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Z ap o wie d zi i zapr o szenia

Druga Konferencja Jaspersowska
Duchowa sytuacji epoki — 80 lat później.
Kraków, 26 października 2011

Organizator: Polskie Towarzystwo Karla Jaspersa
i Uniwersytet Pedagogiczny
Temat konferencji nawiązuje do tytułu książki Karla Jaspersa, Die geistige Situation der Zeit
(1931), która odzwierciedla świadomość epoki w obliczu narastającego po pierwszej wojnie
światowej kryzysu porządku społecznego, religijnego, politycznego. Jaspers wskazuje w niej
na nowe uwarunkowania życia jednostkowego wyrażające się w napięciu, które wytwarza,
z jednej strony, rozwój techniki, a z drugiej — rosnące znaczenie społeczeństwa masowego — pogłębia ono w jednostce poczucie bezsilności i niemożności decydowania o sobie
w obliczu tych anonimowych sił. Na tym tle Jaspers rozważa postawę człowieka w sytuacji,
jaką wytwarza epoka: co ona oznacza dla jego bytu osobowego, jak możliwa jest w niej niezależność, szlachetność i solidarność, jego życie duchowe i polityczne. A także — co może
przynieść przyszłość.
Po osiemdziesięciu latach od ukazania się książki Jaspersa można zapytać, czy jego diagnoza jest nadal aktualna, jakie nowe zagrożenia i szanse przynosi współczesna epoka, w czym
wyraża się dziś życie filozoficzne.
W zamierzeniu organizatorów książka Jaspersa ma stanowić zachętę i tło do rozważań nad
jego filozofią, nad problemami współczesnej sytuacji człowieka, także w konfrontacji z innymi myślicielami epoki.
Przewidziana jest publikacja książkowa, zawierająca pozytywnie zrecenzowane artykuły powstałe na podstawie zaprezentowanych referatów.
Komitet organizacyjny
Przewodnicząca PTKJ — dr hab. prof. UP Czesława Piecuch
Sekretarze Konferencji — dr Paweł Wójs, mgr Magdalena Kiełkowicz-Werner
Szczegółowe informacje na stronie Towarzystwa: www.karljaspers.pl
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Druga edycja ogólnopolskiej konferencji

„Rocznice: perspektywy analitycznej filozofii języka, filozofii nauki i fenomenologii”.
Kraków 29 września 2011
Organizator: Instytut Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego
Sekretarz Konferencji: dr Grzegorz Trela
Szczegółowe informacje na stronie www.filozofia.org.pl

Zaproszenie do współpracy
W półroczniku „Argument: Biannual Philosophical Journal” zamieszczamy m.in.: Recenzje i Noty. Działy te mają dostarczyć naszym czytelnikom
rzetelnych informacji na temat wydanych ostatnio i godnych polecenia
książek poświęconych filozofii. Zapraszamy Wydawców i Autorów książek o tematyce filozoficznej do nadsyłania swoich publikacji. Każda
z tych książek zostanie krótko omówiona w dziale Noty (wzmianka informacyjna do ok. 1000 znaków), a wybrane publikacje zostaną opisane szerzej w dziale Recenzje (ok. 14 000 znaków każda).
E-mail: argument.journal@gmail.com

