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Sprawozdanie z konferencji „Understanding 
the Man – Understanding the World”

Lublin, 29‒28 września 2011 

W dniach 27‒29 września 2011 w Instytucie Psychologii UMCS oraz w Lubelskim 
Urzędzie Wojewódzkim odbyła się I Międzynarodowa Interdyscyplinarna Kon-
ferencja Naukowa „Understanding the Man – Understanding the World”, zorgani-
zowana przez Instytut Psychologii UMCS, Instytut Psychologii Uniwersytetu im. 
W. Łomonosowa w Moskwie, Instytut Psychologii Uniwersytetu Szczecińskiego, 
Lubelski Urząd Wojewódzki oraz Lubelskie Towarzystwo Naukowe. Inicjatorem 
i pomysłodawczynią konferencji była Grażyna Kwiatkowska, kierownik Zakła-
du Psychologii Społecznej UMCS, przy wsparciu Dziekana Wydziału Pedagogiki 
i Psychologii UMCS Ryszarda Bery.

Trzydniowa konferencja miała na celu zaprezentowanie najnowszych badań 
i osiągnięć, dotyczących funkcjonowania człowieka we współczesnym świecie, 
oraz ukazanie różnych aspektów ludzkiej aktywności. W konferencji wzięli udział 
przedstawiciele różnych dyscyplin naukowych: filozofii, psychologii, politologii, 
socjologii, kulturoznawstwa, literaturoznawstwa, antropologii, pedagogiki. Wszy-
scy prelegenci wskazywali na celowość takich spotkań, umożliwiających integra-
cję środowisk naukowych z różnych ośrodków badawczych, stwarzających okazję 
do wymiany wiedzy i doświadczeń oraz dających możliwość nawiązania ogólno-
polskiej i międzynarodowej współpracy.

Na szczególną uwagę zasługuje fakt uczestnictwa w konferencji kilkudziesięciu 
gości zagranicznych (pracowników naukowych, doktorantów i studentów). Poza 
współorganizatorami z Moskiewskiego Uniwersytetu Państwowego im. W. Łomono-
sowa (m.in. J. Glozman i D. Leontiew), obecni byli uczestnicy z Francji (Uniwersytet 
Savoy), Ukrainy (Tarnopolski Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. W. Hnatiu-
ka), Białorusi (Uniwersytet Medyczny w Grodnie) oraz Rosji (Moskiewski Uniwersy-
tet Ekonomiczny i Rosyjski Państwowy Uniwersytet im. I. Kanta w Kaliningradzie).

Wśród polskich uczonych wymienić należy m.in.: Bożydara Kaczmarka, Marię 
Pąchalską, Marię Jedynak, Iwonę Niewiadomską, Ryszarda Berę, Józefa Stachyrę, 
Dariusza Kubinowskiego, Zbysława Muszyńskiego i Tadeusza Szkołuta.



225Recenzje i sprawozdania

Podczas obrad plenarnych, sesji tematycznych i plakatowych, poruszono wiele 
istotnych problemów dotyczących funkcjonowania człowieka, obejmujących takie 
zagadnienia, jak: „Zrozumieć rozwój”, „Zrozumieć odmienność”, „Zrozumieć zja-
wiska przestrzeni społecznej”, „Zrozumieć media”, „Zrozumieć edukację”, „Zrozu-
mieć politykę”, „Zrozumieć płeć”, „Zrozumieć moralne dylematy współczesności”, 
„Zrozumieć doświadczenia człowieka”, „Zrozumieć sztukę” oraz „Edukacyjne 
problemy w przestrzeni społecznej”.

Dodatkową atrakcją konferencji były imprezy kulturalne, m.in. projekcja filmu 
„Zrozumieć człowieka – zrozumieć świat” Tomasza Wilde, przygotowanego spe-
cjalnie na konferencję. Niezwykłym przeżyciem artystycznym był także koncert 
organowy w wykonaniu Gabrieli Rzechowskiej-Klauza w kościele pw. Niepokala-
nego Serca Maryi i św. Franciszka.

Organizatorzy konferencji są przekonani, że założone cele zostały zrealizowa-
ne, a nawiązane kontakty naukowe i przyjacielskie umożliwią podjęcie współpracy 
zarówno na płaszczyźnie krajowej, jak i międzynarodowej. Należy dodać, że zna-
czącym faktem stało się odnowienie współpracy Instytutu Psychologii UMCS 
z Instytutem Psychologii Uniwersytetu im. Łomonosowa w Moskwie. Organizato-
rzy, prelegenci i wszyscy uczestnicy zgodnie podkreślali celowość i potrzebę kolej-
nych spotkań, dotyczących problematyki zaprezentowanej podczas konferencji 
„zrozumieć człowieka – zrozumieć świat”.
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