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CALL FOR PAPERS
Figura intelektualisty stanowi jeden z możliwych kluczy do zrozumienia przemian
współczesności. Definicje tej postaci i przypadającej jej w udziale roli wywodzą się
z formacji nowoczesnej i nie od rzeczy byłoby widzieć w intelektualiście niezbędnego
mediatora w obliczu nowoczesnego przyśpieszenia, które uniemożliwia repetycję schematów
odziedziczonych po wcześniejszych pokoleniach. Nieodzowne jest poszukiwanie nowych
form zaangażowania, potrzebna jest głęboka renegocjacja norm kulturowych. Nic zatem
dziwnego, że postać intelektualisty, początkowo ściśle powiązana z Zachodem,
upowszechniła się również w niezachodnich kulturach.
Intelektualista i jego sprawność w mediacji między starym a nowym nieustannie
wystawiana jest na próbę. Nie raz w ważnych momentach historycznych działania
intelektualistów kończyły się porażkami. Stąd głosy krytyki, oporu czy niezadowolenia,
z którymi również należy się liczyć. Przyjęte przez intelektualistów zadania ulegają ciągłym
zmianom; problematyczny staje się proces sekularyzacji, który pierwotnie wyniósł postać
intelektualisty do roli świeckiego autorytetu, mającego zastąpić dawny porządek duchowy.
Epoka post-sekularna na nowo określa relacje między intelektualistą a religią; globalizacja
i wprowadzany przez nią relatywizm kulturowy wymaga rozpatrzenia na nowo
fundamentów etycznych, do jakich się odwołuje.
Powyższy zarys problematyki skłania nas do (ponownego) postawienia tematów, których
propozycje mogą być formułowane następująco:
Intelektualiści – kim są dzisiaj? Czy nadal są potrzebni?
Intelektualista / intelektualistka jako autorytet
Intelektualista / intelektualistka a młodzież
Intelektualiści a etyka / polityka
Intelektualiści wobec zmian społecznych
Intelektualiści jako „aktorzy pogranicza”
Intelektualista / intelektualistka między „akademią” a „publicznością”
Jakim językiem powinni mówić intelektualiści?
Intelektualiści niesłyszani / zapomniani
Intelektualiści a ryzyko nadużyć
Stawanie się intelektualistą / intelektualistką
Gender a intelektualiści i intelektualistki
Zapraszamy do nadsyłania propozycji referatów do 10 maja 2015 roku. Abstrakt nie
powinien przekraczać limitu 2000 znaków. Na zgłoszenia czekamy pod adresem
intelektualisci.globalni@gmail.com.
Nie przewiduje się opłaty konferencyjnej. Organizatorzy nie zapewniają noclegów ani
wyżywienia podczas konferencji.
Wystąpienia zostaną zebrane w postaci publikacji elektronicznej opatrzonej numerem ISBN
i udostępnione w Internecie na zasadach Creative Commons.
Organizatorzy: Piotr Drygas (piotr.spd@gmail.com) , Natalia Kmieć (n.b.kmiec@gmail.com), Julia Krzesicka
(juliakrzesicka@gmail.com), Zuzanna Łozińska (zuzanna.lozinska@onet.pl), Katarzyna Kornatowska
(katarzyna.kornatowska.94@gmail.com)
Opieka naukowa: dr hab. prof. UW Ewa Łukaszyk (ewa.a.lukaszyk@gmail.com)

