Mie˛dzynarodowe Towarzystwo Naukowe

«Fides et Ratio»
zaprasza do udziału w konferencji naukowej

SOCIETAS SCIENTIARUM INTERNATIONALIS

FIDES ET RATIO

Fundamentalizm i postnowoczesność
wobec prawdy
1 czerwca 2009
Aula Polskiej Akademii Umiejętności przy ul. Sławkowskiej 17
♦♦ Czy postawy życiowe współczesnego człowieka dadzą się zamknąć w przestrzeni rozpiętej między fundamentalizmem
a postmodernizmem?
♦♦ Czy fundamentalista i postmodernista poszukują prawdy, czy raczej od niej uciekają? Dlaczego?
♦♦ Jak zachowuje się człowiek na wolnym targu idei? Co myślą na temat relacji „fundamentalizm – postmodernizm
– prawda” przedstawiciele różnych dyscyplin naukowych, podstawowych i stosowanych, i jak reagują wzajemnie na
swoje stanowiska?

Nasza konferencja jest zaproszeniem do spotkania i rozmowy.

Konferencję współorganizują:
Wydział I
Polskiej Akademii Umiejętności

Urząd Miasta Krakowa

Dwie sesje: przedpołudniową (10.30 – 13.00) i popołudniową (15.30 – 18.00) wypełnią dyskusje panelowe poświęcone
odpowiednio sferom idei i praxis. Uczestnicy paneli przedstawią 10-minutowe wystąpienia, po czym wezmą udział w dyskusji,
do której zapraszamy wszystkich uczestników.

Planujemy publikację materiałów konferencji
Rada Naukowa:

Komitet Organizacyjny:

prof. dr hab. Zdzisław Kijas OFMConv.
prof. dr hab. Urszula Dąmbska-Prokop
prof. dr hab. Jan Prokop
prof. dr hab. Zbigniew Mirek
dr hab. Jerzy Brzozowski prof. UJ

dr hab. Halina Grzmil-Tylutki prof.UJ
dr Agnieszka Hennel-Brzozowska
dr Wojciech Zając

** Zgłoszenia udziału w konferencji:
pocztą elektroniczną na adres: fidesetratio2009@gmail.com
** Wszelkich informacji udziela:
dr Agnieszka Hennel-Brzozowska, tel.: 603 750 783
e-mail: fidesetratio2009@gmail.com

SOCIETAS SCIENTIARUM INTERNATIONALIS

FIDES ET RATIO

Fundamentalizm i postnowoczesność
wobec prawdy
1 czerwca 2009
Aula Polskiej Akademii Umiejętności przy ul. Sławkowskiej 17

Program:
10:30

Referat wprowadzający: o. prof. dr hab. Zdzisław Kijas OFMConv
Sfera idei:
prof. dr hab. Teresa Grabińska (filozof przyrody, UP)
prof. dr hab. Zbigniew Mirek (botanik, PAN)
prof. dr hab. Jan Prokop (historyk literatury i idei, PAU)
prof. dr hab. Beata Szymańska (filozof Wschodu, UJ)
prof. dr hab. Karol Tarnowski (filozof, PAT)
dr Wojciech Zając (fizyk, IFJ PAN) – moderator dyskusji
dr Terézia Žigová (teolog, informatyk, Košice, Słowacja)

13:30

Przerwa

15:30

Sfera praxis:
ks. Andrzej Augustyński CM (teolog i pedagog)
mec. Zbigniew Cichoń, (senator RP, prawnik)
dr Agnieszka Hennel-Brzozowska (psycholog społeczny, UP) – moderator dyskusji
prof. dr hab. Piotr Oleś (psycholog, psychoterapeuta KUL)
dr Ewa Ryn (suicydolog, CMUJ)
prof. dr hab. Aleksander Surdej (ekonomista i socjolog, UEK)

Zapraszamy do udziału w Konferencji,
a wcześniej do odwiedzenia organizatorów na ich stronie internetowej:

www.fidesetratio.iap.pl

