Miejsce: Galeria „Arsenał”, Stary Rynek Poznań,
Czas: 30 maja – 31 maja 2012
Organizatorzy: Instytut Filozofii UAM, we współpracy z Instytutem Filozofii UMK i Galerią „Arsenał”.
abstrakty proszę przesyłać do końca kwietnia 2012 na adres: strukturywiedzy@gmail.com
Organizatorzy nie przewidują opłaty konferencyjnej, noclegi dla osób zamiejscowych będą
rezerwowane po przyjęciu referatu, posiłki (obiad) we własnym zakresie, organizatorzy
zapewniają kawę i przekąski oraz rezerwację lokalu na wspólny obiad.

Celem konferencji jest podniesienie kwestii użyteczności ujęć konstruktywistycznych w
radzeniu sobie z kontrowersjami naukowymi, kulturowymi, politycznymi, społecznymi. Pytanie o
użyteczność ujęć konstruktywistycznych i (post)konstruktywistycznych jest to o tyle ważne, że sam
konstruktywizm traktowany jest przez wielu jako kontrowersyjny.
Pytanie kluczowe brzmi: czy odwołania do konstruktywistycznych narzędzi badawczych
zmniejszają czy zwiększają złożoność rzeczywistości. Czy konstruktywizm pomaga radzić sobie z
natłokiem informacji, mnogością kontrowersji czy wręcz przeciwnie, w naszych „przeładowanych”
informacyjnie czasach, mnoży tylko kontrowersje.
Ponadto, celem konferencji jest także przyjrzenie się relacji pomiędzy przyrodoznawstwem a
naukami społecznymi po „wojnach o naukę” (Science Wars). Organizatorzy konferencji mają nadzieję
sprawdzić na ile możliwe jest dziś wypracowanie stanowisk wykraczających poza impas debat
toczonych w ramach „wojen o naukę”.
W doborze abstraktów wystąpień brane będzie pod uwagę w jakim stopniu artykułowany jest
praktyczny, pragmatyczny aspekt ujęć konstruktywistycznych i (post)konstruktywistycznych.
Organizatorzy preferować będą te referaty, które proponują zmaganie się z jakimś wycinkiem
rzeczywistości przy pomocy konkretnych konstruktywistycznych czy (post)konstruktywistycznych
narzędzi.
Harmonogram: dzień pierwszy, 09.30-18, dzień drugi 09.30-16.30
Panel dyskusyjny / seminarium: „Czyje lęki? Czyja nauka? (dzień drugi, godz. 17),
Panel, mający cechy otwartego seminarium skupiający się na zdefiniowaniu obszarów na
których dochodzi do zderzenia artykulacji naukowej ze społecznymi lękami (GMO, szczepienia i
antyszczepionkowcy, energetyka jądrowa). Celem jest prześledzenie w jaki sposób dystrybuowana
jest wiedza naukowa oraz w jaki sposób dochodzi do dystrybucji strachu. Panel ma na celu
zakreślenie mapy, wskazanie do kogo należy strach i kto nim zarządza, czyja jest nauka i przez kogo
jest ona zawłaszczana, oraz w jaki sposób obszary te są splecione. Główny nacisk będzie położony na
kwestie związane z polami kontrowersji medycznych i społecznych.

