[ Wyzwania epoki informacyjnej ]
f rank sc hir r mac her

19 Payback. Dlaczego w epoce informacyjnej jesteśmy
zmuszeni do robienia tego, czego nie chcemy
i jak odzyskamy kontrolę nad naszym myśleniem

Schirrmacher pokazuje, w jaki sposób chaos informacyjny staje się źródłem wiedzy i władzy. Dążenie do ich zdobycia jest nieodłącznym elementem ludzkiej egzystencji, dlatego internet odblokowuje w ludziach
atawistyczne odruchy. Według autora poszukiwanie informacji stało się
analogiczne do pierwotnego poszukiwania pożywienia. Poprzez odniesienia do świata fauny i flory, Schirrmacher ujawnia mechanizmy kreowania świata przez wielkie koncerny branży komputerowej. Dzisiaj ludzie
zaczynają się już gubić w bodźcach, na które są eksponowani. Może
to mieć negatywne konsekwencje, prowadzące nawet do zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych. Dlatego autor zastanawia się, ile jest w nas jeszcze humanizmu, i czy koncerny nie przekształcają nas w istoty podobne
do maszyn czy komputerów. Zresztą, być może internet czasu rzeczywistego stanie się nieodłącznym wsparciem mózgu lub jego cyfrową
emanacją. Czym w takim świecie jest więc ludzka wolna wola?
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58 Jak powstanie Big Data zmienia nasze
myślenie o świecie

Zjawisko Big Data zrewolucjonizowało przetwarzanie informacji
i pozwoliło ująć w formie danych aspekty rzeczywistości, które nigdy
przedtem nie podlegały kwantyfikacji. Korzystanie z możliwości, jakie
daje posługiwanie się coraz obszerniejszymi zasobami danych, wymaga
jednak nowego podejścia: należy zbierać i analizować duże zbiory informacji zamiast wyselekcjonowanych próbek, zrezygnować z preferencji
dla pieczołowicie przygotowanych i „nieskazitelnych” danych i zaakceptować w nich bałagan oraz odstąpić od dążenia do poznania przyczyn
zjawisk i w zamian odkrywać korelacje. Czy wpłynie to na nasze myślenie o świecie? I jakie zagrożenia ze sobą niesie?

dav id drummond

76 W poszukiwaniu równowagi

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i ich swobodnego
przepływu stworzył konieczność dokonania wyboru, jakie informacje
muszą być pomijane w internetowych wynikach wyszukiwania. To duże
wyzwanie dla wyszukiwarek – jak wyważyć między prawem jednej osoby
do prywatności a prawem innej do informacji? Drummond w imieniu
Google zachęca do debaty o implikacjach wyroku Trybunału dla europejskich użytkowników internetu, wydawców wiadomości, właścicieli
wyszukiwarek i innych zainteresowanych.
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[ Debata o Google ]
r obert m. maier

80 Strach przed Google: od wyszukiwarki
do światowego imperium

Google jest liderem rynku wyszukiwarek, mobilnych systemów operacyjnych, przeglądarek, filmów wideo dostępnych w sieci oraz poczty elektronicznej. To prowadzi do niewiarygodnej potęgi, którą lekceważy wielu
polityków i konsumentów. Maiera niepokoi ekonomiczna oraz społeczna rola, którą obecnie w naszym życiu odgrywają wielkie koncerny IT.
Dlatego apeluje o przeciwstawienie się nieprzestrzeganiu zasad, manipulowaniu wynikami wyszukiwań, dyskryminowaniu konkurencji i innym
budzącym niepokój praktykom Google.

er ic sc hmidt

92 Eric Schmidt o dobrych rzeczach,
jakie robi Google. Szanse wzrostu

Schmidt zastanawia się, dlaczego wszyscy mają pretensje do kierowanego przez niego koncernu, podsycając „lęk przed Google”. Google
tworzy przecież nowe możliwości dla branży kulturalnej, wydawnictw
oraz dziennikarstwa. Dlaczego te szanse są lekceważone? Oto jego odpowiedź, którą adresuje do wszystkich krytyków koncernu.

mat hias d öp f ner

97 List otwarty do Erica Schmidta.
Dlaczego boimy się Google

Kiedyś istniały monopole państwowe, dziś istnieje globalny monopol
sieciowy. Sprawia to, że z punktu widzenia wydawnictw takich jak Axel
Springer dla Google nie ma alternatywy. Właśnie dlatego powinniśmy
dyskutować nad tym, jak stworzyć na dłuższą metę zdrowy ekosystem
gospodarki cyfrowej. Kwestia ta dotyka konkurencji nie tylko ekonomicznej, ale i politycznej, naszych wartości, naszego obrazu człowieka, a także naszego globalnego porządku społecznego oraz przyszłości
Europy. Nie możemy ostatecznie poddać się potędze Google, musimy walczyć o przejrzystość reguł gry, uczciwe wyszukiwanie, ochronę
danych i wzmocnienie praw konsumentów.
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[ Dokumenty – prawo do bycia
zapomnianym ]
112 Opinia Rzecznika Generalnego Niila
Jääskinena w sprawie C-131/12, Google
Spain SL, Google Inc. przeciwko Agencia
Española de Protección de Datos (AEPD),
Mario Costeja González, 25 czerwca 2013
164 Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie
C-131/12, Google Spain SL, Google Inc.
przeciwko Agencia de Protección de Datos
(AEPD), Mario Costeja González, 13 maja 2014
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[ Historia integracji ]
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203 Polska a integracja europejska
– bilans i perspektywy

W artykule autorzy przedstawiają ocenę sytuacji, w jakiej znajduje się
obecnie Unia Europejska, a także Polska, jako jeden z jej 28 członków.
Autorzy wskazują też na efekty integracji w ostatniej dekadzie, podkreślając liczne korzyści, jakie Polska odniosła dzięki członkostwu, a Unia
– dzięki rozszerzeniu o kraje Europy Środkowo-Wschodniej. Zwracają
jednak uwagę także na wyzwania, przed którymi stoi dziś Unia oraz jej
członkowie. Kryzys zadłużeniowy strefy euro osłabił gospodarkę europejską. Zmieniła się też waga poszczególnych krajów w Unii. Wydaje się,
że dalszemu procesowi integracji dynamikę nadawać będzie strefa euro.
Jednak rozwiązania, które mogą pomóc Unii wyjść z impasu, są ograniczone i politycznie trudne do wprowadzenia. Ostatecznie, to właśnie od decyzji politycznych będzie zależała zarówno przyszłość Unii,
jak i rola Polski w ugrupowaniu.
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[ Esej o Europie ]
jul i usz gał kow ski

220 Czy „drugi Rzym” był naprawdę Rzymem?

Tekst poświęcony jest zagadnieniu pojmowania Bizancjum jako „drugiego Rzymu”. W czasach współczesnych założeniu miasta oraz podziałowi imperium pojęcie „drugi” nie musiało oznaczać następstwa. Prądy
intelektualne epoki – widoczne choćby w najsłynniejszym ówczesnym
dziele teologicznym De civitate Dei – wskazują, że nowy Rzym mógł
być rozumiany jako dopełnienie misji pierwszego oraz powstanie zupełnie nowego porządku. W tym ujęciu Bizancjum stawało się bliższe wizji
miasta wypełniającego zapowiedź przyjścia Królestwa Bożego. Koncepcja „drugiego” Rzymu szczególnej mocy i znaczenia nabrała w ideologii głoszonej przez państwo rosyjskie, gdzie „trzecim” Rzymem nazwano
Moskwę. Odmienność interpretacji terminu „drugi Rzym” można uznać
za jedną z kluczowych przyczyn różnic w koncepcjach państwa obszaru
Zachodniej i Wschodniej Europy.
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