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I OD DYREKCJI

W związku ze zwiększeniem zadań związanych z dążeniem do utrzymania
kategorii A+ oraz w rezultacie pewnego zwiększenia dotacji statutowej (co też jest
wynikiem uzyskania kategorii A+) możliwe stało się wypłacanie przez rok 2014
dodatków choć w części kompensujących zwiększone obowiązki. Wszyscy Państwo
zostali o tym poinformowani oddzielnym pismem.
W ostatnim czasie odbyła się kolejna konferencja prasowa prezentująca
publikację z badań instytutowych: tym razem przedstawialiśmy podstawowe wyniki
European Social Survey, badania, w którego realizacji Instytut uczestniczy
już od 10. lat*. Przed nami, w najbliższych miesiącach następna tego typu konferencja,
na której zostaną zaprezentowane wyniki ostatniej edycji badania z serii „Polacy”.
Będziemy coraz bardziej aktywnie starali się „przebijać się” z naszymi wynikami
do opinii publicznej. Bardzo zachęcam Koleżanki i Kolegów do aktywności na tym polu.
Przystępujemy do budowania zreformowanego curriculum SNS: bardziej
zogniskowanego, lecz zarazem interdyscyplinarnego, silniej związanego z pracami
badawczymi w filozofii i socjologii, a generalnie silniej osadzonego w Instytucie.
Pozwoli ono na wyraźniejsze określenie profilu absolwenta SNS, co jest niezbędne
także dla pozyskiwania nowych środków.
W najbliższym czasie odbędą się dwa seminaria w ramach naszego Centrum
Zaawansowanych Badań Humanistycznych i Społecznych. Pierwsze 14 maja, w czasie
którego prof. Hisaki HASHI (University of Vienna – Verein für Komparative Philosophie
und Interdisziplinäre Bildung [KoPhil] w Wiedniu) wygłosi wykład nt. “Phenomenology
and Buddhist Philosophy. A Comparative Reflection on Dōgen and Heidegger”, drugie
21 maja, na którym prof. Eric NELSON (University of Massachusetts, Lowell) wystąpi
z wykładem pt. “Debating Confucius in Early 20th-Century German Philosophy”.
Zaś na kolejnym seminarium, w dniu 6 czerwca o g. 18:00 prof. Leon Botstein
(President Bard College I Chairman of the Board of Trustees Central European
University) wygłosi referat pt. “Music, Science, and Society”. Prof Botstein jest
też dyrygentem i Music Director American Symphony Orchestra, a seminarium

w ramach Centrum odbędzie się w przeddzień koncertu orkiestry w Filharmonii
Narodowej.
Serdecznie zapraszamy na seminaria i koncert.
Andrzej Rychard

*Dystrybuowana podczas konferencji publikacja „Polska-Europa. Wyniki Europejskiego
Sondażu Społecznego 2002-2012" dostępna jest na stronie IFiS PAN, w zakładce Europejski
Sondaż Społeczny. Pracownicy zainteresowani otrzymaniem jej wersji „papierowej” proszeni
są o kontakt z ORBS (pok. 108A, tel. 799).

II INFORMACJE NAUKOWE – SEMINARIA, KONFERENCJE,
REFERATY, DEBATY
Seminarium Społeczno-kulturowe konteksty praktyk jedzeniowych

27 marca dr Renata Hryciuk z Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej
UW wystąpiła z referatem pt. „Turystyka kulinarna, gender i (re)konstrukcja
lokalnych kultur jedzenia w południowym Meksyku (stan Oaxaca)”.
Rozwój turystyki kulinarnej w Meksyku wiąże się z rosnącym od lat 90.
zainteresowaniem jedzeniem w społecznościach Zachodu, pojawieniem się grupy
tzw. foodies, którzy przez szczególną uwagę poświęconą jedzeniu zdrowemu,
organicznemu, powolnemu, poszukują w nim autentyczności i odmienności
od codziennej rutyny. Tradycyjne wiejskie jedzenie staje się w Meksyku coraz częściej
nadrzędnym celem turystyki i wehikułem jej intensywnego rozwoju. Turystom
kulinarnym zależy na poznawaniu nowego jedzenia i za jego pośrednictwem
na poznawaniu nowych kultur oraz różnych sposobów życia. Społeczności lokalne
zaś za pośrednictwem turystyki kulinarnej mogą używać jedzenia do tworzenia
i sprzedawania swojej historii i publicznie atrakcyjnych tożsamości.
W mieście Oaxaca i okolicach znajduje się duża społeczność expatriotów, którzy
w znaczący sposób przyczyniają się do rozwoju turystyki kulinarnej w tym regionie,
wspieranej dodatkowo przez politykę państwową (rozwój lokalny, wpisanie w 2010 r.
tradycyjnej kuchni meksykańskiej na listę światowego dziedzictwa kultury UNESCO)
oraz przez prywatne przedsięwzięcia: kulinarne: szkoły, kursy, wycieczki, pokazy
i festiwale, restauracje, książki kucharskie, pisma dla smakoszy – meksykańskie
i zagraniczne.
Genderowym aspektem tych przedsięwzięć jest fakt, że promuje się tu indiańskie
wiejskie gotowanie wykonywane przede wszystkim przez kobiety, wykorzystując
ich wiedzę i umiejętności, które są ich upłciowionym kapitałem kulturowym
przekazywanym osobom z zewnątrz często bez żadnych albo z nikłymi gratyfikacjami.
W obrazie publicznym kuchnia indiańska przedstawiana jest jako „autentycznie”
meksykańska, ale bez kulinarnego wyrafinowania. Na tej lokalnej wiedzy Indianek,
przedstawianych w tym dyskursie jako egzotyczny Inny, budowana jest pozycja
i prestiż kulinarnych ekspertów, zwłaszcza meksykańskich (metyskich) i zagranicznych
szefów kuchni (męskie gotowanie). Zrewitalizowane przez nich indiańskie/wiejskie
jedzenie staje się produktem sprzedawanym (między)narodowej elicie. Kobiety
zepchnięte tu do roli tradycyjnych kucharek zaczynają walczyć o reprezentację
i uznanie oraz o odzyskanie przestrzeni publicznej. W walce tej w grę wchodzą różne
czynniki społeczne, nie tylko płeć, ale też rasa, klasa i relacje władzy, dlatego
przedstawiany projekt można wpisać w nurt antropologii zaangażowanej.
Zaś 24 kwietnia Justyna Zielińska (IS UW) wystąpiła z referatem „Sytuacja
pracowników na gastronomicznym rynku pracy w Polsce. Przypadek
warszawskiej klubokawiarni". Komentarz wygłosiła Joanna Jurkiewicz (IS UW).
Przygotowała dr Justyna Straczuk

International conference The global Vietnamese diaspora: transnational
ties, cultural flows, political entanglements was held in Warsaw, at the Institute
of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Sciences on Friday March 28,
2014. The event was co-organized with the Institute of Sociology, of the University
of Warsaw and gathered in The Round Table Room of The Staszic Palace scholars
from Europe, North America and Vietnam.

Throughout the conference various aspects and dimensions of the Vietnamese
diaspora were discussed including the presence of Vietnamese migrant communities
dispersed around the world and the diversified origins of those communities (from
consequences of the politics of colonial countries to outflow of refugees after the
end of The Vietnam War and outcome of the cooperation between Socialist Republic
of Vietnam and countries of the Soviet Block).
Participants were also interested in the more recent phenomenon of the economic
migration from Vietnam resulting in a global Vietnamese diaspora dispersed across
many countries of the world, however managing to maintain strong ties
with their homeland as well as with Vietnamese communities in other countries.
During three sessions thirteen papers were presented followed by lively discussions.
The conference was aimed not only to bring together researchers interested
in this relatively narrow area and allow them to exchange experiences, but also
to enable them to develop new concepts grasping in a more precise manner the nature
of transnational flows is social, cultural an economical dimensions.
Papers (subject to review) will appear in a post-conference volume to be published
by an international publisher.
Opracował dr Piotr Binder

2 kwietnia w trakcie seminarium Historii Filozofii (organizatorzy: Dr hab. Danilo
Facca, prof. nadzw. IFiS PAN, dr hab. Seweryn Blandzi, prof. nadzw. IFiS PAN)
Prof. Herbert Fitzek (Business School Berlin Potsdam) przedstawił referat pt. Goethe’
Gestalt Concept – A Pathway to Art Psychology.
Seminarium Filozoficzne Problemy Podstaw Wiedzy
11 kwietnia odbyło się kolejne posiedzenie seminarium Filozoficznych
problemów podstaw wiedzy, na którym referat pt. Pojęcie „symbolicznej
pregnancji” jako bazowe pojęcie filozofii form symbolicznych Ernsta Cassirera
wygłosił Pan Dr hab. Przemysław Parszutowicz.
Seminarium organizowane i prowadzone jest przez prof. A. Motycką, prof. Z. Króla
i prof. S. Blandziego. Spotkania w ramach seminarium, w każdy trzeci piątek miesiąca
(z wyjątkiem wakacji) odbywają się od ok. 20 lat.
Wystąpienie miało za zadanie przedstawienie i ukazanie kluczowej roli
inspirowanego dokonaniami przedstawicieli nurtu Gestaltpsychlogie pojęcia
„symbolicznej pregnancji” dla teoretycznej filozofii Ernsta Cassirera. „Symboliczna
pregnancja” stanowi nie tylko źródło, lecz także podstawowy mechanizm kształtowania
się spektrum możliwych form symbolicznych jako form ujmowania świata. Jest
swoistym centrum Cassirerowskej teorii, wychodząc od którego możemy z jednej
strony wyjaśnić jej rozwój i strukturę, z drugiej zaś jej metafizyczne umocowanie.
Pojęcie to, którego rola nie została i nie mogła zostać wystarczająco rozpoznana
i wyeksponowana w oparciu o kanoniczny zestaw prac Cassirera, w świetle niedawnej
publikacji jego spuścizny rękopiśmienniczej może zostać uznane za najważniejszy
motyw całości jego systemu filozoficznego – pozwalający na traktowanie,

jak się na pierwszy rzut oka często wydaje niejednolitej koncepcji, właśnie
jako systemu.
Podczas wystąpienia omówione zostały: 1) podstawy idei systemu filozofii form
symbolicznych; 2) podstawowe inspiracje i geneza tytułowego pojęcia; 2) jego miejsce
rola w systemie filozofii Ernsta Cassirera; 3) podstawowe zasady zbudowanej na bazie
tego pojęcia Cassirerowskiej fenomenologii; 4) specyfika Cassirerowskiej
fenomenologii w odniesieniu do projektów konkurencyjnych.
Przygotował dr hab. P. Parszutowicz

Seminarium Centrum Etyki Biznesu
W dniu 17 kwietnia odbyło się kolejne seminarium, na którym dr hab. Barbara
Mazur przedstawiła referat pt. „Wyznaniowe uwarunkowania kultury
organizacyjnej”. Referentka skupiła się na problemie kształtowania się kultur
organizacyjnych przedsiębiorstw działających w odmiennym wyznaniowo środowisku
społecznym. Wskazane zostały główne „kanały wpływu” podstawowych założeń
oraz wartości kultury społecznej do kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa, którymi
są cechy uczestników oraz typ otoczenia przedsiębiorstwa.
Z
racji
przestrzennego
umiejscowienia
przeprowadzonych
badań
(przedsiębiorstwa działające w województwie podlaskim) najwięcej uwagi poświęcono
religii chrześcijańskiej – katolicyzmowi i prawosławiu. W odniesieniu do wymienionych
religii przeprowadzono rekonstrukcję ich podstawowych założeń kulturowych i wartości.
Stworzono hipotetyczny model kultury organizacyjnej kształtowanej pod wpływem
podstawowych założeń religii chrześcijańskiej, wyrażony za pomocą czterech
kulturowych wymiarów (indywidualizmu/kolektywizmu, męskości/kobiecości, dystansu
władzy oraz unikania niepewności) a także hipotetyczny aksjologiczny model kultury
organizacyjnej przyjmujący w zależności od preferowanych wartości określoną
orientacje na zadania lub na relacje międzyludzkie.
Wyniki badania dowiodły odmienności podstawowych założeń oraz preferencji
wartości wyznawców badanych religii, a tym samym odmienności tworzonych
przez nich orientacji kultur organizacyjnych.
Przygotowała Prof. Anna Lewicka-Strzałecka
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im się uzyskać dzięki prowadzonym z własnej inicjatywy poszukiwaniom prowadzonym
w europejskich i izraelskich archiwach. Wynikiem uwzględnienia tej dokumentacji było
między innymi wykazanie, że oskarżeni – wbrew swoim deklaracjom – znali cel
przygotowywanych przez siebie transportów żydowskiej ludności. Ponieważ część
z nich jechała do obozu zagłady w Treblince, stanowiło to w oczach sądu wyraźną
poszlakę wskazującą, że oskarżenie mogli wiedzieć, że wysyłani przez nich ludzie
jechali na pewną śmierć.
Katrin Stoll wskazywała jednak równocześnie, że proces toczył się w czasach,
w których społeczeństwo Niemieckie nie było jeszcze w stanie przyjąć do wiadomości,
jak wielu Niemców ponosiło odpowiedzialność za Zagładę Żydów. Znalazło
to odzwierciedlenie w sposobie, w jaki przebiegał proces. Przede wszystkim oskarżenie
zmierzało do uznania oskarżonych za współpracowników, a nie za sprawców zbrodni,
jaką była eksterminacja białostockich Żydów. Takie spojrzenie było wynikiem
rozpowszechnionego wówczas w Niemczech myślenia, zgodnie z którym Zagłada była
zbrodnią państwa niemieckiego popełnioną przez tak zwanych głównych sprawców.
Sprowadzało się to w praktyce do traktowania Zagłady jako działania
scentralizowanego, za które pełną odpowiedzialność ponosiła nieliczna grupa ludzi.
W wyniku takiego sposobu myślenia oskarżeni, chociaż uznani zostali za winnych,
uniknęli najpoważniejszych kar i żaden z nich nie został skazany na więcej niż 10 lat
więzienia. Katrin Stoll nie miała wątpliwości, że w świetle dzisiejszej wiedzy na temat
Zagłady, nie była ona działaniem zcentralizowanym, lecz miała wielu sprawców.
Zdaniem referentki również oskarżeni w procesie w Bielefeld powinni zostać zaliczeni
do sprawców dokonanej zbrodni, nie zaś jedynie współpracowników.
Po referacie doszło do dyskusji. W jej trakcie padały między innymi szczegółowe
pytania dotyczące interpretacji dokumentów analizowanych w trakcie procesu. Padło
również pytanie o sposób, w jaki traktowane były w trakcie procesu wypowiedzi
Żydowskich świadków oskarżenia. Katrin Stoll zwróciła uwagę na swoistą
ambiwalencję w stosunku sądu do tych zeznań. Z jednej bowiem strony często
proszono zeznających Żydów o unikanie emocjonalności i całkowity obiektywizm,
z drugiej zaś strony pozwalano im opowiadać o swoich doświadczeniach Zagłady,
nie zawsze mających bezpośrednie znaczenia dla sprawy.
Jeden z uczestników seminarium postawił w trakcie dyskusji tezę, że procesy
podobne do tego w Bielefeld nie mogły zagwarantować nawet namiastki
sprawiedliwości. Głos ten spotkał się ze sprzeciwem ze strony wielu uczestników
seminarium. Profesor Barbara Engelking twierdziła, że tego typu procesy – chociaż
mogą rodzić uczucie rozczarowania – są jedynym możliwym i koniecznym
jednocześnie sposobem dochodzenia sprawiedliwości w wypadku zbrodni wojennych.
Doktor Monika Polit zwróciła również uwagę, że proces w Bilefeld jawi się w znacznie
lepszym świetle, jeżeli spojrzy się na niego jako na część ogromnego wysiłku Niemców
zmierzającego do przebudowy własnej świadomości dotyczącej odpowiedzialności
za Zagładę.
Przygotował Jakub Petelewicz

28 kwietnia w ramach seminarium Lokalne, regionalne, krajowe
i ponadnarodowe: cztery spojrzenia na zmianę społeczną i ład społeczny (organizator:
Prof. dr hab. Joanna Kurczewska) Prof. dr hab. Antoni Kamiński (ISP PAN) wygłosił
referat pt. „Państwo narodowe w systemie globalnym, a konsolidacja ustroju
politycznego w Polsce".

Autor wystąpienia omawiał możliwości, które otworzył przed Polską rozpad
świata komunistycznego, a także sposób, w jaki zostały one wykorzystane, a niekiedy
zaprzepaszczone.
Była
to
analiza
krytyczna
przekształceń
ustrojowych
oraz ich efektów w postaci ograniczeń wydolności państwa. Główną przyczyną
tych ograniczeń, wg autora, jest słabość instytucjonalna państwa, a przede wszystkim
słabość instytucji, które mają służyć rozliczaniu osób zajmujących stanowiska władzy.
Efektem jest państwo niewydolne, niezdolne do tworzenia długofalowych strategii
działania, korzystnego dla siebie oddziaływania na środowisko, dostosowywania się
do jego zmiennych warunków, wykrywania i korygowania błędów. Słabość instytucji
przejawia się także w niedorozwoju właściwych im podkultur organizacyjnych
i profesjonalnych co wpływa na poziom etyczny związanych z nimi ludzi oraz sprzyja
zanikowi poczucia odpowiedzialności publicznej. Polska transformacja pod wieloma
względami była sukcesem, zwłaszcza gdy porówna się ją z sytuacją na wschodzie
Europy. Nie powinno to jednak przesłaniać jej mniej zadowalających stron.
Przygotowała Hanna Mokrzycka

Planowane SEMINARIA i KONFERENCJE:
Zapraszamy na majowe wykłady
w ramach Seminarium
Centrum Zaawansowanych Badań Humanistycznych i Społecznych

14 maja (środa) godz. 11.00, sala 154, Pałac Staszica
Prof. Hisaki HASHI (University of Vienna1– Verein für Komparative Philosophie
und Interdisziplinäre Bildung [KoPhil] w Wiedniu) wygłosi wykład nt.
“Phenomenology and Buddhist Philosophy. A Comparative Reflection on Dōgen
and Heidegger”
Abstract
Contrary to occidental philosophy, oriented to grasping and solidifying the principles
of essential being (ontos on), Buddhism seeks to understand that aspect
of our existence that experiences suffering in life. In the East Asian languages Human
beings (⼈間) are described as Inter-Beings in that they are enveloped by the topos
of life and death. From breath to breath, our life is bound to the moments of emerging
and vanishing, being and non-being in an essential unity. Dōgen’s philosophical
thinking integrated this conception with the embodied cognition of both thinking and
acting self. In the phenomenological point of view, Heidegger emphasizes Being
as bound to fundamental substantiality, which borders at the Ab-grund, falling into
nothingness. With Dōgen, the unity-within-contrast of life and death is exemplified
in our breathing, because it achieves the unity of body and cognition which can
be called ‘corpus’. In perfect contrast, the essential reflection for Heidegger is that
of grasping the fundament of Being in the world, which represents the actualization
of a Thinking-Being-Unity. The goal of this comparison is to fundamentally grasp what
is the essentiality of being, life, and recognition (in Japanese jikaku ⾃覚) bound
to embodied cognition in our globalized world.
Keywords: embodied cognition, Dōgen, Heidegger, comparative reflection, philosophy
in life.
1

Hisaki HASHI, Univ.-Doz. MMag. Dr., University researcher with the Habilitation venia
docendi/ professor for full areas of philosophy, President of the “Verein für Komparative
Philosophie und Interdisziplinäre Bildung“ (KoPhil) in Vienna. Department of Philosophy,
Faculty of Philosophy and Educational Science, University of Vienna. A-1010 Vienna,
Universitätstr. 7. Austria
hisaki.hashi@univie.ac.at http://hen-panta.com/hashi

21 maja (środa)
Prof. Eric NELSON (University of Massachusetts, Lowell) wygłosi wykład pt.
“Debating Confucius in Early 20th-Century German Philosophy”
Abstract
Modern Western philosophy has been largely indifferent if not hostile to non-Western
forms of thought, including Confucian philosophy. However, an exceptional group
of Western thinkers have argued that Eastern forms of thought such as Confucianism
offer suggestive models for Western philosophical reflection and practice. Since
Malebranche's critique of "Spinozist Confucianism," the exotic figure of Confucius has
been entangled in European debates about the intrinsic religiosity of morality
or the possibility of a more secular and more rationalistic ethics. On the one hand,
Confucius has been condemned by a series of philosophers from Malebranche through
Hegel to Franz Rosenzweig for inadequately formulating the religious character
of morality. Confucian ethics has also been depicted as inadequate to the rational
character of ethics by Kant and as being yet another variety of priestly morality
by Nietzsche. However, on the other hand, Confucius is defended as an Enlightening
religious philosopher in the writings of Leibniz, Wolff and later Buber, who each
prioritized the ethical in interpreting religion, and understood as prefiguring or indicating
the possibility of a secular non-religious ethics in works from Voltaire through Otto
Neurath and Georg Misch. In this paper, I will consider the philosophical issue
of whether ethics must be religious or whether there can be a valid secular ethics
by exploring select historical examples of the role and interpretation of Confucianism
in German philosophy. I examine in particular how a diverse range of religious
and secular German thinkers intellectually engaged Chinese culture and thought
by debating the religious and ethical significance of Confucian philosophy in a modern
European context.
Bio-sketch:
Eric S. Nelson is Associate Professor of Philosophy at the University of Massachusetts,
Lowell. His research areas include hermeneutics, ethics, and the philosophy of nature.
He has published over sixty articles and book chapters on Chinese, German,
and Jewish philosophy. He is the co-editor with François Raffoul of the "Bloomsbury
Companion to Heidegger" (London: Bloomsbury, 2013) and "Rethinking Facticity"
(Albany: SUNY Press, 2008). He has also co-edited with John Drabinski, "Between
Levinas and Heidegger" (Albany: SUNY Press, 2014); with G. D'Anna and H. Johach,
"Anthropologie und Geschichte. Studien zu Wilhelm Dilthey aus Anlass seines 100.
Todestages" (Würzburg: Königshausen & Neumann, 2013); and with A. Kapust
and K. Still "Addressing Levinas" (Evanston: Northwestern University Press, 2005). He
has edited special topic issues for the "SACP Forum," the "Journal of Chinese
Philosophy" and "Frontiers of Philosophy in China."
Przygotował prof. Danilo Facca

Serdecznie zapraszam
na spotkanie w ramach seminarium jedzeniowego,
które odbędzie się 29 maja (czwartek) o godz. 10.30
w sali 154, Pałac Staszica, Warszawa.
Wystąpi na nim dr hab. Urszula Jarecka, prof. nadzw. IFiS PAN
z referatem na temat konsumpcji kulinarnej
w kontekście luksusu i niedostatku
Justyna Straczuk

Doktoranci – doktorantom
Doktoranci SNS związani z Zakładem Teorii Kultury: Aleksandra Biernacka,
Magdalena Maksimiuk, Tomasz Bednarz, od stycznia 2014 roku prowadzą cykliczne
otwarte spotkania GSSR Seminar Group: Cultural Dilemmas of Our Times Reflected
in the Movies. Do tej pory odbyły się trzy dyskusje. Na kolejną zapraszamy w ostatni
czwartek maja 2014, godz. 18.00.
Zapraszamy doktorantów – tematyka spotkania zostanie ogłoszona i rozplakatowana
w IFIS i UW na 2 tygodnie przed planowaną dyskusją.
Prof. Urszula Jarecka

Zapraszamy do udziału
w ogólnopolskiej konferencji

„Filozofia 2.0. Teoria i działalność”
23-25 września 2014 r., Pobierowo
Komitet organizacyjny: prof. prof. Piotr Gutowski (KUL), Robert Piłat (UKSW),
Tadeusz Szubka (USz), Maciej Soin (IFiS PAN).
Sekretariat: Marta Bartczak (bartczak.martaa@gmail.com), sprawy organizacyjne;
dr Krzysztof Czerniawski (kfczerniawski@gmail.com), przyjmowanie abstraktów
i program.
Konferencja jest organizowana pod patronatem Komitetu Nauk Filozoficznych
PAN, w ramach projektu badawczego „Filozofia 2.0. Diagnozy i strategie”
finansowanego przez Narodowy Program Rozwoju Humanistyki. Konferencja ma
służyć pogłębionej refleksji na temat obecnego stanu filozofii w Polsce, analizowanego
pod kątem trzech powiązanych ze sobą problemów:
a) Stosunek do filozoficznej tradycji. Czy i w jakim sensie współczesny kryzys filozofii
wiąże się z wyczerpaniem tradycyjnych form jej uprawiania, opisywanym
m.in. przez Heideggera i Wittgensteina? Czy – i jak – można bronić tradycyjnych
sposobów filozofowania przed zarzutami, jakie zostały im postawione? Które kierunki
krytyki tradycji filozoficznej można uznać za uzasadnione i dlaczego? Czy możliwe
jest przezwyciężenie współczesnego rozłamu na filozofię analityczną i kontynentalną?
b) Filozofia a nauka. Czy i w jakim zakresie postępy nauk szczegółowych pozostawiają
miejsce dla autonomii badań filozoficznych? Jakie zadania może wypełniać filozofia
dla nauk empirycznych i formalnych? Czy można tu pomijać odmienność nauk
społecznych i przyrodniczych, skoro ich swoistość prowadzi do odmiennych rodzajów
filozofii? Czy tzw. filozofię eksperymentalną można uznać za skuteczny sposób
wykorzystania w filozofii metod nauk społecznych?
c) Filozofia i wartości. Jakie miejsce w myśleniu filozoficznym należy przyznać etyce,
zwłaszcza etyce przekonań, jeśli jest ona zarazem przedmiotem dyskusji i dyskusję
reguluje? Jaką rolę w sporach światopoglądowych może odgrywać filozofia?
Czy i jak usprawiedliwia się społeczne i polityczne zaangażowanie filozofów?
Chcemy, aby w konferencji wzięli udział przedstawiciele wielu polskich
środowisk filozoficznych, mający różne zdania w powyższych kwestiach. Ambicją
konferencji nie jest wypracowanie jednolitego stanowiska czy jednoznacznej diagnozy

obecnego stanu
problemowego.

filozofii

w Polsce,

lecz

penetracja

zakreślonego

obszaru

Wybrane referaty opublikujemy w tomie zbiorowym pod redakcją organizatorów
(Wydawnictwo IFiS PAN).
Zgłoszenia do udziału w konferencji wraz z tytułem referatu (ok. 20 minut) i krótkim
streszczeniem prosimy nadsyłać na adres kfczerniawski@gmail.com do 30 czerwca
2014 r.
Prof. Maciej Soin

FILOZOFICZNE PROBLEMY PODSTAW WIEDZY – ogólnopolskie seminarium
Organizator: Dr hab. Zbigniew Król, prof. nadzw. IFiS PAN, prof. dr hab. Alina
Motycka, dr hab. Seweryn Blandzi, prof. nadzw. IFiS PAN
Najbliższe spotkanie: 23 maja, godz. 11. 30, sala 154

POLSKIE BADANIE PANELOWE POLPAN 1988-2013
(POLISH PANEL SURVEY, POLPAN 1988-2013)
Organizator: Prof. dr hab. Kazimierz M. Słomczyński i Zespół Porównawczych
Analiz Nierówności Społecznych
29 kwietnia 2014 r., godz. 14.30-16.00, sala 154
Dr Jacek Moskalewicz (Instytut Psychiatrii i Neurologii) wraz z Prof.Jackiem
Wciórką (IPiN) wygłoszą referat na temat związków zmiennych demograficznospołecznych z występowaniem zaburzeń psychicznych, przebiegiem choroby,
dostępem do leczenia – w oparciu o dane z badania „Epidemiologia zaburzeń
psychiatrycznych i dostępność psychiatrycznej opieki zdrowotnej EZOP”.
Informacje o terminach i tematach kolejnych seminariów, a także abstrakty
wystąpień i inne materiały związane z seminariami zamieszczane są na stronie:
http://polpan.org/seminaria-polpan/
Interdisciplinary Studies of Political Behavior and the Use of ‘Big Data’:
Conference and Workshop
Cross-National Studies: Interdisciplinary Research and Training Program
(CONSIRT, consirt.osu.edu) at the Polish Academy of Sciences and The Ohio State
University, in collaboration with the Mershon Center for International Security Studies
(mershoncenter.osu.edu), presents “Interdisciplinary Studies of Political Behavior
and the Use of ‘Big Data’”, an event held on OSU’s main campus from May 6-9, 2014.
The event opens with the Conference “Interdisciplinary Studies of Political Behavior:
From Elections to Protests” (May 6-7), held at the Mershon Center, and is followed
by the Workshop “Comparability of Data” (May 8-9), held in the OSU Department
of Sociology.

The Workshop is devoted to key technical issues of data harmonization
and comparability assessment following harmonization. The first day of the Workshop
(May 8) will be devoted to experts’ discussion of ways of assessing comparability
of cross-national survey data for the purposes of harmonization, while the second day
(May 9) targets primarily graduate students interested in cross-national survey
research. The data base for the workshop contains the full documentation, including
data files, of 21 large international survey projects conducted over the last five
decades: World/European Value Survey (W/EVS), International Social Survey
Programme (ISSP), European Social Survey (ESS), Eurobarometer (EB) and regional
barometers conducted in Africa, Latin America and Asia, as well as a number of other
projects devoted to study political behaviours and attitudes. The master file includes
1700 specific data files that correspond to country/year/survey, in which information
on over 2 million individuals and over 300 variables is recorded.
More information about the event is provided on the Data Harmonization project
website: http://dataharmonization.org/workshop/workshop-ii/
W dniach 13-19 lipca 2014 r. odbędzie się w Yokohamie
XVIII World Congress of Sociology, największe naukowe
spotkanie socjologów z całego świata organizowane przez ISA.
Temat Kongresu – Facing an Unequal World: Challenges
for Global Sociology – jest szczególnie bliski badawczo
pracownikom Zespołu Porównawczych Analiz Nierówności
Społecznych IFiS PAN, dlatego niemal wszyscy zgłosili
propozycje wystąpień na tej niezwykle istotnej dla socjologów
konferencji. Pragniemy podzielić się radosną informacją,
że organizatorzy
Kongresu
zaakceptowali
referaty
prof. Kazimierza M. Słomczyńskiego (2 referaty), dr Katarzyny
Andrejuk (2 referaty), dr Anny Kiersztyn, dr Iriny Tomescu
Dubrow (2 referaty), dr Kingi Wysieńskiej (2 referaty), mgr Anny
Baczko-Dombi (2 referaty), mgr Ewy Jarosz (2 referaty),
mgr Oleny Oleksiyenko, mgr Ilony Wysmułek. Ponadto dr Joshua Dubrow
i prof. Kazimierz M. Słomczyński reprezentować będą Zespół i IFiS PAN
jako organizatorzy oraz przewodniczący sesji poświęconych badaniom nierówności
społecznych.
Opr. Kinga Wysieńska i Danuta Życzyńska-Ciołek

LABORATORIUM DIALOGU POLSKA – AZJA im. M. BOYMA organizowane
przez Zakład Społeczeństwa Obywatelskiego
Organizator: Dr Artur Kościański

Seminaria organizowane przez CENTRUM ETYKI BIZNESU
Organizator: Prof. dr hab. Wojciech Gasparski, Prof. dr hab. Anna LewickaStrzałecka
Najbliższe spotkanie: 22 maja, godz. 11.30, sala 154

FILOZOFIA KOGNIWISTYKI
Organizator: Dr Marcin Miłkowski

HISTORIA FILOZOFII
Organizator: Dr hab. Danilo Facca, prof. nadzw. IFiS PAN, dr hab. Seweryn
Blandzi, prof. nadzw. IFiS PAN
Spotkania: raz w miesiącu, ostatni wtorek miesiąca, jeśli nie ustalono inaczej, sala 154
Seminarium translatorskie z historii ontologii i metafizyki w ramach Zespołu Badań
nad Filozofią Antyczną i Historią Ontologii
Organizator: Dr hab. Danilo Facca, prof. nadzw. IFiS PAN, dr hab. Seweryn Blandzi,
prof. nadzw. IFiS PAN
Spotkania: cotygodniowe, czwartek, godz. 11.30, s. 105

FILOZOFIA PRAKTYCZNA ARYSTOTELESA
Organizator: dr hab. Seweryn Blandzi, prof. nadzw. IFiS PAN
Spotkania: co dwa miesiące, czwartek-piątek, godz. 11.30, s. 105

LOKALNE, REGIONALNE, KRAJOWE I PONADNARODOWE: CZTERY
SPOJRZENIA NA ZMIANĘ SPOŁECZNĄ I ŁAD SPOŁECZNY
Organizator: Prof. dr hab. Joanna Kurczewska
Spotkania: raz w miesiącu, ostatni poniedziałek miesiąca

SPOŁECZNO-KULTUROWE KONTEKSTY PRAKTYK JEDZENIOWYCH
Organizator: Dr Justyna Straczuk (IFiS PAN) i Renata Hryciuk (Instytut Etnologii
i Antropologii Kulturowej UW)
Spotkania: 29 maja (czwartek) o godz. 10.30, sala 154, Pałac Staszica

Międzynarodowe warsztaty filozoficzne CWAP 2014
W dniach 4-6 czerwca 2014 roku odbędą się w Krakowie międzynarodowe
warsztaty filozoficzne CWAP 2014: Cracow Workshops in Analytical Philosophy:
Normativity of Meaning, Belief and Knowledge, poświęcone jednemu
z najważniejszych i najtrudniejszych zagadnień filozoficznych - normatywności.
W warsztatach udział wezmą uznani badacze: Alex MIller (Otago, NZ),
Terence Cuneo (Vermont, USA), Anandi Hattiangadi (Sztokholm, SE), Daniel Whiting
(Southampton, UK).
Szczegółowe informacje dotyczące formuły warsztatów, nadsyłania zgłoszeń
można znaleźć na stronie internetowej: www.2014.cwap.pl.
Organizatorami CWAP 2014 są: dr Krzysztof Posłajko (Instytut Filozofii UJ),
mgr Paweł Banaś (Wydział Prawa UJ) oraz dr Joanna Klimczyk (IFiS PAN).

Dział Obsługi Badań Naukowych
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych udziałem w kolejnym Programie
Ramowym UE w zakresie badań naukowych i innowacji Horyzont 2020 (H2020) do zapoznania się z nowym „Participant Portal”, który jest już dostępny dla Państwa
od początku grudnia:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
Opublikowane zostały pierwsze zaproszenia do składania wniosków w ramach
największego w Europie programu finansowania badan naukowych i innowacji
Horyzont 2020.
Budżet na pierwsze 2 lata wynosić będzie ponad 15 mld euro. Środki te mają
przyczynić się do wzmocnienia europejskiej gospodarki opartej na wiedzy
i jednoczesnego rozwiązywania najważniejszych problemów i wyzwań społecznych.
Nowa strona Horyzont 2020 zawiera szczegółowe informacje na temat różnych części
programu Horyzont 2020, sposobów finansowania badań, możliwości uzyskania
wsparcia, wydarzeń, sukcesów, itp.
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z zawartością tej strony, kontaktu z nami
i do wykorzystanie stojących przed Państwem nowych możliwości.
Dokumenty te dostępne są na stronie internetowej:
http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=h2020-documents

PROGRAM Horyzont 2020 – najbliższe konkursy
INTERNATIONAL TRAINING NETWORKS (ITN)
Celem programu jest wyszkolenie nowego pokolenia kreatywnych,
przedsiębiorczych
i innowacyjnych
naukowców,
ustrukturyzowanie
szkoleń
doktorantów oraz zwiększenie możliwości zatrudnienia początkujących naukowców
poprzez poprawę perspektyw rozwoju ich kariery.
Jest to możliwe wyniku (1) prowadzenia przez nich prac badawczych w ramach,
międzynarodowych zespołów naukowych oraz (2) rozwijania i poszerzania
dodatkowych umiejętności, np. z zakresu zarządzania zespołami i projektami
badawczymi, academic writing, zakładania własnej firmy czy szkolenia w zakresie
umiejętności miękkich. Projekty trwające do 4 lat są składane przez konsorcjum
instytucji, które następnie w otwartych i przejrzystych konkursach (ogłaszanych między
innymi na Portalu EURAXESS) zatrudniają początkujących naukowców. Projekt może
trwać maksymalnie 48 miesięcy. W ramach projektu można organizować konferencje,
szkoły letnie i specjalistyczne kursy, otwarte także dla naukowców i instytucji spoza
konsorcjum projektu.
Programy szkoleniowe mogą być realizowane w ramach trzech typów projektów:
European Training Networks (ETN): przynajmniej 3 instytucje z 3 różnych krajów
członkowskich i/lub stowarzyszonych z H2020 oferujące wspólny i komplementarny
program szkoleniowy oparty o indywidualne projekty badawcze realizowane
przez przyjmowanych początkujących naukowców.
European Industrial Doctorates (EID): przynajmniej 2 instytucje z 2 różnych krajów
oraz 2 różnych sektorów oferujące studia doktoranckie, w ramach których doktorant
musi spędzić przynajmniej 50% czasu w sektorze pozaakademickim (nacisk na udział
przedsiębiorstw). Jedna z instytucji musi mieć prawo do przyznawania stopnia
naukowego doktora.

European Joint Doctorates (EJD): przynajmniej 3 instytucje z 3 różnych krajów
uprawnione do nadawania stopnia doktora oferujące wspólny programu studiów
doktoranckich i przyznające wspólny/podwójny stopień doktora. Ten typ działań był
wcześniej realizowany w ramach Programu ERASMUS.
Termin składania wniosków: 09.04.2014 r. Następny termin – styczeń 2015 r.
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2
020-msca-itn-2014.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2
020-msca-rise-2014.html

Stypendia Marii Skłodowskiej Curie dla indywidualnych naukowców
Indywidualne granty badawczo-szkoleniowe mają na celu rozwój
kreatywności i innowacyjnego potencjału doświadczonych naukowców poprzez pracę
nad
indywidualnym
projektem
badawczym
w
sektorze
akademickim
lub
pozaakademickim
(szczególnie
w
przedsiębiorstwach)
w
Europie
i/lub poza
jej granicami, a także udział w konferencjach oraz różnego
rodzaju
szkoleniach, w tym rozwijających umiejętności i poszerzających
wiedzę
np. z zakresu
transferu
technologii,
zarządzania
zespołami
i projektami badawczymi czy przedsiębiorczości. W ramach projektu można
zaplanować realizację części działań (oddelegowanie do 6 miesięcy)
w innej europejskiej instytucji z sektora pozaakademickiego lub akademickiego
w zależności od rodzaju pierwszej instytucji. Umowa grantowa jest zawsze
podpisywana pomiędzy KE a instytucją kraju członkowskiego UE lub stowarzyszonego
z H2020.
Ten rodzaj działań MSCA obejmuje dwa typy projektów: (1) European Fellowships
umożliwiają realizację grantu od 12-24 miesięcy w dowolnym kraju
UE lub stowarzyszonym (obowiązuje reguła mobilności/). /W ich ramach dostępne
są także granty związane z powrotem do kariery naukowej po co najmniej
12 miesięcznej przerwie oraz granty reintegracyjne umożliwiające powrót naukowcom
do Europy; (2) */Global Fellowships/ *dają możliwość realizacji grantu najpierw w kraju
trzecim (od 12-24 miesięcy, przy wyborze kraju obowiązuje reguła mobilności),
a następnie obowiązkowy 12 miesięczny powrót do Europy (nie obowiązuje reguła
mobilności, można grant realizować także w Polsce).
Szczegóły:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h20
20/calls/h2020-msca-if-2014.html

Oferty stypendialne – nie przegap terminów!
Centrum Informacji dla Naukowców Euraxess przedstawia aktualne oferty
stypendialne dla naukowców (wg terminów aplikowania):

• USA – Fulbright Junior Research Award dla doktorantów; 13 kwietnia;
http://www.fulbright.edu.pl/programy/dla-polakow/junior-advanced-researchprogram
• USA - Fulbright Senior Award dla doktorów; 13 kwietnia;
http://www.fulbright.edu.pl/programy/dla-polakow/fulbright-senior-award
• Turcja – stypendia dla doktorantów i dr; 21 kwietnia;
http://www.tubitak.gov.tr/en/funds/academy/international-researchers-fellowshipprogrammes/content-2216-research-fellowship-programme-for-internationalresearchers
• Francja - grant badawczy Ambasady Francji dla osób po doktoracie; 1 maja 2014;
http://institutfrancais.pl/sciences-universites/pl/prezentacja2/bgf-pobyt-badawczy/
• Hiszpania – stypendia podoktorskie w Andaluzji; 5 maja 2014;
www.juntadeandalucia.es/economiainnovacionyciencia/talentia/?q=node/11825
• Szwajcaria – stypendium CERN dla doktorantów; 6 maja;
http://jobs.web.cern.ch/join-us/doctoral-student-programme
• Wiedeń/Londyn/Rzym – stypendia Polskiej Akademii Umiejętności dla humanistów;
15 maja; http://pau.krakow.pl/index.php/2008031766/Stypendia-FundacjiLanckoronskich.html
• Europa - Consolidator Grant ERC; od 7 do 12 lat po doktoracie; 20 maja 2014;
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/t
opics/76-erc-cog-2014.html
• Różne kraje – grant badawczy National Geographic Society; 30 maja;
www.nationalgeographic.com/explorers/grants-programs/gef/northen-europeresearch/
• Stypendia L'Oréal Polska dla Kobiet i Nauki; 31 maja 2014;
http://lorealdlakobietinauki.pl/regulamin.php
• Różne kraje – stypendium dla doktorantów (do 27 lat) biomedycyna; 1 czerwca
2014; http://www.bifonds.de/fellowships-grants/phd-fellowships.html
• Konkursy NCN: Preludium, Sonata oraz Opus; termin: 17 czerwca 2014;
www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2014-03-17-ogloszenie-konkursow
•

USA – stypendium World Forest Institute; aplikacja cały rok;
http://wfi.worldforestry.org/index/international-fellowship.html

•

Dowolny kraj - stypendia EMBO: krótkie; aplikacja cały rok; inne granty,
szkolenia: www.embo.org/funding-awards/fellowships

Baza ofert stypendialnych www.euraxess.pl

Harmonogram konkursów NCN na projekty badawcze
w roku 2014
Rodzaj
konkursu
OPUS
PRELUDIUM
SONATA
SONATA BIS
HARMONIA
MAESTRO
FUGA
ETIUDA
SYMFONIA

Rozpoczęcie naboru Zakończenie naboru
wniosków
wniosków
17 marca
15 września
17 marca
15 września
17 marca
15 września
16 czerwca
16 czerwca
16 czerwca
15 grudnia
15 grudnia
15 grudnia

17 czerwca
15 grudnia
17 czerwca
15 grudnia
17 czerwca
15 grudnia
16 września
16 września
16 września
16 marca 2015
16 marca 2015
16 marca 2015

Rozstrzygnięcie
konkursu do
17 grudnia
15 czerwca 2015
17 grudnia
15 czerwca 2015
17 grudnia
15 czerwca 2015
16 marca 2015
16 marca 2015
16 marca 2015
16 września 2015
16 września 2015
16 września 2015

AKTUALNIE OTWARTE KONKURSY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI
17 marca Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkursy na następujące projekty
badawcze:




OPUS 7 – na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia
aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów;
PRELUDIUM 7 – na projekty badawcze, realizowane przez osoby
rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora;
SONATA 7 – na projekty badawcze, realizowane przez osoby rozpoczynające
karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora.

Szczegóły dotyczące poszczególnych konkursów znaleźć
http://ncn.gov.pl/aktualnosci/2014-03-17-ogloszenie-konkursow
na odpowiedni konkurs.

można na stronie:
po
kliknięciu

Elektroniczne formularze wniosków są dostępne systemie OSF (po zalogowaniu
na stronie www.osf.opi.org.pl). Nabór wniosków trwa do 17 czerwca 2014 r.

Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej – nowy konkurs dla popularyzujących naukę:
Szczegółowe informacje są dostępne na stronie: https://www.fnp.org.pl/rusza-engagekonkurs-na-innowacyjne-pomysly-o-charakterze-popularyzatorskim/
Przygotowała mgr Grażyna Drążyk

Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN
zaprasza do lektury książek i czasopism

•

H. Bojar: Rodzina w małym mieście. Z socjologicznych badań terenowych
lokalnych społeczności obywatelskich we współczesnej Polsce (2013; 31,50 zł)

•

K. Jasiecki: Kapitalizm po polsku. Między modernizacją a peryferiami Unii
Europejskiej (2013; 42 zł)

•

Nadawać znaczenie. Uwagi o filozofii kultury. Praca zbiorowa pod redakcją
M. Gołębiewskiej i A. Ledera (2013; 31,50 zł)

•

P. Parszutowicz: Filozofia jako krytyka poznania. O metodzie filozofii Ernsta
Cassirera (2013; 21 zł)

•

R. Piłat: Aporie samowiedzy (2013; 26,25 zł)

•

Polska – Europa. Wyniki Europejskiego Sondażu Społecznego 2002-2012. Praca
zbiorowa pod redakcją Pawła B. Sztabińskiego i Franciszka Sztabińskiego (książka
dostępna on-line http://www.ifispan.waw.pl/pliki/sondaz_archiw.pdf)

•

Wokół dorobku warszawskiej szkoły historii idei. Praca zbiorowa pod redakcją
A. Kołakowskiego (2013; 31,50 zł)

Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN
zaprasza do lektury książek czasopism

CZASOPISMA

„Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej” vol.
58/2013 Suplement. Eugeniusz Górski in memoriam

„Studia Socjologiczne” nr 1/2014

ZAPOWIEDZI WYDAWNICZE

•

W. Starzyński: Neokartezjanizm fenomenologicznej
francuskiej Sartre, Merleau-Ponty, Lévinas, Henry, Marion

myśli

PRZYPOMNIENIA
W związku z zapotrzebowaniem na dane, które są niezbędne do wypełniania
Ankiety jednostki, czyli formularza będącego podstawą oceny Instytutu, wszystkie
osoby organizujące konferencje proszone są o sporządzanie listy uczestników
zawierającej m. in.: imię i nazwisko uczestnika, nazwę jednostki, z której się wywodzi
(wzór listy dostępny na stronie IFiS PAN w zakładce „Druki”).
W związku z procedurami narzucanymi przez Ustawę o zamówieniach
publicznych informujemy, że każdy indywidualny (tzn. na własną rękę) zakup biletów
lotniczych musi być wcześniej konsultowany z panią Ewą Dworniak (e-mail:
edwornia@ifispan.waw.pl, tel. 657 27 21).
Niezastosowanie się do tego wymogu skutkować będzie odmową w pokryciu
kosztów przelotu przez Instytut.

Bardzo dziękujemy wszystkim osobom, które podjęły trud rozwiązania krzyżówki
z poprzedniego numeru. Gratulujemy zwycięzcom!
Jeden z Laureatów nie odebrał jeszcze nagrody – zapraszamy do p. 233.
Autorki krzyżówki i Redakcja Aktualności IFiS PAN

Redakcja:
Monika Grobelna-Skwiercz

