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, na przykład 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)

Zapraszamy na najbliższe spotkanie
29-30 maja (piątek-sobota) 2015 r.
Dom Pracy Twórczej Polskiej Akademii Nauk w Juracie, ul. Wojska
Polskiego 5/7

29 maja (piątek): Seminarium grantu badawczego Narodowego Programu Rozwoju
Humanistyki „Polski kartezjanizm – historia i perspektywy współczesne” (więcej o projekcie
http://descartes.ifispan.pl/?page_id=7)

Program:

14:30 Piotr Schollenberger (UW): Cartesianism and Non-cartesianism in Merleau-Ponty's Late
Philosophy
15:30 Urszula Idziak (UJ): Cogito sum parabola. Descartes masqué.
16:30 przerwa
17:00 Andrzej Gniazdowski (IFiS PAN): Great Come Back of Ego. Leszek Kolakowskis Way from
Marxism to Cartesianism
18:00 Wojciech Starzyński (IFiS PAN): Descartes épistémologique – le problème de l’idée selon
Twardowski
19:00 zakończenie obrad

30 maja (sobota): “Slovak Phenomenology – works in progress” – seminarium odbędzie się
w

ramach

projektu

PAN-SAV

"The relevance of Subjectivity.

Questions

of

the

Phenomenological Approach to the Topics of the Humanities"

Motywem przewodnim tego seminaryjnego spotkania będzie prezentacja prac słowackich
filozofów młodego i średniego pokolenia twórczo inspirujących się myślą fenomenologiczną
różnych proweniencji począwszy od filozofii Husserla, Heideggera po fenomenologię
francuską. Przewidziana jest także krótka prezentacja dwóch pism słowackich, w których
pojawia się fenomenologiczna tematyka: Filozofia i The Yearbook on History and Interpretation of
Phenomenology.

Program:

10:00 Jaroslava Vydrová (Slovak Academy of Sciences, Bratislava): The Problematic of
Possibility in Husserls Phenomenology
10:45 Jana Tomašovičová (The University of Ss. Cyril and Methodius, Trnava): Heideggers
Humanismuskritik
11:30 przerwa
12:00 Anton Vydra (Trnava University, Trnava): Valorization, Normativity, and Dynamic
Polarity of Life
13:00 przerwa obiadowa
15:00 Robert Karul (Slovak Academy of Sciences, Bratislava) : L imaginaire et le réel dans Les
Rêveries de Rousseau (l’analyse phénoménologique)
15:45 Martin Kompiš (Slovak Academy of Sciences, Bratislava): On the Problem of Empathy in
Husserl and Contemporary Phenomenological Perspective (Slovak Academy of Sciences,
Bratislava)
16:30 zakończenie obrad
Kontakt w sprawach organizacyjnych: wstarzyn@ifispan.waw.pl

