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SEMINARIUM NAUKOWE 
 

WARTOŚCI I WARTOŚCIOWANIE W EDUKACJI,  
NAUCE I KULTURZE 

 
Lublin, Hotel Victoria, 8–9 marca 2011 r. 

 
Komitet organizacyjny: 

prof. Jerzy Bartmiński (UMCS), prof. Krzysztof Biedrzycki (UJ, IBE), prof. Krystyna Chałas (KUL), prof. Jolanta 
Choińska-Mika (UW), prof. Michał Federowicz (IFiS PAN, IBE), prof. Bogumiła Kaniewska (UAM), prof. Stefan 
Mieszalski (Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Warszawie), ks. prof. Marian Nowak (KUL), prof. Jadwiga Puzynina 
(UW), prof. Dariusz Rott (UŚ, PAU), prof. Stefan Sawicki (KUL), prof. Andrzej Tyszczyk (KUL), ks. prof. Alfred 
Wierzbicki (Instytut Jana Pawła II KUL), prof. Dorota Zdunkiewicz-Jedynak (UW), prof. Sławomir Jacek Żurek 
(KUL) – przewodniczący 
 

Szanowni Państwo,  

w dniach 8–9 marca 2011 roku w Lublinie odbędzie się seminarium naukowe Wartości i 
wartościowanie w edukacji, nauce i kulturze, dotycząca zagadnień niezwykle istotnych dla 
kształtowania oblicza polskiej szkoły, uniwersytetu oraz różnych instytucji kultury. Stąd pomysł 
spotkania się wszystkich, którym kwestie aksjologii w kształceniu są bliskie, niezależnie od przekonań 
politycznych, religijnych czy światopoglądowych. Seminarium  ma na celu poszukiwanie odpowiedzi 
na pytania pojawiające się w tym obszarze w związku z szybko przebiegającymi zmianami 
cywilizacyjnymi i globalizacją, np.: czy możemy się uczyć, pracować naukowo i tworzyć dzieła sztuki w 
poszanowaniu indywidualnych wartości? czy w kwestii wartościowania można dojść do jakiegoś 
konsensusu? Jaka jest rola aksjologii w dzisiejszym świecie? Stawiając sobie i Państwu te oraz wiele 
innych tego typu pytań, zapraszamy na obrady. 

Do uczestnictwa w nich już zgłosili akces pracownicy administracji państwowej, instytucji 
kultury oraz bardzo szeroko rozumianej edukacji.  

Przebieg sesji będzie transmitowany poprzez telewizję internetową iTTv (dzięki niej, 
w organizowanej przez nas w marcu tego roku konferencja „Polskość poza granicami 
Rzeczpospolitej”, za pomocą sieci wzięło udział prawie 60 tys. internautów z całego świata). 
Zarejestrowany materiał video  –  zamieszczony następnie na stronie internetowej Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego – będzie mógł być wykorzystywany jako materiał szkoleniowy. 

Termin nadsyłania kart uczestnictwa do 31 grudnia 2010 roku. 

 

Odpowiedzialni za seminarium: 
prof. dr hab. Sławomir Jacek Żurek – kierownik  
mgr Justyna Malicka – sekretarz merytoryczny 


