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Człowiek w kulturze
– historia i wyzwania współczesne
(17–18 maja 2012, Lublin, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
W dniach 17–18 maja 2012 roku odbyła się w Lublinie ogólnopolska interdyscyplinarna konferencja naukowa „Człowiek w kulturze – historia i wyzwania
współczesne”, zorganizowana przez Zakład Historii Filozofii Nowożytnej UMCS oraz
kwartalnik internetowy „Kultura i Wartości”. W skład komitetu organizacyjnego konferencji weszli: dr hab. Honorata Jakuszko, prof. nadzw. UMCS (przewodnicząca komitetu organizacyjnego), dr hab. Leszek Kopciuch (redaktor naczelny „Kultury i Wartości”.
W swoim programie konferencja nawiązywała do zagadnień dyskutowanych
w zeszłym roku w ramach konferencji Kulturowo-historyczna rzeczywistość człowieka
– tradycja i współczesność (Lublin, 5-6 maja 2011).
W trakcie konferencji wygłoszono 33 referaty. Konferencja zgromadziła badaczy z kilkunastu najważniejszych polskich ośrodków naukowych (reprezentujących
między innymi: Uniwersytet Adama Mickiewicza, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Uniwersytet Warszawski, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Rzeszowski, Uniwersytet
Zielonogórski, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Akademia Pomorska w Słupsku, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w
Siedlcach, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie).
Poszczególnie prelegenci zaprezentowali następujące wystąpienia: ks. prof. dr
hab. Stanisław Janeczek (KUL), Między naturą a kulturą? Hugona Kołłątaja koncepcja religii; dr hab. Tomasz Kupś (UMK) „Grzech pierworodny” jako element modelu
genezy kultury; mgr Konrad Szocik (UJ), Czy religia może mieć negatywny wpływ na
funkcjonowanie kultury?; dr hab. Leszek Kopciuch (UMCS), Sens historii a wartości;
dr Justyna Smoleń-Starowieyska (UKSW) Aprioryczne wartości jako konieczny czynnik kulturotwórczy. Zarys koncepcji kultury Heinricha Rickerta; mgr Tomasz Siwiec
(UMK), Uznanie jako przedmoralne źródło powinności; dr Joanna Smakulska (UwB),
Bogusława Wolniewicza rozumienie fenomenu śmierci; dr Paweł Ibek (AP w Słupsku), Kara śmierci. Między sacrum i profanum; mgr Kiereś-Łach (KUL), Współczesny
retor – vir bonus czy coach?; prof. URz, dr hab. Leszek Gawor (URz), Proekologicz-
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na metanoja współczesnego człowieka jako warunek przetrwania cywilizacji ludzkiej;
dr Magdalena Kozak (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie), Kultura immanencji jako przejaw kryzysu humanizmu w filozofii Emmanuela Levinasa; mgr Małgorzata Steć (UMCS), Hermanna Brocha teoria wartości jako próba diagnozy aksjologicznego kryzysu kultury XX wieku; mgr Tomasz Łach (KUL), Strach przed postępem – kilka uwag o nurtach antytechnicznych; dr Agnieszka Iskra-Paczkowska (URz),
Pojęcie wspólnoty we współczesnej refleksji filozoficznej; dr Marek Kaźmierczak
(UAM), Znak i symulacja. Pamięć o Holokauście w Second Life; ks. dr Piotr Pasterczyk (KUL), Kultura i przemoc; mgr Przemysław Jaworski (Poznań), Wymiary konwencjonalizacji wzoru kulturowego; dr Mariusz Dzieglewski (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Medialny wizerunek hybrydowej tożsamości kulturowej współczesnych migrantów; mgr Agata Klocińska (UW), Karnawał wobec sacrum. O ludyczności kultury współczesnej; dr Filip Kubiaczyk (UAM), Dialektyka „estar” i
esencja tego co (latyno)amerykańskie; ks. dr Grzegorz M. Baran (KUL), Społeczność
żydowska wobec naporu kultury hellenistycznej w świetle Ksiąg Machabejskich; mgr
Marcin Rządeczka (UMCS), Historia – nauka idiograficzna czy nomotetyczna? Pytanie o zalety i ograniczenia naturalistycznych koncepcji nauk historycznych; dr Łukasz
Pikuła (UJK w Kielcach), Człowiek a kultura prawa pozytywnego w świetle współczesnej filozofii prawa; mgr Michał Miklas (UAM), Społeczne i aksjologiczne podstawy
kształtowania się wiedzy w pragmatyzmie Peirce`a; mgr Magdalena Otlewska (UWr),
Symbolizm świata Hildegardy z Bingen – na tle średniowiecznego sposobu myślenia;
mgr Agata Borońska (UWM), Szkoła filozoficzna jako zjawisko kulturowe; prof.
UMCS, dr hab. Honorata Jakuszko (UMCS), Rozumienie kultury w pismach J. G.
Herdera; dr Robert Piotrowski (UZ), Charakter narodowy jako problem filozoficzny;
dr Cezary Kalita (UPH w Siedlcach),Dziecko jako temporalne zjawisko kulturowe.
Czy powinno ono umrzeć?; ks. dr Rafał Charzyńśki (KUL), Niepowtarzalność i wartość osoby w tomistycznym personalizmie; dr Anna Musioł (UŚ) Wilhelma Diltheya
próba ujęcia człowieka w kulturze. Zarys estetyki i antropologii filozoficznej.
Obrady konferencji odbywały się w ramach dwóch sesji plenarnych (rozpoczynających i kończących konferencję) oraz w ramach grup sekcyjnych (tytuły poszczególnych sekcji: „Kultura, historia i wartości”, „Wyzwania współczesne”, „Kryzys i rozwiązania”, „Kultura – osoba – wspólnota”, „Antropologia kultury”, „Szczegółowe role w kulturze – konkretyzacje”).
Referaty wygłoszone w trakcie konferencji, zostaną w rozszerzonej postaci
opublikowane w dwóch kolejnych, tematycznych numerach kwartalnika „Kultura i
Wartości”. W aktualnym numerze „Kultury i Wartości” jest już opublikowany artykuł
przygotowany przez ks. prof. dr. hab. Stanisława Janeczka. Numer ten zawiera także
abstrakty wygłoszonych w trakcie konferencji referatów.
Zapowiedziana przez organizatorów przyszłoroczna konferencja będzie w
szczególności poświęcona zagadnieniom postępu kryzysu w kulturze.
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