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NOWOCZESNE SYSTEMY SLAWISTYCZNEJ 
INFORMACJI BIBLIOGRAFICZNEJ
(Warszawa, 3–4 października 2013 r.)

W dniach 3–4 października 2013 r. odbyła się w Warszawie, przy 
wsparciu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, międzynaro-
dowa konferencja naukowa „Nowoczesne systemy slawistycznej in-
formacji bibliografi cznej”. Organizatorami były następujące placówki 
naukowe: Instytut Slawistyki PAN, Fundacja Slawistyczna, Instytut 
Slawistyki Zachodniej i Południowej UW, Towarzystwo Naukowe 
Warszawskie, Komisja Bibliografi i Lingwistycznej przy Międzynaro-
dowym Komitecie Slawistów.

KIERKEGAARD — KONCEPCJE, POLEMIKI, INSPIRACJE
(Warszawa, 25–26 października 2013 r.)

W dniach 25 i 26 października 2013 r. odbyła się w Instytucie Filozo-
fi i i Socjologii PAN konferencja Kierkegaard — koncepcje, polemiki, 
inspiracje. Została ona zorganizowana w dwusetną rocznicę urodzin 
Sørena Kierkegaarda (1813–1855) przez Zespół Filozofi i Kultury In-
stytutu Filozofi i i Socjologii PAN (dr hab. Maria Gołębiewska) wraz 
z Duńskim Instytutem Kultury (przy ścisłej współpracy z dyrektor 
Duńskiego Instytutu Kultury Bogusławą Sochańską) oraz z Towarzy-
stwem Naukowym Warszawskim (pomoc w organizacji konferencji). 
Trzeba też dodać, że konferencja odbyła się pod patronatem ambasady 
Danii w Polsce, a obradom towarzyszyła wystawa, która zapoznawała 
osoby odwiedzające Pałac Staszica (siedziba IFiS PAN i miejsce kon-
ferencji) z biografi ą, dokonaniami i dorobkiem Sørena Kierkegaarda. 
Wystawa ta została przygotowana przez Duński Instytut Kultury.

Konferencja Kierkegaard — koncepcje, polemiki, inspiracje sta-
nowiła niejako dopełnienie cyklu konferencji dotyczących myśli duń-
skiego fi lozofa, które w tym roku odbywały się w Polsce. Koncepcje 
fi lozofi czne, ale też psychologiczne, teologiczne i kulturoznawcze 
Sørena Kierkegaarda są bowiem wciąż dyskutowane, budzą polemiki, 
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jak i pozostają wciąż i na nowo źródłem inspiracji dla badaczy nauk 
humanistycznych i społecznych. 

Tematyka konferencji dotyczyła: 
1) koncepcji Kierkegaarda z dziedziny fi lozofi i, psychologii, reli-

gioznawstwa, literaturoznawstwa i szeroko pojętych badań nad 
kulturą, 

2) polemik Kierkegaarda z poprzednikami i współczesnymi mu 
fi lozofami, 

3) inspiracji, jakie następcy — nie tylko w dziedzinie fi lozofi i — 
zawdzięczają myśli Kierkegaarda. 

W zamierzeniu miała to być konferencja interdyscyplinarna, ale 
można powiedzieć, że została zdominowana przez problematykę fi lo-
zofi czną. Celem konferencji było przedyskutowanie, obecnie prowa-
dzonych w Polsce, badań nad myślą i dorobkiem Sørena Kierkegaarda, 
ale też zapoznanie z jego myślą studentów i doktorantów warszaw-
skich uczelni.

Na konferencji wygłoszono ponad 30 referatów, a jej uczestnika-
mi byli między innymi polscy znawcy myśli Kierkegaarda — prof. 
nadzw. dr hab. Antoni Szwed (otworzył konferencję wykładem inau-
guracyjnym), prof. dr hab. Edward Kasperski i dr Jacek A. Prokopski. 
W konferencji uczestniczyli przedstawiciele różnych środowisk fi lozo-
fi cznych w Polsce (między innymi Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet 
Mikołaja Kopernika, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Papieski 
Jana Pawła II, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Zielonogórski, 
KUL, Uniwersytet Warszawski, UKSW). Trzeba podkreślić duży 
udział w konferencji młodych badaczy dokonań Kierkegaarda — dok-
torantów, którzy przygotowują prace doktorskie na temat myśli duń-
skiego fi lozofa i zagadnień z nią związanych. 

Referaty były wygłaszane w ramach następujących sesji 
tematycznych: 

 ◦ Filozofi a Kierkegaarda — przybliżenia, 
 ◦ Kierkegaard i zagadnienia etyki, 
 ◦ Kierkegaard i zagadnienia wiary, 
 ◦ Kierkegaard a polityczność, 
 ◦ Kierkegaard a fi lozofi a współczesna, 
 ◦ Kierkegaard a językowe i literackie poszukiwania, 
 ◦ Kierkegaard — między fi lozofi ą i psychologią, 
 ◦ Kierkegaard a społeczne i obyczajowe konteksty. 
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Planowany jest druk publikacji pokonferencyjnej, która — choć 
ukaże się w roku przyszłym — będzie stanowić pewne upamiętnienie 
tegorocznej, 200. rocznicy narodzin duńskiego fi lozofa.

Ze swej strony — jako osoba odpowiedzialna za zorganizowanie 
konferencji — bardzo dziękuję Towarzystwu Naukowemu Warszaw-
skiemu za pomoc oraz wsparcie organizacyjne i administracyjne.

Dr hab. Maria Gołębiewska
Instytut Filozofi i i Socjologii PAN

Zespół Filozofi i Kultury

JUBILEUSZ 60–LECIA ARCHIWUM PAN W WARSZAWIE
(Warszawa, 15 listopada 2013 r.)

Uroczystości związane z jubileuszem miały miejsce w Sali Lustrzanej 
Pałacu Staszica. Przedstawiono historię i osiągnięcia placówki, a do-
pełnieniem była wystawa okolicznościowa.

NAGRODY NOBLA 2013 W DZIEDZINIE FIZJOLOGII/
MEDYCYNY ORAZ W DZIEDZINIE CHEMII

(Warszawa, 17 grudnia 2013 r.)

17 grudnia 2013 r. odbyła się doroczna sesja naukowa, zorganizowana 
przez Towarzystwo Naukowe Warszawskie (Wydział IV Nauk Biolo-
gicznych i Wydział V Nauk Lekarskich), Instytut Genetyki i Hodowli 
Zwierząt PAN, Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, zaty-
tułowana „Nagrody Nobla 2013 w dziedzinie fi zjologii/medycyny oraz 
w dziedzinie chemii”. Wygłoszono następujące referaty:

 — prof. dr hab. Marta Miączyńska (Międzynarodowy Instytut Bio-
logii Molekularnej i Komórkowej), Transport pęcherzykowy, 
czyli logistyka w komórce,


