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Celem konferencji NEW jest wymiana myśli na temat różnych aspektów relacji między nauką, etyką i wiarą. Ostatnia
z nich (2013) dotyczyła możliwości i ograniczeń nauki, wcześniejsza (2011) – godności człowieka. Tematyką obecnej
będzie

NAUKA I WIARA – WYZWANIA PRZYSZŁOŚCI
HASŁO PRZEWODNIE: Czyńcie sobie ziemię poddaną (Księga Rodzaju 1,28)
Dynamiczny rozwój nauki silnie wpływa na postrzeganie otaczającego nas świata i jego rozumienie. Postęp i
osiągnięcia w nauce i technice mogą powodować nadmierną wiarę w nieograniczone możliwości człowieka. Idące za
tym zmiany kulturowe prowadzą do kontestacji przyjmowanych do tej pory zasad etycznych.
Tymczasem chrześcijańska wizja rzeczywistości ukazuje zarówno trwałe wartości moralne, jak też wizję
eschatologicznej przyszłości, obejmującą wieczne przeznaczenie człowieka i losy całego świata. Powstające napięcie
między nadzieją budowaną na bazie możliwości nauki – a nadzieją opartą o objawienie wiary rodzi pytania: Czy te
perspektywy mogą – i czy w ogóle powinny – być uzgodnione? Czy są skazane na nieuchronny konflikt? Jaką rolę
może w tym odgrywać system szkolnictwa wyższego?
Tematyka tej konferencji jest więc kontynuacją poprzedniej – ze szczególnym nakierowaniem na problemy etyczne
związane z nauką i stosowaniem nowoczesnych technologii a także obroną życia i godności człowieka.
Przyjmowane będą artykuły dotyczące następujących tematów:
1. Cele nauki i szkolnictwa wyższego
a. nauka z perspektywy filozofii
b. cele nauk szczegółowych
c. cele w naukach technicznych; rozwój technologii w kontekście tożsamości i godności człowieka
d. kształtowanie i rozwój kadry naukowej
e. perspektywy edukacji akademickiej
2. Wyzwania etyczne
a. problemy etyczne związane z rozwojem nauki
b. obrona życia i godności człowieka
c. etyka zawodowa i klauzula sumienia
d. wychowanie i kształtowanie nowego pokolenia
e. obecne i przyszłe trendy społeczne i ich konsekwencje
3. Chrześcijanin wobec przyszłości
a. pytania o Boga (odczytywanie obecności Boga w życiu człowieka – rozumienie tej obecności)
b. nurty we współczesnej teologii chrześcijańskiej
c. odniesienie do źródeł i literatury chrześcijańskiej
d. możliwości i perspektywy wpływu chrześcijan na przyszłość świata
e. koncepcje eschatologii chrześcijańskiej

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Skróty prezentacji prosimy przesyłać na adres new15@new15.chfpn.pl do 15 stycznia 2015 r., zaś – po ich akceptacji
– pełne teksty do 15 marca 2015r. Będą one zamieszczone w publikacji wydanej przed konferencją – zaś wybrane
również w publikacji pokonferencyjnej. Wysokość opłaty konferencyjnej, obejmującej również noclegi i pełne
wyżywienie, zostanie podana w kolejnym komunikacie. Bardziej szczegółowe informacje będą również na bieżąco
zamieszczane na stronie internetowej www.chfpn.pl.
Rozpoczęcie konferencji – 4.VI (czwartek) o godz. 16:00, zakończenie – 7.VI (niedziela) o 14:00.
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