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Sprzeczności w humanistyce
5-6 kwietnia 2019
Dzień I, 5 kwietnia (piątek)

10.00—10.30 
Otwarcie konferencji

Mowa Dyrektora Kolegium MISH UW, prof. dr hab. Marka Wąsowicza

10.30—11.30
Wykład gościnny
 
Dr hab. prof. UMK Aleksandra Derra 
Rozbieżności, niezgodności i kolizje współczesnej humanistyki. Nowy mate-
rializm, posthumanizm, neurofeminizm i inne niebezpieczne sprawy

11.30—12.25
Pierwszy blok referatów – kognitywistka i nauki o języku

Bartosz Hamarowski (UMK) – Jakiej kognitywistki potrzebuje humanistyka? 
Dylemat paradygmatu

Szymon Pindur (UŚ) – Lingwistyczna kość niezgody. Teoria symbolizmu 
fonetycznego jako  
dysonans we współczesnym językoznawstwie

Krzysztof Kocik (UJ) – Toponomastyka – miejsce spotkania czy miejsce 
sporu?

12.25—12.40
Przerwa kawowa

12.50—14.00
Drugi blok referatów – nauki polityczne

Joanna Nawrotkiewicz (UW) – Sprzeczności  
walki z korupcją w Chińskiej Republice Ludowej

Kamil Słomiński (UW) – System emerytalny jako pole sprzeczności między 
publicznym i prywatnym

Patrycja Staniszewska-Pobikrowska (UKSW) – Recepcja prawa wewnętrz-
nego wspólnot religijnych do prawa państwowego

Joanna Piskorz (UW) – Pozywając państwo. Immunitet jurysdykcyjny państ-
wa a skuteczność dochodzenia roszczeń w kontekście praw człowieka

Piotr Rutkowski (UW) – Interpretacjonizm  
a reżim hipotez w naukach o polityce

14.00—14.45
Przerwa obiadowa

14.45—15.45
Trzeci blok referatów – literatura

Natalia Rosicka (UAM) – Filmowe adaptacje literatury polskiej według An-
drzeja Wajdy. Medium książki kontra medium filmu

mgr Małgorzata Tarnowska (UW) – Nienapisana epopeja? Literatura 
chłopska jako literatura mniejsza

mgr Mikołaj Łątkowski (UW) – Literatura jest kulturowa – i co z tego?

15.45—16.00
Przerwa kawowa
 

16.00—17.00
Czwarty blok referatów – historia

mgr Marta Michalska (UW) – Między okiem a uchem. Dominacja wizualna 
w kulturze XIX wieku a studia nad dźwiękiem

Dominika Kuna (UW) – Powrót monarchii na ścieżce do demokracji

Aleksandra Dziubdziela (UJ) – Sprzeczny obraz obozu koncentracyjnego w 
Ravensbruck we wspomnieniach Wandy Półtawskiej i Zofii Krzyżanowskiej

17.00
Koniec pierwszego dnia obrad konferencji

Dzień II, 6 kwietnia (sobota)

10.00—11.00
Wykład gościnny 

Dr Adam Kola - Sprzeczność czy konieczność? Między zapominaniem nauk 
medycznych  
a pamięcią nauk społecznych i humanistycznych
 
11.00—11.40
Piąty blok referatów – filozofia historii

mgr Jakub Dadlez (UW) – Filozofia a historiografia, czyli o możliwości his-
torii myślenia

Agnieszka Zawisza (UAM) – Gra w kości. Iluzje narracji historycznej

11.40—11.55
Przerwa kawowa

11.55—12.35
Szósty blok referatów – kulturoznawstwo

Dariusz Żółtowski (UW) – Sprzeczność dydaktyki uniwersyteckiej z edukac-
ją polonistyczną

mgr Olga Kosińska (UJ) – Zarządzanie a kultura – nieusuwalne napięcie?

12.35—14.10
Siódmy blok referatów – filozofia

Ida Miczke (UW) – Wyobrażalność niemożliwości: problem zdań koniecznie 
fałszywych  
„a posteriori”

Aleksander Turbiłowicz (KUL) – Czy można świadomie oraz dobrowolnie 
złamać obowiązek  
i być niewinnym?
 

Ewa Zakrzewska (UW) – Obraz stanów rzeczy i gramatyka głęboka. Język  
we wczesnej i późnej filozofii Ludwiga  
Wittgensteina

mgr Jan Filcek (UW) – Sprzeczność i filozofia. Lwa Szestowa dążenie do 
absurdu

14.10
Przerwa obiadowa; zakończenie konferencji.

Organizatorzy: Patroni konferencji:


