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Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w organizowanej przez Instytut Filozofii i Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego Ogólnopolskiej
Konferencji Naukowej „Filozofie i teologie. Historia powiązań, waśni
i współpracy”, która będzie miała miejsce w Katowicach, w dniach 15–16
maja 2017r.
Pragniemy dokonać historycznego i systematycznego namysłu nad wymienionymi w tytule trzema aspektami relacji między różnorodnymi tradycjami filozoficznymi i teologicznymi. W przypadku teologii różnorodność ta dotyczy
nie tylko systemów i refleksji systematycznych oraz teologii szczegółowych
budowanych w ramach tradycji katolickiej, ale również teologii innych Kościołów i wspólnot eklezjalnych, jak i teologii powstałych na gruncie innych
religii. Wspomniane aspekty zostały zasygnalizowane w tytule: powiązania
polegające na narzędziowym wykorzystaniu jednej dyscypliny przez drugą,
spory widoczne choćby w zagadnieniu prawdy oraz współpraca objawiająca
się m.in. w pewnych wspólnych miejscach związanych z etyką i troską o podmiotowość.
Zagadnienia te są istotne nie tylko z metodologicznego punktu widzenia.
Próba ich zrozumienia może przyczynić się do ponownego przemyślenia natury tych dwóch dyscyplin, których właśnie dyscyplina staje się tym bardziej
problematyczna, im częściej odwołujemy się do szerszej kategorii, jaką jest
humanistyka lub im mocniej podkreślamy, współcześnie już przyjętą, konieczność burzenia murów pomiędzy filozofią, teologią, a także literaturą,
naukami społecznymi itd.
Interesujące nas problemy widoczne są w różnych szerszych zagadnieniach natury historycznej i metodologicznej. Oto te, na które pragniemy położyć szczególną uwagę, proponując podjęcie w ich ramach tytułowych kategorii:
– teologia w mitologii,
– grecka teologia filozoficzna,
– chrześcijaństwo wobec starożytnej filozofii,
– filozofia i teologia średniowieczna,
– teologia a dziedzictwo oświecenia,
– sekularyzacja,
– postsekularyzm,
– filozoficzne i teologiczne reakcje na postmodernizm,
– teologia polityczna jako dyscyplina filozoficzna i/lub teologiczna,
– porządek uzasadnienia i odkrycia w filozofii religii,
– zróżnicowanie relacji filozofia-teologia w zależności od ich konkretnych modeli.
Zgłoszenia wraz z abstraktami (1000–1500 znaków) prosimy przesyłać na
adres teofil.konferencja@wp.pl do 18 kwietnia 2017 r. Pod tym adresem jesteśmy też do Państwa dyspozycji.
Opłata konferencyjna wynosi 90 zł.
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