
ANNOUNCEMENTS AND INVITATIONS / 
ZAPOWIEǱ I I ZAPROSZENIA

V Ogólnopolska Konferencja 
Rocznice. Perspektywy analitycznej: 
fi lozofi i nauki, fi lozofi i języka i fenomenologii 
(Kraków, 26–27 września 2015)

Instytut Filozofi i i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz 
redakcja portalu www.fi lozofi a.org.pl zapraszają na piątą — ostatnią i podsumo‑
wującą — edycję konferencji Rocznice. Perspektywy analitycznej: fi lozofi i nauki , 
fi lozofi i języka i fenomenologii, która odbędz ie się w Krakowie w dniach 26–27 
września 2015 roku.

Ideą, która przyświeca nam przy organizowaniu tej konferencji, jest prze‑
świadczenie o potrzebie poszukiwania nowej tożsamości fi lozofi i współczesnej. 
Początek XXI stulecia nie przyniósł ze sobą ani spektakularnych, ani funda‑
mentalnych projektów fi lozofi cznych — porównywalnych do tych, które obja‑
wiły się światu w pierwszej dekadz ie wieku minionego. Z tego powodu staramy 
się szukać inspiracji w dz iełach z niedalekiej fi lozofi cznej przeszłości, a także 
wykorzystać okoliczność rocznicową do dokonania — choćby wstępnego — 
z nią rozrachunku. Na szczególną uwagę zasługują w tym kontekście prace 
naszych kolegów i koleżanek, reprezentujących polskie środowisko fi lozofi czne.

W roku 2015 przypadają międz y innymi następujące, znaczące rocznice 
związane z tematyką konferencji (pełna lista dostępna na stronie interneto‑
wej konferencji): 10.   rocznica śmierci Stefana Amsterdamskiego; 15.   roczni‑
ca śmierci Willarda Van Ormana Quine’a; ⒛   rocznica śmierci Józefa Marii 
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Bocheńskiego; 25. rocznica śmierci oraz 90. rocznica urodzin Klemensa Sza‑
niawskiego; 35. rocznica śmierci oraz 110. rocznica urodzin Jeana Paula Sar‑
tre’a; 45.  rocznica śmierci Romana Ingardena; 45. rocznica śmierci Rudolfa 
Carnapa; 55. rocznica śmierci Alberta Camusa; 60. rocznica śmierci José Ortegi 
y Gasseta; 75. rocznica urodzin Saula Kripkego; 95. rocznica śmierci Alexiusa 
Meinonga; 115. rocznica urodzin Hansa Georga Gadamera; 125. rocznica uro‑
dzin Kazimierza Ajdukiewicza.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie: 
http://www.filozofia.org.pl/konferencja

Zgłoszenia proszę przesyłać pod adres: 
rocznice2015@gmail.com do 5 września 2015 roku.

W imieniu organizatorów,
Renata TRELA*

sekretarz konferencji

* Doktorantka w Instytucie Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie. 
E ‑mail: relare@gmail.com.


