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Gościem LAS-u będzie:

prof. zw. dr hab. Krzysztof Łastowski
ﬁlozof biologii i kognitywista z UAM, który wygłosi wykład

„WOKÓŁ STRUKTURY TEORII EWOLUCJI.

Zarys analizy historyczno-metodologicznej”
Prof. zw. dr hab. Krzysztof Łastowski – antropolog, ewolucjonista, kognitywista, ﬁlozof; pracuje
w Instytucie Psychologii UAM; zajmuje się zagadnieniami metodologii nauk przyrodniczych i ﬁlozoﬁą
biologii. Autor wielu publikacji naukowych. Miłośnik zwierząt. Zawita do nas z wykładem, w którym
naszkicuje historyczną wizję rozwoju wiedzy biologicznej w epoce nowożytnej. Punktem wyjścia jest
Linneuszowy taksonomiczny obraz porządku świata ożywionego. To statyczne ujęcie przezwyciężyła
teoria prekursora idei ewolucji w biologii nowożytnej – J. Lamarcka, który zainspirował K. Darwina
do wkomponowania w świat gatunków biologicznych mechanizmu napędzającego ewolucję, czyli
doboru naturalnego. Od tego momentu następuje dynamiczny rozwój idei ewolucji (np. neodarwinizm,
syntetyczna teoria ewolucji), wraz z rozwojem technik (instrumentarium eksperymentalne, znalezienie
„modelowych organizmów”) i metod badawczych (rachunek matematyczny), biologowie odkrywają
nowe obiekty badawcze: organizm, gen, molekuły. Koncentracja na nowych obszarach badań sprawia,
że przedstawiciele biologii dostrzegają złożoność przedmiotu badań biologicznych. Ilustracją tego jest
wyróżnienie – poprzez zabieg dezagregacji nowych poziomów badawczych, na których „rozpięte” są
fenomeny życia; zatem od teraz mówimy już nie tylko o poziomach gatunkowym, organizmalnym,
genowym, ale także o poziomie molekularnym. W zakończeniu wykładu naszkicowane zostaną
wybrane relacje metodologiczne, jakie wiążą niektóre zaprezentowane koncepcje badawcze.
Spotkaniu będzie towarzyszyć promocja nowego interdyscyplinarnego e-czasopisma
„Zoophilologica. Polish Journal of Animal Studies” 2015/1.
Z serdecznym pozdrowieniem
Organizatorka:
Dr hab. Justyna Tymieniecka (LAS-TK, Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej, Uniwersytet Śląski)
Laboratorium Animal Studies jest inicjatywą, która ma na celu nie tylko propagowanie studiów
nad zwierzętami w różnych dyscyplinach naukowych, ale także szerzenie idei życzliwości dla
zwierząt oraz prezentowanie osób wcielających te idee w życie.

