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SEMINARIUM KONTEKST ODKRYCIA W DZIEJĄ CH DZIEDZINY NA UKI

Cykl posiedzeń seminaryjnych Kontekst odkrycia w dziejach dziedziny nau
ki prowadzony jest od października 1995 r. przez prof. dr hab. Alinę M otycką 
(z Instytutu Filozofii i Sojcjologii PAN) i prof. dr hab. Stefana Zameckiego (z In
stytutu Historii Nauki PAN). Skupia przedstawicieli różnych dyscyplin nauko
wych i filozoficznych z ośrodków całego kraju. Posiedzenia odbywają się raz 
w miesiącu -  w przedostatni piątek miesiąca w Instytucie Historii Nauki PAN.

Od stycznia 2001 roku do czerwca 2002 roku odbyły się następujące posie
dzenia seminaryjne, na których referaty wygłosili:

Rok 2001
-  19 stycznia mgr Monika Walczak: Nośniki racjonalności naukowej',
-  16 lutego mgr Wacław P. Nieuważny: Analiza sporu wywołanego „forte

lem ” A. Sokala z przednowoczesnego punktu widzenia',
-  23 marca dr Wiktor Werner: Idea genezy w powojennej polskiej historio

grafii religii',
-  20 kwietnia dr Andrzej Kapusta: Psychiatria współczesna wobec nauki',
-  18 maja prof. Barbara Tuchańska prezentowała swoją książkę: Science 

Unfetered;
-  29 czerwca mgr Andrzej Kubić: Problem granic poznania we współczes

nej filozofii analitycznej. Zarys modelu zagadnienia',
-  19 października prof. dr hab. Wojciech Wrzosek: Między definicją a metaforą;
-  23 listopada dr Jan Bigaj: Umiejętność wyjaśniania jako podstawowa spraw

ność filozofa według Arystotelesa',
-  21 grudnia doc. dr hab. Włodzimierz Ługowski: Odkrywanie rewolucji 

prebiotycznej. Filozoficzne kontrowersje wokół generatio spontanea -  od 
Pasteura po dziś dzień.

Rok 2002
-  18 stycznia doc. dr hab. Jan Piskurewicz: Ludwika Krzywickiego koncep

cja historii powszechnej i je j  aktualne odniesienia',
-  15 lutego mgr Dominik Burakowski: Harmoniczne podstawy pitagorej- 

skiej metafizyki',
-  22 marca dr Seweryn Blandzi: Problematyka ostatecznego uzasadnienia 

(Letztbegriindung) w platonizmie;
-  19 kwietnia dr hab. Bożena Urbanek: Terapia moralna w polskiej medycy

nie I  połowy X IX  wieku\
-  24 maja dr Tomasz Kitliński: Opowiadać inaczej -  filozofia humanistyki 
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-  21 czerwca Dyskusja panelowa p.t. „Wiedza a emocje”
• prof. dr hab. Józef Niżnik: O emocjach refleksja filozoficzna,
• prof. dr hab. Andrzej Leder: Jaka filozofia pozwala mówić o emocjach?, 
■ dr Szymon Wróbel: Czy do wyjaśnienia zachowania potrzebna jes t kate
goria emocji?
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