
 

 

INSTYTUT NAUK TEOLOGICZNYCH  INSTYTUT PSYCHOLOGII  

Uniwersytetu Szczecińskiego 

SZCZECIŃSKIE   LABORATORIUM  VICTORA E. FRANKLA 

zapraszają 

I  KONFERENCJA 

Viktor Emil Frankl i jego myśl wobec wyzwań współczesności 

V.E. FRANKL W KONTEKŚCIE HUMANIZMU XX WIEKU 

22 PAŹDZIERNIKA 2021 R. (PIĄTEK) 

Konferencja  zapoczątkowuje cykl sympozjów promujących ideę Viktora E. Frankla. Zapraszamy do udziału zarówno 

naukowców, badaczy jak również praktyków zajmujących się logoterapią i analizą egzystencjalną Viktora Frankla w niesieniu 

pomocy drugiemu człowiekowi. 

W trakcie tegorocznej konferencji zamierzamy przedstawić myśl V. Frankla na tle idei innych, wybitnych humanistów 

ubiegłego wieku, takich jak Kazimierz Dąbrowski, Roman Ingarden, Antoni Kępiński, Janusz Korczak, Maria Orwid, Wanda 

Półtawska, Joseph Ratzinger, Edyta Stein, Stefan Szuman, Karol Wojtyła, czy wielu innych wybitnych uczonych. 

W programie przewidziane są wystąpienia dotyczące szeroko rozumianych badań nad poczuciem sensu życia człowieka w 

relacji do  jego  duchowości, wartości, cierpienia, choroby czy śmierci, ale też zdolności człowieka do przekraczania własnych 

ograniczeń, pokonywania lęków oraz dążenia do prawdy, dobra i piękna czy niesiania pomocy innym. Problemy te są 

szczególnie ważne w czasie obecnej pandemii COVID-19. 

Konferencja ma charakter interdyscyplinarny. Zapraszamy zatem badaczy i praktyków reprezentujących różne dziedziny nauk 

społecznych i humanistycznych do wymiany doświadczeń podczas naukowych dyskusji. Organizatorzy przewidują sesję 

kliniczną, do udziału w której zapraszamy praktyków zajmujących się logoterapią oraz innymi rodzajami terapii. 

Proponujemy, aby dyskusje skoncentrowały się wokół następującej problematyki: 

1. Viktor Frankl – życie i przesłanie; 

2. Wielcy humaniści XX wieku wobec wyzwań współczesności; 

3. Analiza egzystencjalna i logoterapia na świecie i w Polsce; 

4. Poczucie sensu życia w naukach społecznych i humanistycznych; 

5. Poczucie sensu życia jako kategoria filozoficzna i teologiczna; 

6. Zastosowanie logoterapii V.E. Frankla w praktyce; 

7. Sztuka i jej znaczenie w poszukiwaniu sensu życia; 

8. Wartości w życiu człowieka; 

9. Trauma i posttraumatyczny wzrost; 

10. Historyczne ujęcie problematyki sensu i wartości; 

11. Sesja posterowa. 

Konferencja odbędzie się 22 października 2021 r. (piątek) na Uniwersytecie Szczecińskim w systemie zdalnym 

(platforma Teams), a uczestnictwo w niej jest bezpłatne. Szczegółowy program oraz wszystkie niezbędne 

informacje organizacyjne zostaną przekazane w kolejnym komunikacie. Termin zgłoszeń upływa: 31 maja 

2021 roku. Tytuł wystąpienia wraz z abstraktem (w j. polskim; max. 250 słów) należy przesłać do 30 czerwca 

2021 r. na adres: sekretariat.frankl@usz.edu.pl 
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