
wtorek – 27 VI 2017 – вторник 

X Konferencja Filozofów Krajów Słowiańskich 
Człowiek wobec dziejów a wizje przyszłości (Iwonicz, 27–30 VI 2017) 

 

1  
sesja plenarna * пленарное заседание 

 

  

11.00 – 13.00 rejestracja i zakwaterowanie uczestników konferencji 
(регистрация и размещение участников в конференц-центре) 

13.00 – 14.45 obiad (обед) 
15.00 – 15.10 powitanie uczestników konferencji  

(приветствие участников конференции) 
15.10 – 15.20 otwarcie konferencji (открытие конференции) 
15.20 – 19.00 sesja plenarna (пленарное заседание) (przedstawienie tez 20 min.) 
przewodniczący (председатель):  

prof. dr hab. Andrzej L. Zachariasz  
(Polska – prezes Stowarzyszenia Filozofów Krajów Słowiańskich) 
prof. PhDr. František Mihina, CSc.  
(Slovensko – Prešovská univerzita, Prešov) 

1. проф. Виктор П. Макаренко  
(Россия – Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону) 
Историческая драма православия на фоне конфликта между истиной 
и политикой 

2. prof. dr hab. Jan Woleński (Polska – Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Rzeszów) 
Narody i filozofia 

3. prof. PhDr. František Mihina, CSc. (Slovensko – Prešovská univerzita, Prešov) 
Philosophiae et futuro – riziká predikability  

4. prof. dr hab. Maria Szyszkowska (Polska – Uniwersytet Warszawski, wiceprezes 
Stowarzyszenia Filozofów Krajów Słowiańskich) 
Nieurzeczywistniane możliwości człowieka ograniczane przez neoliberalizm 
ekonomiczny 

5. prof. PhDr. Jan Zouhar, CSc. (Česká republika – Masarykova univerzita, Brno) 
O filozofii dziejów Tomáša G. Masaryka w świetle krytyki Jana Patočki 

17.00 – 17.20 przerwa na kawę (кофе) 
6. проф. Валентина Дианова  

(Россия – Санкт-Петербургский государственный университет) 
Концепции циклического измерения социокультурного и экономического 
развития российских авторов первой половины XX века как познаватель-
ные стратегии XXI века 

7. доц. Инна Наливайко  
(Беларусь – Белорусский государственный университет, Минск) 
Память как форма существования времени в повседневности 

8. prof. dr hab. Andrzej L. Zachariasz  
(Polska – prezes Stowarzyszenia Filozofów Krajów Słowiańskich) 
Filozofia a problem zmian kulturowych i postępu cywilizacyjnego 

18.20 – 19.00 dyskusja (дискуссия) 
19.30 – kolacja grillowa (ужин/барбекю) 
21.00 – Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Filozofów Krajów Słowiańskich 

(Oбщее Собрание Членов Ассоциации Философов Славянских Стран) 

sala 
kolumnowa 



środa – 28 VI 2017 – среда 

X Конференция Философов Славянских Стран 
Человек в отношении к истории и представления о будущем (Ивонич, 27–30 VI 2017) 

 2 
sesja plenarna * пленарное заседание 

 

  

7.00 – 8.00 śniadanie (завтрак) 

8.15 – 12.25 sesja plenarna (пленарное заседание)  
(przedstawienie tez 20 min.) 

przewodniczący (председатель):  
prof. UWM dr hab. Józef Dębowski 
(Polska – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn) 
prof. UR dr hab. Przemysław Paczkowski 
(Polska – Uniwersytet Rzeszowski) 

 
1. prof. PhDr. Ľubomír Belás, CSc. (Slovensko – Prešovská univerzita, Prešov) 

K problematickosti filozofie dejín 
2. prof. dr hab. Marek Łagosz (Polska – Uniwersytet Wrocławski) 

Historiozoficzna strzałka czasu a negalienacyjne kryterium postępu  
3. проф. Сергей Астапов  

(Россия – Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону)  
Абсолютное бытие как цель и смысл человеческого существования 

4. prof. UR dr hab. Andrzej Niemczuk (Polska – Uniwersytet Rzeszowski) 
Problematyczność przedmiotu filozofii dziejów 

5. Doc. Mgr. Sandra Zákutná, PhD. (Slovensko – Prešovska univerzita, Prešov) 
Miesto filozofie dejín vo filozofii osvietenstva 

 

9.55 – 10.15 przerwa na kawę (кофе) 
 

6. prof. PhDr. Ján Šlosiar, CSc. (Slovensko – Univerzita Mateja Bela, Bánska Bystrica) 
Formulácie a reformulácie zmyslu života  

7. dr hab. Grażyna Szumera (Polska – Uniwersytet Śląski, Katowice) 
Wizje przyszłości w polskiej myśli społecznej pierwszej połowy XX wieku 

8. доц. Анатолий Легчилин, доц. Ольга Новикова 
(Беларусь – Белорусский государственный университет, Минск) 
Философия истории и историческая наука: проблема взаимосвязи 

9. проф. Татьяна Казарова  
(Россия – Орловский государственный университет, Орел) 
Есть ли будущее у человечества? Философский прогноз 
 

11.35 – 12.25 dyskusja (дискуссия) 
 

12.30 – wspólna fotografia uczestników konferencji 
(совместная фотография участников конференции) 
 

13.00 – 14.30 – obiad (обед) 
15.00 – 18.00 obrady w sekcjach (заседание в секциях)  
19.00 – kolacja (ужин) 

sala 
kolumnowa 



środa – 28 VI 2017 – среда 

X Konferencja Filozofów Krajów Słowiańskich 
Człowiek wobec dziejów a wizje przyszłości (Iwonicz, 27–30 VI 2017) 

 

  
sekcja I * секция I 

3 

  

sala 
kolumnowa 

15.00 – 18.00    sekcja I (секция I)    (przedstawienie tez 20 min.)  

dzieje a postęp  
(история и прогресс) 

 
przewodniczący (председатель): 

dr Marek Bosak 
(Polska – Uniwersytet Rzeszowski) 
dr Katarzyna M. Cwynar  
(Polska – Uniwersytet Rzeszowski) 
 

1. dr Marek Bosak (Polska – Uniwersytet Rzeszowski) 
Idea postępu. Zawiedziona nadzieja czy paląca potrzeba? 
 

2. доц. Наталья Жадунова (Россия – Мордовский государственный университет 
им. Н.П. Огарева, Саранск) 
Нравственные ограничения информационной войны: утопия или проекция 
будущего  
 

3. dr Katarzyna Krasucka (Polska – Uniwersytet w Białymstoku) 
Mikołaja Fiodorowa koncepcja ludzkiej historii 
 

4. Mgr. PhD. Ondrej Marchevský (Slovensko – Prešovska univerzita, Prešov) 
Nikolaj K. Michajlovkij o možnostiach a podmienkach učenia sa z dejín  
 

5. dr Teresa Zawojska (Polska – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa) 
Postęp czy regres w dziejach? Wojciech Dzieduszycki i źródła jego historiozo-
ficznego optymizmu 
 

6. Mgr. PhD. Richard Sťahel (Slovensko – Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre) 
Minulost’ a budúcnost’ ľudstva z hľadiska kritického environmentalizmu 

 
17.00 – 18.00 dyskusja (дискуссия) 
 
19.00 – kolacja (ужин) 
 



środa – 28 VI 2017 – среда 

X Конференция Философов Славянских Стран 
Человек в отношении к истории и представления о будущем (Ивонич, 27–30 VI 2017) 

 

 4 
sekcja II * секция II  

 

  

15.00 – 18.00     sekcja II (секция II)    (przedstawienie tez 20 min.) 

dynamika dziejów  
(динамика истории) 

 
przewodniczący (председатель): 

dr Lidia Godek  
(Polska – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań) 
dr Ryszard Wójtowicz 
(Polska – Uniwersytet Rzeszowski) 

 
1. Mgr. PhD. Peter Kyslan (Slovensko – Prešovska univerzita, Prešov) 

Dve cesty pokroku (Rousseau a Kanta) 
 

2. dr Lidia Godek (Polska – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań) 
Historia i polityka reprezentacji 
 

3. доц. Ольга Фархитдинова (Россия – Уральский Федеральный Университет 
им. первого Президента России, Екатеринбург) 
Событийный полиморфизм и поиски утраченных смыслов бытия 

 
4. dr Ryszard Wójtowicz (Polska – Uniwersytet Rzeszowski) 

Człowiek w perspektywie humanizmu ewolucyjnego 
 

5. проф. Светлана М. Повторева  
(Украина – Национальный университет „Львовская политехника”) 
Человек в творчестве Михаила Бахтина 
 

6. dr Maria Niemczuk (Polska – Uniwersytet Śląski, Katowice) 
Filozofia dziejów Pitirima Sorokina 
 

7. Mgr. Katarína Henčová (Slovensko – Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre) 
Bookchinova vízia odvrátenia environmentálnej krízy 

 
17.20 – 18.00 dyskusja (дискуссия) 
 
19.00 – kolacja (ужин) 
 

zbór 



środa – 28 VI 2017 – среда 

X Konferencja Filozofów Krajów Słowiańskich 
Człowiek wobec dziejów a wizje przyszłości (Iwonicz, 27–30 VI 2017) 

  
sekcja III * секция III 

5 

  

sala A 15.00 – 18.30  sekcja III (секция III)      (przedstawienie tez 20 min.) 

metoda, człowiek i społeczeństwo  
(метод, человек и общество) 

 
przewodniczący (председатель):  

prof. UR dr hab. Artur Mordka  
(Polska – Uniwersytet Rzeszowski) 
dr Paweł Balcerak  
(Polska – Uniwersytet Rzeszowski) 

 
1. Doc. Mgr. Marián Palenčár, CSc. (Slovensko – Prešovská univerzita v Prešove) 

Blaise Pascal a otázka zmyslu ľudského života (Medzi nudou a zábavou) 
 

2. dr Włodzimierz Zięba (Polska – Uniwersytet Rzeszowski) 
Tożsamość osobowa w czasie a problem przyszłości 

 
3. Doc. PhDr. Peter Nezník, CSc.  

(Slovensko – Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach) 
Lev Šestov – pútnik a samotár 
 

4. mgr Izabela Pasternak (Polska – Uniwersytet Rzeszowski) 
Imperatyw kategoryczny Immanuela Kanta w praktyce 
 

5. dr Halina Šimo (Polska – Uniwersytet Śląski, Katowice) 
Etyka niezależna T. Kotarbińskiego – źródła, trafność, wątki futurystyczne 
 

6. dr Sławomira Ruchała (Polska – Uniwersytet Śląski, Katowice) 
Filisterstwo – pokusą czy/i zagrożeniem dla współczesnego człowieka? 
 

7. dr Paweł Balcerak (Polska – Uniwersytet Rzeszowski) 
Logika niemonotoniczna jako narzędzie badania błędnych rozumowań 
 

8. Bartłomiej K. Krzych (Polska – Uniwersytet Rzeszowski) 
Wszechświat i człowiek. Współczesne konteksty filozoficzno-naukowe 

 
17.40 – 18.30 dyskusja (дискуссия) 
 
19.00 – kolacja (ужин) 



czwartek – 29 VI 2017 – четверг 

X Конференция Философов Славянских Стран 
Человек в отношении к истории и представления о будущем (Ивонич, 27–30 VI 2017) 

 

 6 
sesja plenarna * пленарное заседание  

 

  

7.00 – 8.00 śniadanie (завтрак) 

8.15 – 11.05 sesja plenarna (пленарное заседание) 

(przedstawienie tez 20 min.) 
przewodniczący (председатель): 

dr hab. Jacek Breczko 
(Polska – Uniwersytet Medyczny, Białystok) 
prof. PWr dr hab. Marek Sikora  
(Polska – Politechnika Wrocławska) 

 
1. prof. PWr dr hab. Marek Sikora (Polska – Politechnika Wrocławska) 

Współczesny obraz zależności między nauką i techniką 
2. проф. Александр Бродский 

(Россия – Санкт-Петербургский государственный университет) 
Человек на фоне истории. Рецепция идей Льва Толстого в творчестве 
Милана Кундеры 

3. prof. dr hab. Marian Broda (Polska – Uniwersytet Łódzki) 
Koniec czy nowy początek historii Rosji? Paradoksy inteligencko-
okcydentalistycznej wizji rosyjskiej przyszłości 

4. доц. Ольга Рыбакова (Россия – Национальный государственный университет 
физической культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург) 
Сублимация как функция культурного релятивизма 

5. ks. dr hab. Dariusz Oko (Polska – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie) 
Teoria gender z punktu widzenia biologii 

6. доц. Татьяна Шоломова (Россия – Российский государственный педагогичес-
кий университет им. А.И.Герцена, Санкт-Петербург) 
Современность как футуристическая утопия 

7. dr hab. Jan Wadowski (Polska – Politechnika Wrocławska) 
Partycypacjonizm i responsoryjność jako wyznaczniki pytania o sens bycia. Moż-
liwość rewolucji duchowej w ponowoczesności 

 
10.35 – 11.05 dyskusja (дискуссия)  

 
11.05 – 11.25 przerwa na kawę (кофе) 
 
11.25 – 13.30 obrady w sekcjach (заседание в секциях)  
 
13.30 – 15.00 obiad (обед) 
 

15.15 – 18.00 sesja plenarna (пленарное заседание) 
 
19.00 – biesiada słowiańska (ужин/славянская беседа) 

sala 
kolumnowa 



czwartek – 29 VI 2017 – четверг 

X Konferencja Filozofów Krajów Słowiańskich 
Człowiek wobec dziejów a wizje przyszłości (Iwonicz, 27–30 VI 2017) 

 

 

7  
sekcja I * секция I 

7 

  

11.25 – 13.30  sekcja I (секция I)  (przedstawienie tez 20 min.) 

dzieje a postęp  
(история и прогресс) 

 
przewodniczący (председатель): 

dr Marek Bosak  
(Polska – Uniwersytet Rzeszowski) 
dr Katarzyna M. Cwynar  
(Polska – Uniwersytet Rzeszowski) 

 
1. dr Katarzyna M. Cwynar (Polska – Uniwersytet Rzeszowski) 

Kooperatyzm jako idea doskonalenia społeczeństwa 
 

2. доц. Екатерина Коваль 
(Россия – Всероссийский государственный университет юстиции, Саранск) 
«Хорошее общество» как проекция будущего 
 

3. dr Magdalena Mruszczyk (Polska – Uniwersytet Śląski, Katowice) 
Człowiek i jego dzieje w ewolucyjno-twórczym ujęciu fenomenologii życia  
Anny Teresy Tymienieckiej 
 

4. mgr Mateusz Binek (Polska – Uniwersytet Rzeszowski) 
Modernizacyjny charakter wizji Trzeciej Epoki w historiozofii Augusta Cieszkow-
skiego 
 

5. mgr Kamil Szymański (Polska – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin) 
Osobliwość jako kategoria historiozoficzna? 

 
13.05 – 13.30 dyskusja (дискуссия) 
 
13.30 – 15.00 obiad (обед) 
 

15.15 – 18.00 sesja plenarna (пленарное заседание) 
 
19.00 – biesiada słowiańska (ужин/славянская беседа) 

sala 
kolumnowa 



czwartek – 29 VI 2017 – четверг 

X Конференция Философов Славянских Стран 
Человек в отношении к истории и представления о будущем (Ивонич, 27–30 VI 2017)  

 

 8 
sekcja II * секция II  

 

  

11.25 – 13.30    sekcja II (секция II)   (przedstawienie tez 20 min.) 

dynamika dziejów  
(динамика истории) 

 
przewodniczący (председатель): 

dr Lidia Godek  
(Polska – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań) 
dr Ryszard Wójtowicz 
(Polska – Uniwersytet Rzeszowski) 

 
1. dr Elżbieta Struzik (Polska – Uniwersytet Śląski, Katowice) 

Wizje przyszłości człowieka z perspektywy posthumanizmu 
 

2. dr Mariusz Oziębłowski (Polska – Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie) 
Doświadczenie katastrofy w historiozofii Stanisława Ignacego Witkiewicza 
 

3. dr Paweł Sznajder (Polska – Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie) 
Spór o rozumienie pojęcia dziejów efektywnych (Wirkungsgeschichte) w filozofii 
hermeneutycznej i postmodernizmie 
 

4. mgr Emil Antipow (Polska – Uniwersytet Jagielloński) 
Dzieje pomiędzy postępem a regresem, czyli kręta droga ku Bogu w refleksji 
ks. Stanisława Chołoniewskiego (1791–1846) 
 

5. mgr Tomasz Tatar (Polska – Akademia Ignatianum, Kraków) 
Bóg i człowiek na drogach historii. Główne idee historiozofii M. Bierdiajewa  

 
13.05 – 13.30 dyskusja (дискуссия) 
 
13.30 – 15.00 obiad (обед) 
 

15.15 – 18.00 sesja plenarna (пленарное заседание) 
 
19.00 – biesiada słowiańska (ужин/славянская беседа) 

zbór 



czwartek – 29 VI 2017 – четверг 

X Konferencja Filozofów Krajów Słowiańskich 
Człowiek wobec dziejów a wizje przyszłości (Iwonicz, 27–30 VI 2017) 

 

 

  
sekcja III * секция III  

9 

  

sala A 11.25 – 13.30   sekcja III (секция III)  (przedstawienie tez 20 min.) 

metoda, człowiek i społeczeństwo  
(метод, человек и общество) 

 
przewodniczący (председатель): 

prof. UR dr hab. Artur Mordka (Polska – Uniwersytet Rzeszowski) 
dr Paweł Balcerak (Polska – Uniwersytet Rzeszowski) 

 
1. Mgr. Slavomíra Rapčanová (Slovensko – Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre) 

Hinduistický nacionalizmus: náboženské menšiny a antikonverzné zákony 
 
2. mgr Jan Molina (Polska – Uniwersytet Warszawski) 

Klerkizm i rewizjonizm – wpływ koncepcji „zdrady klerków” Juliena Bendy na 
ewolucję ideową Leszka Kołakowskiego 
 

3. mgr Aleksandra Kondrat (Polska – Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń) 
Психология смысла Виктора Эмиля Франкла. Анализ Дмитра Леонтьева 
 

4. mgr Piotr Banach (Polska – Uniwersytet Rzeszowski) 
Zasada niesprzeczności i jej etyczno-praktyczne uzasadnienie 
 

5. mgr Anastazja Cheiz (Polska – Uniwersytet Rzeszowski) 
Topologiczny model filozofii Gilles’a Deleuze’a wobec modelu historycznego 

 
13.05 – 13.30 dyskusja (дискуссия) 
 
13.30 – 15.00 obiad (обед) 
 

15.15 – 18.00 sesja plenarna (пленарное заседание) 
 
19.00 – biesiada słowiańska (ужин/славянская беседа) 



czwartek – 29 VI 2017 – четверг 

X Конференция Философов Славянских Стран 
Человек в отношении к истории и представления о будущем (Ивонич, 27–30 VI 2017) 

 

 

 10 
sesja plenarna * пленарное заседание 

 

  

15.15 – 18.00  sesja plenarna (пленарное заседание) 

(przedstawienie tez 20 min.) 
 
 

sesja poświęcona pamięci  
Profesora Stefana Symotiuka (1943–2016) 

сессия посвященная памяти  
Профессора Стефана Сымотюка (1943–2016) 

 
przewodniczący (председатель): 

prof. dr hab. Jadwiga Mizińska 
(Polska – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin) 

 
1. prof. dr hab. Jadwiga Mizińska 

(Polska – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin) 
„Myślenie niespokojne” Stefana Symotiuka 
 

2. dr hab. Jacek Breczko (Polska – Uniwersytet Medyczny, Białystok) 
Pasjonat i wizjoner. Wspomnienie o Stefanie Symotiuku i jego wizji przeszłych 
i przyszłych dziejów ludzkości 
 

3. dr Iwona Zakrzewska (Polska) 
Profesor Stefan Symotiuk – wszystko co ludzkie 
 

4. prof. UWM dr hab. Józef Dębowski  
(Polska – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn) 
Czy człowiek jest istotą nadenergetyczną? Stefana Symotiuka „prawo trzech 
stadiów” 
 

5. prof. UR dr hab. Artur Mordka (Polska – Uniwersytet Rzeszowski) 
Stefana Symotiuka ejdetyka przedmiotów 
 

6. prof. UR dr hab. Przemysław Paczkowski (Polska – Uniwersytet Rzeszowski) 
Znaczenie formy w filozofii 

 
17.15 – 18.00 dyskusja (дискуссия) 
 
19.00 – biesiada słowiańska (ужин/славянская беседа) 

 

sala 
kolumnowa 



piątek – 30 VI 2017 – пятница 

X Konferencja Filozofów Krajów Słowiańskich 
Człowiek wobec dziejów a wizje przyszłości (Iwonicz, 27–30 VI 2017) 

  
sesja plenarna * пленарное заседание 
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7.00 – 8.00 śniadanie (завтрак) 

8.15 – 12.00 sesja plenarna (пленарное заседание) 

(przedstawienie tez 20 min.) 
 
przewodniczący (председатель):  

prof. dr hab. Andrzej L. Zachariasz  
(Polska – prezes Stowarzyszenia Filozofów Krajów Słowiańskich) 
dr Włodzimierz Zięba  
(Polska – Uniwersytet Rzeszowski) 

 
1. доц. Александр А. Побережный  

(Россия – Курская Государственная Сельскохозяйственная Академия) 
Особенности конструктивистского подхода к исторической науке 
 

2. ks. dr hab. Mirosław Pawliszyn (Polska – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn) 
Mała chrystologia Leszka Kołakowskiego. O różnym spojrzeniu na historię 
i teraźniejszość 

 
3. доц. Людмила Литвинюк (Україна – Полтавський обласний інститут після-

дипломної педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського) 
Людина у відношенні до історії та уявлення про майбутнє: контекст 
біографічного навчання 

 
4. dr hab. Piotr Bartula (Polska – Uniwersytet Jagielloński) 

Wywiad z Makbetem 
 

5. канд. наук Александр Мелихов  
(Россия – зам. главного редактора журнала «Нева», Санкт-Петербург) 
История научная и история воодушевляющая 

 
6. dr hab. Jacek Breczko (Polska – Uniwersytet Medyczny, Białystok) 

Przyszłość cywilizacji zachodniej i ludzkości – prognoza krótkoterminowa 
i długoterminowa (liberalizm z moralnym kręgosłupem jako wyzwanie naszych 
czasów oraz kilka refleksji dotyczących czasów zaprzyszłych)  
 

10.15 – 10.45 dyskusja (дискуссия) 
10.45 – 11.05 przerwa na kawę (кофе) 
11.05 – 11.45 sprawozdania przewodniczących sekcji z obrad w sekcjach 

(доклады председательов из заседания секции) 
11.45 – 12.00 zakończenie konferencji (окончание конференции) 
13.00 – 14.30 obiad (обед)  

sala 
kolumnowa 



informacje 

X Конференция Философов Славянских Стран 
Человек в отношении к истории и представления о будущем (Ивонич, 27–30 VI 2017) 
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X Konferencja Filozofów Krajów Słowiańskich  
Człowiek wobec dziejów a wizje przyszłości (Iwonicz, 27–30 VI 2017) 

 
Zwracamy się do wszystkich uczestników konferencji o przygotowanie tekstów 

swoich wypowiedzi w formie artykułów zgodnie z wymogami przewidzianymi do pu-
blikacji naukowych (maks. 1 ark. wyd., tj. 40 000 znaków ze spacjami i przypisami). 

Teksty zakwalifikowane (spełniające wymogi tekstu naukowego i po pozytywnej 
opinii recenzenta) będą opublikowane w książce zbiorowej lub w Piśmie Filozofów 
Krajów Słowiańskich „ΣΟΦΙΑ”. 

Do artykułu należy dołączyć notę o autorze oraz streszczenie w języku angielskim 
oraz w języku narodowym autora. Jedno streszczenie nie może przekraczać 600  
znaków drukarskich, tj. ok. 10 wersów po 60 znaków w wersie. 

Teksty należy nadsyłać na e-mail sofia@sfks.org.pl najpóźniej do 31.10.2017 r.  
 

*** 
Prosíme všetkých účastníkov konferenci aby pripravili texty svojich príspevkov 

zhodne s požiadavkami, ktoré sú kladené na vedecké publikácie (max. 1 autorský há-
rok, t. j. 40 000 znakov vrátane medzier a poznámok). 

Vyhovujúce texty (texty, ktoré budú spĺňať všetky kritéria odborného textu 
a získajú pozitívne hodnotenie recenzenta) budú publikované v zborníku príspevkov 
alebo v Časopise filozofov slovanských krajín „ΣΟΦΙΑ”. 

K príspevku je potrebné dodať informáciu o autorovi a tiež abstrakt v anglickom 
jazyku a v jazyku, v ktorom je napísaný príspevok. Abstrakt nesmie mať viac ako 600 
znakov vrátane medzier, t. j. 10 riadkov po 60 znakov. 

Texty je potrebné poslať na e-mail sofia@sfks.org.pl najneskôr do 31.10.2017. 
 

*** 
Обращаемся ко всем участникам конференции с просьбой подготовить тексты 

своих выступлений в форме статей согласно требованиям к научных публикациям 
(макс. 1 печ. лист, т.е. 40 000 знаков с пробелами и сносками).  

Принятые материалы (то есть соответствующие требованиям научного текста 
и получившие положительную оценку рецензента) будут опубликованы в сбор-
нике или Журнале Философов Славянских Стран „ΣΟΦΙΑ”.  

К статье необходимо приложить авторские данные, а также резюме на 
английском и на национальном языке автора. Каждое резюме не должно 
превышать 600 печатных знаков, т.е. около 10 строк по 60 знаков в строке.  

Тексты следует послать на e-mail sofia@sfks.org.pl не позже 31.10.2017 г.  
 

Miejsce obrad 
Międzynarodowe Centrum Edukacji Ekologicznej 
Uniwersytetu Rzeszowskiego 
ul. Zadwór 1 
38–440 Iwonicz 

Место проведения 
Международный центр экологического образования 

Жешовского университета  

ул. Задвур 1 

38–440 Ивонич (Польша) 
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