„…Harmonijny duch Rafaela przemienił śmiertelną
walkę systemów w przyjacielską dyskusję filozofów.
Ponad ich postaciami, łagodnie ku sobie zwróconymi,
unosił się nastrój pojednania.”
„...Czyste światło prawdy możemy odbierać
w rozszczepionym promieniu.”
(Wilhelm Dilthey, Sen)

W rocznicę urodzin Profesor dr hab. Elżbiety Paczkowskiej-Łagowskiej
serdecznie zapraszamy Uczniów, Przyjaciół, Czytelników Jej książek, jak
i wszystkich, odnajdujących u siebie „pokrewieństwo ducha”, na sesję
naukową poświęconą myśli filozoficznej i osobie Pani Profesor.
Spotkanie odbędzie się w dniach 24-25 kwietnia 2021 roku w formie
zdalnej, na platformie MS Teams.
Podczas
wieloletniej
działalności
Profesor
Elżbieta
Paczkowska-Łagowska ukazywała z pasją wzajemne oddziaływania
pomiędzy filozofią i historią jako niemiecką specjalność, ugruntowaną w
tradycji humanistycznej: wszechstronnego wykształcenia w zakresie
dziejów idei, jak i kształtowania osobowości poprzez rozumiejące
uczestnictwo w świecie ducha, lekturę i rozmowę. Były też one znakiem
rozpoznawczym Jej własnego, wyrazistego stylu myślenia.

Idee zawdzięczają swe życie komunikacji, kiedy znajdują oddźwięk albo
szczerego „przeciwnika”. Korzystając z tej szczególnej okazji,
chcielibyśmy zatem ustanowić przestrzeń dla humanistycznej rozmowy
na temat książek, esejów, wykładów oraz myśli Profesor Elżbiety
Paczkowskiej-Łagowskiej, które uznają Państwo za ważne i oddziałujące.
Zachęcamy do dzielenia się komentarzami, glosami, polemikami,
świadectwami inspiracji, osobistymi wspomnieniami, refleksją o
charakterze krytycznym, syntetycznym bądź analitycznym.
Nie zawężamy zakresu tematów. Pozostaje on związany z podobnie
rozległym
kręgiem
zainteresowań
Pani
Profesor:
studiami
diltheyowskimi, antropologią filozoficzną i filozofią hermeneutyczną,
wczesnymi
badaniami epistemologicznymi nad stanowiskiem
Kazimierza Twardowskiego, filozoficznym znaczeniem historiografii,
pracą translatorską. Życzliwie przyjmiemy wystąpienia odnoszące się do
wykładów i seminariów, jakie prowadziła na Uniwersytecie
Jagiellońskim oraz ogólnie etosu akademickiego.
Wyrażamy nadzieję, że głosy naszej sesji złożą się na tom, ukazujący
wielowątkowy i głęboko humanistyczny charakter filozofowania
Profesor Elżbiety Paczkowskiej-Łagowskiej. W przekonaniu, że sens
wszelkiej pracy tworzy się w reakcji, jaką ta ostatnia wzbudza, nie jest
dany z góry, pragniemy podjąć i przenieść w przyszłość jej twórcze
myślenie w łączności z tradycją.
Uprzejmie prosimy o przesyłanie zgłoszeń tematów wystąpień, jeśli
to możliwe, z krótkim abstraktem (do 100 słów) do 31 marca na adres
spotkaniehumanistyczne@gmail.com
lub
poprzez
formularz:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSekzjJn6rz1_qdyrrPwm4f
oXveSYh4ZlOXAyg31O77UzZhFUA/viewform
Przewidujemy 30 minut na każde wystąpienie, wliczając w ten czas
dyskusję.
Udział w wydarzeniu nie wiąże się z opłatami.
Pełny program oraz instrukcja dostępu na platformę MS Teams zostaną
Państwu przekazane po 10 kwietnia 2021 r.
Organizacja:
dr hab. Izabela Szyroka, prof. UJ; mgr Paulina Gurgul
Zakład Historii Filozofii
Instytut Filozofii
Uniwersytet Jagielloński

