ANNOUNCEMENTS
A N D I N V I TAT I O N S
Z A P OWI E D Z I I Z A P R O S Z E N I A
AKTUALNOŚĆ KIERKEGAARDA
5 maja 2013 roku minie 200. rocznica urodzin Sørena Kierkegaarda, jednego z największych myślicieli europejskich czasów nowożytnych.
Z tej okazji Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie przygotowuje Międzynarodowy Kongres Filozoficzny, który
odbędzie w murach uczelni w dniach
10–12 czerwca 2013 roku.
Tematem wiodącym wygłaszanych
referatów będzie szeroko rozumiana
aktualność myśli Kierkegaarda oraz jej
wpływ na współczesne kierunki refleksji
filozoficznej w XX i XXI wieku.
Zapraszamy do udziału w kongresie
zarówno znanych wykładowców z zagranicy, jak i polskich badaczy filozofii
Kierkegaarda.
Przewidujemy czas wystąpienia na sesji plenarnej do 30 minut, w dyskusji
panelowej do 20 minut. Planowana jest publikacja referatów wygłoszonych na
kongresie. Językami kongresowymi są polski i angielski.
Ostateczny termin zgłoszenia uczestnictwa w kongresie mija 28 lutego 2013
roku.
Ponadto warunkami czynnego uczestnictwa jest nadesłanie streszczenia referatu w języku polskim lub angielskim (w przypadku gości z zagranicy) o objętości ok. 1 strony formatu A4, krótkiej notki o autorze (stopień naukowy, afiliacja,
zainteresownia badawcze, ostatnie publikacje ito.) oraz uiszczenie opłaty konferencyjnej w wysokości 200 zł lub 50 euro (w przypadku uczestników zagranicznych).

THE RELEVANCE OF KIERKEGAARD
On 5th May, 2013 the bicentenary
of the birth of Søren Kierkegaard will
be celebrated.
To mark this occasion the Pedagogical University of Cracow’s Institute of
Philosophy and Sociology in cooperation with the Søren Kierkegaard Research Centre in Copenhagen are organising an international philosophical
congress. This will be held at the Pedagogical University in Cracow from the
10th to the 12th of June, 2013.
The main topic of the papers presented will be the relevance of Søren
Kierkegaard’s thought as broadly understood and its influence on various contemporary trends in the philosophical
reflection of the 20th and 21st centuries.
We cordially invite Polish and foreign scholars and experts in the philosophy
of Søren Kierkegaard to participate in this undertaking.
Polish and English will be the languages of the congress.
Presentations and papers will be limited to 30 minutes (for the plenary session) and 20 minutes in the case of panel discussions. The post-congressional
publication of papers is foreseen.
The registration deadline is 28th February, 2013.
Conditions for participation are: the submission of a short abstract (ca. one
page of A4), brief author’s bio (academic degree, affiliation, main interests and
titles of recent publications etc.) and payment of the conference fee — 200 PLN
(for Polish participants) or 50 Euro (for international participants).

