WOLNOŚĆ W KULTURZE
międzynarodowa konferencja naukowa
13 października 2017
w Krakowie
Collegium Maius, ul. Jagiellońska 15

Instytut Studiów Międzykulturowych Wydziału Studiów
Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego ma
zaszczyt zaprosić na międzynarodową konferencję naukową
poświęconą zagadnieniu szeroko rozumianej wolności w kulturze.
Celem konferencji, wyznaczonej na 13 X 2017 roku w Krakowie
jest refleksja nad granicami wolności we współczesnej kulturze.
Wolność ta przejawia się na wielu płaszczyznach. Przedmiotem naszych
rozważań chcielibyśmy uczynić język, przestrzeń publiczną, politykę
i religię.
Wolność słowa nabiera we współczesnym świecie
szczególnego znaczenia. Ponieważ dzięki nowoczesnym mediom słowo
dociera dzisiaj szybko i wszędzie, istnieje większa potrzeba jego
ważenia, a więc w pewnym sensie ograniczenia. Z drugiej strony, można
spotkać się z postulatami nieskrępowanej niczym wolności słowa.
Wydaje się jednak, że tak jak w przypadku każdej wolności, także
i w przypadku wolności słowa muszą istnieć jakieś granice. Pytanie
o granice wolności słowa w sferze publicznej, chcielibyśmy uczynić
przedmiotem naszej refleksji.
Wolność w przestrzeni publicznej to kwestia relacji
zachodzącej pomiędzy architekturą i urbanistyką z jednej strony
a zachowaniami społecznymi, z drugiej. Kształt przestrzenny miast
wyznacza sposób zachowania ich mieszkańców. Nie bez znaczenia jest
więc to, w jaki sposób ukształtowane jest otocznie, w którym żyjemy.
Przestrzeń publiczna może bowiem zarówno zniewalać jak i sprawiać,
że czujemy się wolni; może dzielić lub łączyć ludzi; dawać poczucie
bezpieczeństwa, bądź wprowadzać niepewność – może kształtować
stosunki społeczne. Decyzje o takim czy innym kształcie przestrzeni
publicznej mają dziś złożony charakter. Podejmowane są bowiem nie
tylko z punktu widzenia estetyki, lecz także, a może już przede
wszystkim, z punktu widzenia ekonomii a czasem i polityki.
Wolność w sferze politycznej wyznaczona jest przez relację
jednostka – państwo. Z jednej strony, możemy mówić o wolności
obywatelskiej – prawu do aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym,
z drugiej zaś, o wolności jednostkowej wyznaczonej przez obszar
nieingerencji państwa w sferę prywatną. Współczesne społeczeństwa
są areną ścierania się tych dwóch wizji wolności, które nie są oczywiście
rozłączne. Wydaje się, że współczesne liberalne demokracje są bardziej
zainteresowane obroną tzw. swobód obywatelskich niż jednostkowych
praw własności. Dlaczego tak się dzieje? – to jedno z pytań, na które
chcielibyśmy odpowiedzieć.
Wolność w sferze praktyki religijnej to zagadnienie
z pogranicza religii oraz porządku społeczno-politycznego. Religia nie

zniknęła, jak wieścili niektórzy naukowcy czy ideolodzy doby postoświeceniowej, ze współczesnego świata. Nadal jest w nim obecna
i odgrywa niekiedy fundamentalną rolę. W jednych jego obszarach
wyznacza rytm życia społeczności i kształtuje relacje społecznopolityczne, w innych stanowi jedynie tło. Siła religii leży w jej potencjale
twórczym lub wręcz przeciwnie – antytwórczym – destrukcyjnym. Może
tym samym religia stanowić element jednoczący wspólnotę, jak
i konfliktującym. Religijne aspekty życia społecznego wyznaczają też
obszar napięcia pomiędzy uniwersalizmem praw człowieka
a relatywizmem praw wspólnoty. Problemem, który pojawia się w tym
kontekście jest kwestią wolności religijnych w ramach danego porządku
społecznego, politycznego i prawnego – wszystkich jednak osadzonych
w szerszym wymiarze: wymiarze kulturowym.
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Powiadomienie o akceptacji tematu zostanie przesłane do autorów
najpóźniej 15 sierpnia 2017
Uiszczenie opłaty konferencyjnej 340 zł do 1 września 2017. Opłata nie
dotyczy gości specjalnych.
Rejestracja na konferencję:
https://www.konferencje-uj.pl/?lang=pl&go2rej=1&kid=222

Link do logowania (po dokonaniu rejestracji)
https://www.konferencje-uj.pl/?lang=pl&go2logPanel=1&kid=222

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w tym wydarzeniu.
W imieniu Komitetu Organizacyjnego
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Dr hab. Andrzej Porębski
Dr Franciszek Czech
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