
Sprawozdanie Komitetu Nauk Filozoficznych PAN
z działalności w roku 2000

I. Działalność organizacyjna

Odbyły się dwa zebrania plenarne, w dniach 24 stycznia i 19 czerwca.

Pierwsze póswięcone było głównie ocenie działalności Redakcji "Przeglądu Filozo-
ficznego". Komitet zaakceptował sprawozdanie redaktora naczelnego kol. Jacka Hołówki
oraz poparł jego propozycje co do składu Komitetu Redakcyjnego i Rady Redakcyjnej na
najbliższą kadencję.

Drugie zebranie póswięcone było kryteriom kwalifikowania czasopism na potrzeby
kategoryzacji jednostek naukowych przeprowadzanej przez KBN. Stwierdzono, że re-
komendacje naszego Komitetu w tej sprawie, uchwalone z końcem ubiegłego roku
zostały uwzględnione przez KBN. Jednocześnie, mającświadomósć niedostatków
procedury kwalifikacyjnej, podjęto naradę nad jej ulepszeniem na następne lata.
Więcej danych na ten temat znajduje się w protokóle z posiedzenia pod adresem
www.calculemus.org/knf/00/zebrplen2.html. Zob. też niżej punkt V.3 obecnego spra-
wozdania.

Referat kol. Adama Groblera "Stan i perspektywy uniwersyteckiego nauczania filozo-
fii w Polsce", w dwu czę́sciach, wypełnił czę́sć merytoryczną obu posiedzeń plenarnych.
Prezydium Komitetu zbierało się w celu przygotowania zebrań plenarnych.

Komisja ds. Kategoryzacji Czasopism Filozoficznych, w składzie dwóch członków
Komitetu (Witold Marciszewski, Adam Grobler) i jednego dokooptowanego eksperta (Jan
Hartman), powołana przez KNF na posiedzeniu 18.10.1999, pracowała nie na zebraniach
lecz w kontakcie korespondencyjnym (e-mail).

II. Działalno ść naukowa

A. Komitet był współorganizatorem konferencji:Tarski versus Hilbert: Wynikanie
sematyczne a wyprowadzalnósć formalna — w stulecie Drugiego Problemu Hil-
berta, Zakopane 30.IX - 3.X. 2000. Program Konferencji znajduje się pod adresem:
www.calculemus.org/forum/3/programIV.html

Organizatorzy: KNF PAN, Polskie Towarzystwo Logiki i Filozofii Nauki, Katedra
Logiki, Informatyki i Filozofii Nauki Uniwersytetu w Białymstoku. Personalnie: Witold
Marciszewski. Koszt ogółem 10.600, koszt poniesiony przez Komitet - 2.300

Uczestników – 28, referatów – 8 (odczyty dwugodzinne), komunikatów – 4. Odczyty
wygłosili m.in. Grzegorz Malinowski, Roman Murawski, Jan Woleński, Jan Zygmunt.
Odczyty zostaną opublikowane w wersji angielskiej w "Studies in Logic, Grammar and
Rhetoric" (rocznik wydawany przez Katedrę Logiki, Informatyki i Filozofii Nauki Uni-
wersytetu w Białymstoku).
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B. Zorganizowana przez Komitet wspólnie z IFiS PAN konferencjaWładysław Tatarkie-
wicz – człowiek i dzieło, w dwudziestoleciésmierci odbyła się w Warszawie, Pałac Sta-
szica, 23.XI.2000. Organizatorzy: Stanisław Borzym i Lech Szczucki. Współorganizator
ze strony KNF – Andrzej Grzegorczyk. Wkład finansowy Komitetu — 1500 zł.

Uczestników – 25, odczytów – 8 (A.Biernacki, S.Borzym, Cz.Głombik, S.Morawski,
J.Pelc, S.Swieżawski, R.Wiśniewski, K.Zwolínska). Teksty odczytów zostaną opubliko-
wane w "Przeglądzie Filozoficznym".

III. Współpraca naukowa z zagranicą

Co do udziału członków Komitetu w konferencjach naukowych za granicą, nie prowa-
dzimy w tej sprawie ewidencji. Orientacyjnie: conajmniej 15 referatów wygłoszono w
2000 za granicą; liczba ta oddaje zagraniczną aktywność odczytową czterech logików
członków Komitetu, o której wiadomo autorowi sprawozdania.

Co do działalnósci komitetów narodowych, za rok 2000 nie ma danych do odnoto-
wania, ale tytułem uzupełnienia do sprawozdania za rok 1999, które nie było robione
według obecnie obowiązującego formularza i z tego powodu nie uwzględniało pewnych
punktów, należy dodác, co następuje. Komitet Narodowy do współpracy z Sekcją Lo-
giki, Metodologii i Filozofii Nauki (w Międzynarodowej Unii Historii i Filozofii Nauki)
brał znaczący udział w realizacji XI Międzynarodowego Kongresu Logiki, Metodologii i
Filozofii Nauki w Krakowie, 20-26 sierpién 1999. Reprezentant Komitetu Narodowego
kol. Jan Wolénski (wiceprzewodniczący KNF) był inicjatorem zorganizowania Kongresu
w Polsce, Przewodniczącym jego Komitetu Organizacyjnego i jego gospodarzem.

IV. Działalność wydawnicza

Komitet wspólnie z IFiS PAN wydaje kwartalnik "Przegląd Filozoficzny". Ukazały się
cztery zeszyty w łącznej objętości 60 arkuszy wyd., nakład 300 egzemplarzy (plus gra-
tisy), cena egzemplarza 11 zł. Redaktor naczelny - kol. Jacek Hołówka, wydawca IFiS
PAN.

V. Inna działalność Komitetu

1. Komitet w niewielkim zakresie prowadzi działalność merytoryczną w formie odczytów
i dyskusji na zebraniach, ale uzupełnia ten nurt pracy aktywnością korespondencyjną w
formie tekstów rozsyłanych członkom i na stronach WWW. Przykład: pismo rozesłane
przez Przewodniczącego kol. Grzegorczyka 25 września zawierające tekst jego autorstwa
(z zachętą do dyskusji) pt. "Analiza fenomenologiczna kondycji moralnej społeczeństwa
jako czę́sć analizy fenomenologicznej bytu społecznego".

2. Kontynuowane jest (przez W.Marciszewskiego) redagowanie i programowanie tech-
niczne stron internetowych mających charakter serwisu informacyjnego i forum dys-
kusyjnego. W serwisie tym zamieszcza się m.in. protokóły posiedzeń plenarnych.
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Protokóły z posiedzén wymienionych wyżej w dziale I są dostępne pod adresami:
www.calculemus.org/knf/00/zebplen1.html
www.calculemus.org/knf/00/zebplen2.html

3. Komisja ds. Kategoryzacji Czasopism Filozoficznych gromadzi materiały pomocne do
dalszych prac nad zasadami procedury kwalifikacyjnej. Sformułowanie możliwie obiek-
tywnych kryteriów wymaga czasu na przyjrzenie się możliwym rozwiązaniom. Materiały
na ten temat są dostępne pod adresem www.calculemus.org/knf/00/, pod którym znajdują
się następujące pliki nadesłane przez członków Komisji.

(1) period1-hartman.doc
(2) period2-grobler.doc
(3) formul-rec1.doc
(4) formul-rec2.txt

Pozycje 1 i 2 są to projekty wymagań. które należałoby stawiać czasopismom ubie-
gającym się o kategorię A lub B, opracowane przez autorów, których nazwiska są wska-
zane w nazwie pliku. Pozycje 3 i 4 są to zagraniczne wzorce standardowych formu-
larzy recenzyjnych: 3 z "Erkenntnis" (nadesłał A,Grobler), 4 z "Informatica" (nadesłał
W.Marciszewski).


