Zapraszamy na najbliższe seminarium z cyklu
„Perspektywy współczesnej fenomenologii”
28 września (poniedziałek) 2015 r.
Warszawa, Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Krakowskie Przedmieście 3, sala 108, godz. 16:00
Seminarium
Od zaskoczenia do daru
(From Surprise to Gift)
poprowadzi Anthony Steinbock
Seminarium odbędzie się w języku angielskim
Podstawą seminarium jest tekst dołączony do maila z informacją o seminarium

Seminarium będzie dotyczyło doświadczenia zaskoczenia i jego struktur jako istotowo
powiązanych z fenomenem daru. Podczas seminarium dyskusji zostaną poddane m.in.
następujące problemy: czy zaskoczenie jest związane z funkcjami percepcyjnymi i aktami
epistemicznymi? Czy zaskoczenie jest formą przeświadczenia? Jaka jest relacja zaskoczenia
do przyszłości? Czy zaskoczenie jest afektem, doznaniem? A może należy do dziedziny
emocji? W jakiej relacji pozostają do siebie zaskoczenie i doznania emocjonalne? Jak
zaskoczenie odnosi się do daru?
Anthony

Steinbock

jest

Profesorem

Southern

Illinois

University,

dyrektorem

„Phenomenology Research Centre”. Jest cenionym badaczem fenomenologii, współczesnej
filozofii francuskiej i niemieckiej. Zajmuje się także ontologią społeczną i estetyką. Jest
autorem Home and Beyond: Generative Phenomenology after Husserl, Phenomenology
(Northwestern University Press, Evanston (IL) 1995) i Mysticism: The Verticality of Religious
Experience (Indiana University Press, Bloomington (IL) 2007). Ostatnio opublikował Moral
Emotions: Reclaiming the Evidence of the Heart (Northwestern University Press, Evanston (IL)
2014). Jest również autorem artykułów z zakresu filozofii politycznej, społecznej i
fenomenologicznej oraz tłumaczem Analyses Concerning Passive and Active Synthesis: Lectures
on Transcendental Logic Edmunda Husserla (na podstawie Husserliana XI i XXXI). Jest
redaktorem naczelnym „Continental

Philosophy

Review”,

redaktorem

serii

SPEP

Northwestern University Press oraz członkiem komitetu Society for Phenomenology and
Existential Philosophy (SPEP).

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)

