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Spotkanie jest kontynuacją corocznego cyklu „Sztuka w kulturze współczesnej” organizowanego przezSpotkanie jest kontynuacją corocznego cyklu „Sztuka w kulturze współczesnej” organizowanego przez  
Katedrę Teorii Kultury i Sztuki KUL. Katedrę Teorii Kultury i Sztuki KUL. 

Przedmiotem namysłu Przedmiotem namysłu uczynimy przestrzeń pomiędzy granicznymi  postawami twórców, które określićuczynimy przestrzeń pomiędzy granicznymi  postawami twórców, które określić  
można jako „prawdziwe” oraz jako „odgrywające rolę”. Powiązania  mieszczące się w tej  przestrzeni sąmożna jako „prawdziwe” oraz jako „odgrywające rolę”. Powiązania  mieszczące się w tej  przestrzeni są  

niezwykle złożone i często ukryte, co dziś podkreślają zwłaszcza studia performatywne. Dostrzeżenie ich,niezwykle złożone i często ukryte, co dziś podkreślają zwłaszcza studia performatywne. Dostrzeżenie ich,  
próby określenia, rozróżnienia oraz typologii mogą przyczynić się do oswojenia i zdystansowanegopróby określenia, rozróżnienia oraz typologii mogą przyczynić się do oswojenia i zdystansowanego  

przeżywania różnorodnych przejawów kultury współczesnej. Rozważania tytułowego problemu wymagaćprzeżywania różnorodnych przejawów kultury współczesnej. Rozważania tytułowego problemu wymagać  
będą zarówno podejść przedmiotowego jak i metaprzedmiotowego, „materiału” działającego twórcy, jak ibędą zarówno podejść przedmiotowego jak i metaprzedmiotowego, „materiału” działającego twórcy, jak i  
metod proponowanych przez nauki zajmujące się szerokim wachlarzem problemów postaw osobowych. metod proponowanych przez nauki zajmujące się szerokim wachlarzem problemów postaw osobowych. 

Problematyka konferencji Problematyka konferencji oscyluje wokół następujących zagadnień: oscyluje wokół następujących zagadnień: 

Co znaczy żyć prawdziwie? Od czego zależy tzw. bycie sobą? Jakie w dziejach namysłu nad tym zagadnieniemCo znaczy żyć prawdziwie? Od czego zależy tzw. bycie sobą? Jakie w dziejach namysłu nad tym zagadnieniem  
padały propozycje odpowiedzi? Jak w obecnych nurtach studiów kulturoznawczych rozstrzyga się tę kwestię? Jakpadały propozycje odpowiedzi? Jak w obecnych nurtach studiów kulturoznawczych rozstrzyga się tę kwestię? Jak  
dziedziny sztuki, zwłaszcza sztuki performatywne, i różne dyscypliny naukowe, m.in. psychologia, socjologia czydziedziny sztuki, zwłaszcza sztuki performatywne, i różne dyscypliny naukowe, m.in. psychologia, socjologia czy  

nauki o sztuce, a także gałęzie filozofii i teologia, radzą sobie z problemem twórczej postawy osoby? nauki o sztuce, a także gałęzie filozofii i teologia, radzą sobie z problemem twórczej postawy osoby? 

Ze względu na szerokie pole przedmiotu konferencji zaproszenie kierujemy do przedstawicieli różnych 
dziedzin nauki, do kulturoznawców, filozofów, psychologów, socjologów, pedagogów czy teologów, 

reprezentantów świata sztuki. Dialog interdyscyplinarny będzie niewątpliwie podstawą do pogłębienia i 
poszerzenia wyników badawczych jednostkowych dyscyplin, a przede wszystkim przybliży uczestników 

współczesnej kultury do indywidualnej odpowiedzi na podstawowe pytania o kondycję człowieka.

Prosimy o wypełnienie załączonego zgłoszenia (kilkuzdaniowe streszczenie do wypełnienia w jego ramach) i 
przesłanie drogą e-mailową do 10 listopada 2011. Wszelką korespondencję prosimy kierować na adresy 

(wdaszkiewicz@kul.pl; kawalec@kul.lublin.pl). Informacje o zakwalifikowaniu referatu do wygłoszenia 
zostaną przesłane do 15 listopada. Przewidziany jest druk materiałów pokonferencyjnych. Opłatę 

konferencyjną ( z przeznaczeniem na poczęstunek, obiad) w wysokości 200 zł (w tym 23% vat) prosimy 
wpłacać do 25 listopada na konto:

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 

Al. Racławickie 14 , 20-950 LUBLIN

BANK PeKaO S.A. III o/Lublin

59 12 40 23 82 1111 0000 39 26 21 47

z dopiskiem: „Między autentycznością a udawaniem” oraz Imię i Nazwisko uczestnika

Organizatorzy nie zapewniają noclegu. Proponujemy rezerwację noclegu pod następującym adresem: 

NOCLEGI" DOM NAUCZYCIELA, 20-033 Lublin, ul. Akademicka 4 tel. +48 (81) 533 82 85 do 89 – recepcja tel./fax. +48 (81) 
533 03 66; e-mail: oupislublin@op.pl; http://www.lsi.lublin.pl/hot/h_dnaucz.htm
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