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Cadrul general și obiective:
Calculatoarele sunt incredibil de rapide, precise şi neinteligente.
Ființele umane sunt incredibil de lente, inexacte şi inteligente.
Împreună, puterea lor depășește orice imaginabilă limită.
(Albert Einstein)

Tehnologia nu mai reprezintă astăzi o entitate separată, ci este inserată profund
în majoritatea domeniilor importante, de la viața cotidiană și până la echipamente
moderne de cercetare și îmbunătățire a vieții. Tehnologiile digitale îmbrățișează o gamă
vastă de metode (vizualizări de mari seturi de date / big data, modelare 3D, data mining)
și practici (activismul hashtag, jocuri care implică realități alternative, comunicarea
mediată de calculator sau cea mobilă) cu efecte sistemice în plan social, economic și
politic. Trăim într-o nouă lume – lumea digitală: interacționăm online, folosim o
multitudine de dispozitive digitale, comunicăm prin mijloace variate, practicăm forme
noi de comerț și banking, partajăm informații. Și lucrurile au mers chiar mai departe:
robotul Sophia a primit cetățenie în Arabia Saudită, iar AlphaZero a învins, după doar
câteva ore de „învățare”, cel mai bun program de șah de până acum.
Revoluția digitală / digital turn a ajuns să modifice tiparele de interpretare a
lumii, modelele de interacțiune și de expresie individuală și colectivă, provocând
științele și artele să ofere noi perspective și să propună ipoteze plauzibile pentru
situațiile actuale. În aceste condiții, se observă o intensificare a relațiilor dintre

discipline și o accentuare a studiilor cu carcater interdisciplinar, în timp ce folosirea
metodelor computaționale în cercetare chestionează paradigmele deja încetățenite.
Au științele (umaniste) un viitor digital? Cum schimbă metodele digitale viziunea
tradițională despre științele umaniste și științele sociale? Cum pot fi promovate cultura
democratică, respectul pentru diversitate și înțelegerea mutuală prin intermediul social
media? Cum va schimba tehnologia modul de abordare a problemelor privind viața
privată, securitatea și rezolvarea conflictelor? Pentru a răspunde acestor întrebări,
propunem câteva idei pentru ediția a cincea a conferinței PHSS:
Cotitura digitală și impactul ei asupra științelor
 Tehnologiile digitale în științele vieții: bioinformatică, biolingvistică, neuroștiințe,
sociobiologie
 Geografie digitală: cartografie digitală; geografie umană digitală; metode și
tehnici de vizualizare spațială a datelor; geografia spațiilor virtuale; sociogeografia emoțiilor
 E-lingvistică: colectarea, prelucrarea și modelizarea datelor lingvistice; baze de
date și corpusuri lexicografice electronice (Perseus, TLFI-Trésor de la Langue
Française Informatisé, AMPER - Atlas Multimédia Prosodique de l'Espace Roman
etc.); tehnologii de prelucrare a limbajului natural și de sinteza vorbirii
 Inteligența artificială azi: provocări tehnologice și aspecte etice
 Perspective și interpretări filosofice asupra efectelor noilor tehnologii
 Metode de analiză cantitativă vs metode de analiză calitativă în științele sociale și
umaniste: sociologie, lingvistică, antropologie, traductologie și studii literare
Noile medii, noi experiențe și forme de socialitate











Forme și practici de comunicare în era digitală: comunicarea mediată de
calculator; comunicarea mobilă; rețele sociale; jocuri online; bloguri și vloguri;
rolul tehnologiilor media în învățarea continuă (lifelong learning)
Infrastructuri sociale digitale (e-tax platforms, online voting, etc.); tehnologii de
stocare a datelor personale și de supraveghere în masă
Economie digitală: e-business și e-commerce; infrastructura e-business; provocări
fiscale în economia digitală; inovare, creștere și prosperitate în epoca digitală;
politici ale revoluției digitale; piața muncii în economia globală
Instrumente digitale utilizate în branding, publicitate, organizare de evenimente
și PR
Economia reputației în mediul online: recenzii, vizibilitate, crize și soluții
Turism digital: noi forme de turism și tehnologiile aferente (e-turism, m-turism,
smart-tourism)
New media și politicul: proteste online, Facebook și Twitter în alegeri
Cultură participativă, inteligență colectivă și noi forme de socialitate: jurnalism
participativ, user-generated content, tipuri de comunități

Practici culturale și artistice în epoca digitală








Arhitectură și design digital: planificare urbană inteligentă; industriile creative
digitale; eco-design; designul digital între utilitate și estetic
Arhive digitale: digitizarea manuscriselor și a documentelor istorice; muzee
virtuale și site-uri ale memoriei colective în mediul virtual; patrimoniul cultural
în era digitală
Tipuri de scriitură și lectură în mediul digital: digital fiction, digital collaborative
writing, digital storytelling
Intermedialitate și intertextualitate în literatură, film, arte vizuale și artele
spectacolului
Practica și receptarea literaturii în context global: „rețeaua” literaturii mondiale,
canonul literar planetar; digital humanities
Rețele și medii ale memoriei comunitare, naționale, globale: inter-conectivitate vs
memory divide; empatie și memorie participativă; medii artistice ale
postmemoriei

Limbile de comunicare: română, engleză sau franceză.
Rezumatele vor fi scrise în limba engleză și vor fi transmise la adresa
phssconference2018@gmail.com conform procedurii indicate pe site-ul conferinței.
Date importante:
Trimiterea rezumatelor: 1 aprilie 2018
Notificarea privind admiterea/respingerea propunerilor: în termen de 7 zile de la
data înscrierii
Plata taxei de participare: 15 aprilie 2018
Trimiterea lucrării finale: 20 iunie 2018
Taxa conferinței:
150 lei (pentru participanții din România și Republica Moldova)
70 euro (pentru ceilalți participanți)
Pentru înregistrare și alte informații despre selecția propunerilor, vă rugăm să
consultați site-ul conferinței: https://conferencephss.wordpress.com/.

