„To, w co wierzyli metafizycy, nie jest prawdą,
prawd mianowicie: tylko świat
wiat bez znaczenia jest
światem
wiatem znacz
znaczącym dla bytu takiego jak człowiek. Świat,
wiat, który byłby pełen
znaczenia, czyniłby człowieka i jego zdolność
zdolno rozumienia zb
zbędnymi”.
(por. Nicolai Hartmann, „Ästhetik”, de Gruyter, Berlin 1953, s. 408)

***
Szanowni Państwo!
stwo! Serdecznie zapraszamy do udziału w filozoficznej
konferencji naukowej „Osobliwość
„Osobliwo i transcendens. Granice bytu i poznania”, która
odbędzie się w dniach 11-12
12 maja 2018 roku na Uniwersytecie Rzeszowskim (lub
tylko 11 maja, w zależności
ści od ilo
ilości przyjętych zgłoszeń).
Tytułową osobliwość
ść oraz transcendens rozumiemy w najszerszym mo
możliwym
sensie, tj. jako momenty, w których załamuje się
si ludzka wiedza, a mo
możliwości
intelektualne
elektualne (jak i badawcze) człowieka napotykają
napotykaj swe granice. St
Stąd też obszar
tematyczny konferencji obejmuje szeroki zakres dziedzin filozoficznych.
Będą to przede wszystkim:
- metafizyka i ontologia,
- epistemologia,
- metodologia,
- filozofia nauki,
- filozofia przyrody,
- filozofia Boga i religii.
Jesteśmy jednakże
że otwarci na wszelkie ujęcia
uj cia tematu podejmujące
podejmuj
kwestie
granic poznania, irracjonalnych resztek, niezwykłości,
niezwykło ci, niepojmowalno
niepojmowalności, jak
i wszelkich momentów i fenomenów przekraczających
przekraczaj
i/lub wykraczaj
kraczających poza
znaną nam rzeczywistość,
ść, jej obrazy, procesy i poziomy.
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Zgłoszenia są przyjmowane w następującym trybie: należy wypełnić
formularz zgłoszeniowy [http://bit.ly/formularz_zg%C5%82oszeniowyOiT – do
pobrania również z oficjalnej strony konferencji] i oczekiwać na potwierdzenie jego
wpłynięcia. Wszystkie zgłoszenia będą poddawane wewnętrznej recenzji.
Prelegenci będą mogli wygłaszać referaty w języku polskim i angielskim.
W uzasadnionych przypadkach będzie mógł to być inny język kongresowy (fakt ten
należy zgłosić w miejscu na uwagi w formularzu zgłoszeniowym).
Przewidziany czas wystąpienia to 15 minut lub 30 minut w przypadku zaproszonych
gości lub ekspertów.
Docelowo obrady nie będą prowadzone w oddzielnych sesjach, tak aby
uczestnicy mogli wysłuchać wszystkich referatów i wspólnie brać udział
w dyskusjach.
Zgłoszenia będą przyjmowane do 30 marca 2018 roku. Informacje
o przyjętych i zakwalifikowanych zgłoszeniach będą wysyłane indywidualnie do dnia
15 kwietnia 2018 roku.
Opłata konferencyjna wynosi 320 zł i obejmuje materiały konferencyjne,
catering oraz opublikowanie tekstów stworzonych na podstawie referatów
w recenzowanym czasopiśmie naukowym „Amor Fati” lub recenzowanej monografii
naukowej (nadsyłanie tekstów do 31 maja 2018 roku, natomiast ich publikacja we
wrześniu/październiku 2018).
Ewentualny nocleg każdy uczestnik będzie musiał zapewnić sobie we
własnym zakresie (służymy radą i pomocą). Wegetarian prosimy o zaznaczenie
w uwagach tego faktu.
Opłaty (po informacji o przyjęciu i zakwalifikowaniu zgłoszenia) należy
dokonywać na konto (z dopiskiem: OiT_Nazwisko_Imie):
Fundacja „dzień dobry! kolektyw kultury”
ul. Lampego 6/8
41-608 Świętochłowice
Numer konta bankowego (PLN): 80 1750 0012 0000 0000 3723 0464
Numer konta bankowego (EURO): 21 1750 0012 0000 0000 3863 4631
Nazwa banku: Raiffeisen Polbank
Kod SWIFT: RCBWPLPW
Faktury będą wystawiane na życzenie uczestników (należy wypełnić pole
w formularzu zgłoszeniowym).
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Komitet organizacyjny:
▪ lic. Bartłomiej K. Krzych (pomysłodawca, koordynator i główny organizator),
▪ mgr Mateusz Binek,
▪ mgr Anastazja Cheiz,
▪ mgr Natalia Gryń,
▪ mgr Sebastian Kalemba,
▪ mgr Sebastian Łąkas,
▪ mgr Piotr Madura,
▪ mgr Kamil M. Wieczorek,
▪ mgr Natalia Witkowska.
Podmioty współorganizujące konferencję:
- redakcja czasopisma naukowego „Amor Fati”
[http://www.amorfati-journal.com],
- Dyskusyjne Koło Filozoficzne „Eudaimonia”
[https://dkfeudaimonia.wordpress.com].

Szczegółowe informacje znajdują się na oficjalnej stronie konferencji:
http://www.amorfati-journal.com/konferencje/organizacja/osobliwosc-i-transcendens/
Wszelkie pytania prosimy kierować na adres:
osobliwoscitranscendens2018@gmail.com
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