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Celem konferencji "Kreowanie społeczeństwa niewiedzy" (Lublin, 27-28 listopada 2013 r.) był próba pokazania
mechanizmów i działań przyczyniających się do kreowania społeczeństwa niewiedzy. Dokonywać się to może na
wiele różnych sposobów, przez: przemilczanie prawd, zniekształcanie faktów, zacieranie różnicy między faktami
i kryteriami ocen, wprowadzanie chaosu informacyjnego, posługiwanie się fałszywymi informacjami, kreowanie
sztucznych problemów, odciąganie uwagi od problemów istotnych, obniżanie standardów poznawczych na
różnych szczeblach edukacji, narzucanie kultury niskich wartości, traktowanie szkolnictwa wyższego jako
przedsiębiorstwa, zastąpienie dążenia do prawdy zdobywaniem grantów i wysokich pozycji w rankingach.
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