
 
Polskie Towarzystwo Fenomenologiczne 

zaprasza do nadsyłania zgłoszeń na 

XX KONFERENCJĘ POLSKIEGO TOWARZYSTWA FENOMENOLOGICZNEGO 

Realne / Nierealne. Ku fenomenologii wirtualności 

Warszawa, Pałac Staszica, 17-18 grudnia 2021 r. 

Tematem XX Konferencji Polskiego Towarzystwa Fenomenologicznego będzie kwestia szeroko pojętej 
wirtualności. Zachęcamy do nadsyłania propozycji referatów prezentujących zarówno systematyczne analizy 
fenomenologiczne, jak i historyczne opracowania bądź komentarze dotyczące zagadnienia wirtualności w 
obrębie tradycji fenomenologicznej. 

Impulsem do szczegółowego przyjrzenia się kategorii wirtualności są aktualne przemiany kulturowe znacznie 
spotęgowane lub wywołane pandemią COVID-19. Nasze indywidualne i społeczne aktywności musiały zostać 
na nowo określone w sferze zdominowanej wirtualnie, nadając nowy sens pracy, kontaktom interpersonalnym 
czy też naszemu stosunkowi do przyrody. Sytuacja ta rodzi szereg pytań, na przykład: jak przeniesienie różnych 
działań do sfery wirtualnej wpływa na nasz sposób doświadczania rzeczywistości, w tym także nas samych oraz 
innych osób? Czy sytuacja pandemiczna wytwarza bądź przyczynia się do wytworzenia nowych form 
doświadczenia, które przedtem były nam nieznane? Czy doświadczenie wirtualności zmusza nas do nowego 
spojrzenia na podmiot i jego kondycję? Czy wirtualność jest tylko możliwością, czy też stanowi odrębną 
rzeczywistość? W świetle wymienionych tutaj kwestii, proponujemy otworzyć namysł nad wirtualnością 
następującymi obszarami tematycznymi wystąpień (nie jest to oczywiście lista zamknięta): 

● Fenomenologiczna metoda badania wirtualności, możliwości i granice wykorzystania klasycznej 
fenomenologii 

● Fenomenologia podmiotowości wirtualnej: ciało, tożsamość, intersubiektywność, płeć 
● Fenomenologia wobec nowych praktyk doświadczenia: wirtualna komunikacja, wyobraźnia, 

rozszerzenie doświadczeń (virtual reality) 
● Estetyka fenomenologiczna wobec doświadczenia sztuki w świecie wirtualnym 
● Fenomenologia wirtualności a dyscypliny i praktyki naukowe: medycyna, neurobiologia, 

kognitywistyka, nauki społeczno-polityczne oraz edukacja i psychoterapia etc. 

Wszystkich zainteresowanych udziałem w konferencji prosimy o rejestrację do 5 grudnia 2021 roku za 
pośrednictwem formularza na stronie www.ptfen.org.pl 

Opłata konferencyjna wynosi 100 złotych (dla osób, które nie są członkami Towarzystwa). Czynni członkowie 
Towarzystwa oraz studenci są zwolnieni z opłaty konferencyjnej. 

Abstrakty (do 500 słów) prosimy przesyłać do dn. 15 października 2021 roku na adres ptfen@ifispan.edu.pl 
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