Miesięcznik Dzikie Życie zaprasza na
seminarium „Polowanie w XXI wieku”
Polecamy udział w seminarium „Polowanie w XXI wieku. »Dobrzy myśliwi”« i »złe bobry«, czyli
aporie cywilizacji”, które odbędzie w Katowicach 19 stycznia. W seminarium wezmą udział ludzie
nauki i działacze społeczni.
Polecamy udział w seminarium „Polowanie w XXI wieku. »Dobrzy myśliwi”« i »złe bobry«,
czyli aporie cywilizacji”, które odbędzie w Katowicach 19 stycznia. W seminarium wezmą
udział ludzie nauki i działacze społeczni. Patronat medialny nad seminarium objął
Miesięcznik Dzikie Życie.
Termin: 19 stycznia 2017 r., czwartek, godz. 09.45
Miejsce: Katowice, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego, Sala Rady Wydziału, V piętro, pl.
Sejmu Śląskiego 1
Szczegóły: us.edu.pl/seminarium-pt-polowanie-w-xxi-wieku
Znani polscy uczeni, zaangażowani w problematykę praw zwierząt, spróbują odpowiedzieć na
pytanie, czy polowanie, które w ostatnim czasie budzi w naszym kraju wiele emocji i kontrowersji,
ma w dzisiejszych czasach jakikolwiek sens oraz etyczne i naukowe uzasadnienie.
Wykład inauguracyjny pt. „Myśliwska moralność i etyka” wygłosi prof. dr hab. Andrzej Elżanowski
(wybitny polski zoolog, paleontolog).
Swoje wystąpienia zaprezentują:
prof. dr hab. Piotr Skubała (akarolog, ekolog, obrońca przyrody, Uniwersytet Śląski, Wydział
Biologii i Ochrony Środowiska)
dr hab. prof. UP Dorota Probucka (filozof, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
dr hab. Przemysław Chylarecki (ornitolog, Muzeum i Instytut Zoologii PAN w Warszawie)
dr hab. Justyna Tymieniecka-Suchanek (literaturoznawca, założycielka Laboratorium Animal
Studies – Trzecia Kultura przy Wydziale Filologicznym UŚ, Instytut Filologii
Wschodniosłowiańskiej, Uniwersytet Śląski)
mgr Dariusz Gzyra (działacz społeczny, publicysta, artysta, doktorant w Instytucie Filozofii i
Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie)
Organizatorzy podkreślają, że za ucywilizowaniem łowiectwa w Polsce opowiadają się nie tylko
przyrodnicy i naukowcy. Najnowsze badania CBOS (4-13 XI 2016 r.) pokazują, że polskie
społeczeństwo sprzeciwia się nowelizacji ustawy w kształcie forsowanym przez Ministerstwo
Środowiska, które nie uwzględnia szeregu postulatów społecznych. Proponowana obecnie
nowelizacja cementuje patologie polskiego myślistwa, stwarza nowe zagrożenia oraz niepotrzebne
konflikty społeczne.
Organizatorzy zapraszają do dyskusji pracowników naukowych, doktorantów i studentów, filozofów,
etyków, literaturoznawców, kulturoznawców, biologów, ekologów, psychologów, przedstawicieli
innych dyscyplin, a także reprezentantów mediów.
Seminarium organizowane jest przez Laboratorium Animal Studies – Trzecia Kultura przy Wydziale
Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego oraz Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej UŚ.
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