się w dniach 17–18 listopada 2016 roku w Krakowie. Artykuły te ukazują się pod wspólnym tytułem „Informatyczny
świat a filozofia” i wpisują się w nurt bujnie rozwijającej się dyscypliny, jaką jest filozofia informatyki. Druga część najnowszego tomu
obejmuje natomiast teksty różnotematyczne. Ich wspólną cechą jest
to, iż stanowią próbę twórczego rozwoju programu „filozofii w nauce”. I chociaż artykuły te zostały wyodrębnione w osobnym rozdziale, to przynajmniej jeden z nich, autorstwa Anny Sarosiek, wpisuje
się także w nurt filozofii informatyki. Nie jest to jednak tekst pokonferencyjny, dlatego znalazł się w części drugiej niniejszego tomu.
Szesnasty numer Semina Scientiarum powstał przy zaangażowaniu wielu osób, którym należą się słowa podziękowania. Wkład
w stworzenie tego numeru mieli przede wszystkim mgr Anna Saro-
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siek (Redaktor Naczelna), dr hab. Paweł Polak, prof. UPJPII (Opiekun Naukowy), a także dr inż. Roman Krzanowski (członek zespołu
redakcyjnego). Podziękowania kieruję również do Autorów tekstów
(którym życzę przy okazji wielu sukcesów na polu naukowym) oraz
współpracującym z nami Recenzentom i Wydawnictwu Naukowemu Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.
Mam nadzieję, że nowy numer będzie dla Was, drodzy Czytelnicy,
interesującym źródłem wiedzy i przyczyni się do rozwoju Waszych
filozoficznych zainteresowań. Zachęcam również do nadsyłania propozycji tekstów do następnego numeru Semina Scientiarum. Czujemy się spadkobiercami krakowskiej tradycji filozoficznej, otwartej na pytania i problemy płynące ze strony współczesnej nauki.
Chcemy rozwijać tę tradycję z Waszą pomocą, dlatego zapraszamy
na nasze łamy zarówno studentów, doktorantów, jak i bardziej doświadczonych badaczy zainteresowanych zagadnieniami filozoficznymi w nauce.
Kamil Trombik
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