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Tezy gftnłaneia, §zczecin,
logika (gr.Aóyog, logos _ rozum) jest to nauka
normatywna, analizująca źródłapoznania pod względern prawomocności
czynności poznawczych z nlmi związanych. Zajmuje się badaniem ogólnych
,,(.".) Według Wikipedii,

praw, wedfuE których przebieEaią wszelkie poprawne

rozumowania,
w §zezególnosci wnioskowania. Logika, jako dyscyplina normatywna, nie
tylko opisuje jak fakĘcznie przebiegają rozumowania, ale także formułuje
tyrn, jak rozumowania powinny
twierdzenia norrnatywne, mówiące
przebiegać (...)".
analizowała źródełpoznania jako
,,Dotychczas loglka

o

nie

uwarunkowanych działaniem ludzkiego rwózgu, !-udzkie czynnoŚci
poznawcze nie dokonują się jednak bez udziału ludzkiego mózgu. Celern
neuroloEiki jest zatem nadrobienie zaległościw badaniu źródeł poznania
w kierunku tworzenia teorli ludzkiego ulmysłu. Wspołcześniestaje się to
mozliwe ze względu na postęp w rozwojtl neuronauk, nauk o poznaniu
(kogniĘwistyki), filozofii analitycznej i filozofii nauki. W pionierskim
programie b*davrcz}rrn, który nalezałoby realizowac dla ukonstytuowania się
neurologiki ja[<o adekwatnej teorii ludzkiego umysłu, przyjmujemy
zalażenie, że w tym celu wymaganę są badania typtl frontier research -

badania na granicy wiedzy {...)".
,,(...} Nieprzypadkowo wśród założycieli P§PN są specjaliściz zakresu
natlk ekonomicznych i zarz:ądzarria. Neulrologika tworzy bowiem nowe szanse
na naukowe wyjaśnieniezjawisk kryzysowych w gospodarce światowej.
Proeesy ekonomiczne i desyąłjne nie dokonują się bez udziału łwdzkiego
umysłu. DlateEo podstarivę nnetodo|ogiczną dla rozwoju teorii ekonomii
i teorii zaruądzania powinna stanowić teoria umysłu, Fierwszy etap strategli
rozwoju nauk ekonomicznych zarządzania obejmuje zatem zadanie
opracowania adekuratnei teorii ludzkiego unnysłu. Drr.lgi etap to rozwijanie
teorii ekonomi§ i teorii zarządzania opańych na tezaeh teorii umysłu. Trzeci
etap nowej strategii to zadanie hudowania go§p§darki opartei na łviedzy,
którą okaze się teorla ekonornii i teoria zarządzania rozwijane na podstawie
metodologicznej stanowionej przez teorię umysłu. Według wizji naukowej
programu rreurologiki, społeezeństwa łnformacyine jawi saę zatem jako
społeczeńetwo wiedzy, ma,!ące mieć za podstawę §wego rozwoju adekwatną
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teorię ludzkiego umysłu (,..)""

