Polskie Towarzystwo Fenomenologiczne
zaprasza do udziału w ogólnopolskim seminarium naukowym

Perspektywy współczesnej
fenomenologii
Głównym celem seminarium jest popularyzacja badań realizowanych w głównych nurtach
współczesnej fenomenologii oraz integracja środowiska fenomenologicznego w Polsce.
Podejmując zagadnienia współcześnie szeroko dyskutowane w ruchu fenomenologicznym,
chcemy nie tylko na nowo odczytać klasyczne teksty fenomenologiczne, ale także i przede
wszystkim - chcemy przedstawić wkład fenomenologii do współczesnej myśli jako pewnej
metody oraz przemyśleć możliwości jej aktualnych zastosowań praktycznych na polach
poszczególnych nauk. Dlatego też chcemy wyjść poza wąsko rozumiane środowisko
akademickie i zaprosić do współpracy praktyków, dajmy na to, lekarzy, psychologów oraz
antropologów i kulturoznawców. Z tego powodu seminarium jest otwarte na różne
środowiska naukowe oraz na badania realizowane w różnych dziedzinach filozofii i nauki w
ogóle.
W ramach seminarium chcemy podjąć między innymi następujące tematy:



Fenomenologia jako metoda i jako kierunek.



Fenomenologia w dialogu z innymi dziedzinami filozofii.



Ontologia fenomenologiczna.



Problem poznania i prawdy w fenomenologii.



Fenomenologia a nauki formalne.



Praktyczne wymiary fenomenologii.



Fenomenologia a kognitywistyka: spór o granice naturalizacji.



Fenomenologia a teologia.



Fenomenologia a logika.



Fenomenologiczna estetyka.



Aplikacje fenomenologii w naukach szczegółowych.



Fenomenologia w medycynie: pomiędzy teorią a praktyką.



Fenomenologia wobec problemów współczesnego świata.



Ruch fenomenologiczny w Polsce: wczoraj, dziś, jutro.



Próba diagnozy dzisiejszego stanu ruchu fenomenologicznego na świecie.

Forma seminarium jest szeroka i obejmuje: prezentacje referatów, dyskusje panelowe, sesje
książkowe, w tym dyskusje nad najnowszymi pracami z fenomenologii oraz przekładami
dzieł na język polski, spotkania badawcze i warsztaty. Planuje się, że spotkania będą
odbywały się w różnych ośrodkach akademickich w Polsce.

Organizatorzy:
dr Marcin Moskalewicz (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu)
dr Witold Płotka (Uniwersytet Gdański)
dr Marek Pokropski (Uniwersytet Warszawski)
dr Wojciech Starzyński (Instytut Filozofii i Socjologii PAN)

Planowane spotkania
28 kwietnia (wtorek) 2015 r.
Seminarium współorganizowane przez Instytut Filozofii i Socjologii PAN
Warszawa, Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, sala 154, godz. 17:30
Referat
Pojęcie prawdy w filozofii Edmunda Husserla na przykładzie “Medytacji kartezjańskich”
wygłosi Filip Gołaszewski
Koreferat przedstawi Witold Płotka
Po wystąpieniach planowana jest dyskusja
ABSTRAKT
Celem mojego wystąpienia jest prezentacja stanowiska Husserla w kwestii problemu
prawdy, oparta przede wszystkim na tekście Medytacji kartezjańskich. Do zbioru pojęć, które
zamierzam

poddać

eksplikacji

należą:

pewność,

doświadczenie,

subiektywność,

obiektywność, przeżycie, oczywistość, prawda. W pierwszej części referatu wyjaśnię jak
Husserl rozumie powyższe pojęcia oraz w jaki sposób wiążą się one z zagadnieniem
prawdy. Będę zatem ukazywał związki jakie między nimi zachodzą, podobieństwa i różnice
oraz sposoby, na które się dopełniają. Wpierw skupię się na relacji między doświadczeniem,
pewnością, oczywistością i prawdą, potem zaś na pojęciowej triadzie subiektywności,
obiektywności oraz prawdy. Następnie, na bazie tych analiz będę chciał pokazać, że prawdę
można pojmować jako rodzaj przeżycia zorganizowanego intencjonalnie i syntetycznie. Na
koniec sformułuję kilka uwag na temat stosunku Husserowskiej koncepcji prawdy do
tradycyjnego korespondencyjnego ujęcia.

29-30 maja (piątek, sobota) 2015 r.
Seminarium współorganizowane przez Instytut Filozofii i Socjologii PAN
Dom Pracy Twórczej Polskiej Akademii Nauk w Juracie, ul. Wojska Polskiego 5/7
Spotkanie będzie poświęcone dwóm tematom. W piątek popołudniu odbędzie się
seminarium poświęcone problematyce fenomenologicznego kartezjanizmu, w którego
programie zaplanowane są wystąpienia Andrzeja Gniazdowskiego (IFiS PAN), Urszuli
Idziak-Smoczyńskiej (UJ), Piotra Schollenbergera (UW) i Wojciecha Starzyńskiego (IFiS

PAN).

Na sobotę zaplanowane jest seminarium poświęcone fenomenologii uprawianej na

Słowacji, wraz z prezentacją dwóch czasopism, w których tematyka fenomenologiczna się
pojawia: „Filozofia” i „The Yearbook on History and Interpretation of Phenomenology”.
Głos zabiorą: Jaroslava Vydrová (Slovak Academy of Sciences, Bratislava), Jana
Tomašovičová (The University of Ss. Cyril and Methodius, Trnava), Anton Vydra (Trnava
University, Trnava), Robert Karul (Slovak Academy of Sciences, Bratislava).

