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ŚWIATOWY DZIEŃ FILOZOFII 

16 listopada 2018 

Seminarium: „Filozofia – przydatne narzędzie czy relikt przeszłości?” 

Prowadzący: dr hab. Paweł Sikora 

Miejsce i czas: 9:40, Sala Rady Wydziału FiS (sala nr 4) Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4 

Opis 

Czy filozofia może i powinna konkurować z naukami szczegółowymi w wyjaśnianiu otaczającego nas 
świata? Jeżeli tak, to w jaki sposób może to robić w rzeczywistości zdominowanej przez naukę i tech-
nologię, a jeżeli nie, to czy powinna zająć się wyłącznie kwestiami natury egzystencjalnej lub etycznej, 
leżącymi poza obszarem badań nauk ścisłych? A może filozofia jest tylko reliktem przeszłości, który 
należy odstawić do lamusa? Być może jednak istnieje jeszcze inna droga… W trakcie seminaryjnej dys-
kusji, w oparciu o wypowiedź przygotowaną przez prowadzącego, wspólnie zastanowimy się nad ak-
tualnym statusem filozofii oraz postaramy się znaleźć właściwe dla niej miejsce na mapie   współcze-
snej refleksji nad światem. 

Debata interdyscyplinarna: „Jeden człowiek – dwa spojrzenia” 

Debata studencka – Studenckie Koło Naukowe Etyków i Filozofów Kultury UMCS oraz Koło Kognity-
wistyki UMCS 

Miejsce i czas: 11:30, Sala Rady Wydziału FiS (sala nr 4) Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4 

Opis 

Będzie to pierwsza z serii debat nad interdyscyplinarnymi zagadnieniami dotyczącymi natury czło-
wieka, w której dziedziny takie jak filozofia, kognitywistyka czy psychologia nie tylko ze sobą konku-
rują, ale równie często się uzupełniają.  
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Podczas debaty zajmiemy się problemem tak starym, jak sama refleksja natury antropologicznej: 
wolną wolą człowieka. Studenci filozofii oraz kognitywistyki przedstawią dwa różne sposoby rozpatry-
wania tej kwestii. Z jednej strony ustalenia dynamicznie rozwijających się dziś neuronauk stawiają pod 
znakiem zapytania samo istnienie takiego zjawiska naszej decyzyjności. Z drugiej zaś, wobec tych od-
kryć dawne dylematy związane z rolą wolnej woli w życiu człowieka nie tracą jednak swojej aktualno-
ści, czyniąc ją – lub jej wyobrażenie – niezbędną dla naszego funkcjonowania w świecie, a filozoficzny 
namysł nad tą kwestią pozwala dokładniej przyjrzeć się i na nowo sproblematyzować kwestie, które 
współczesne neuronauki  zdają się na pierwszy rzut oka definitywnie rozwiązywać.   
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