
 

 

Кафедра філософії  
Національного університету “Львівська політехніка” 

Львівське філософське товариство імені Казимира Твардовського 
 
 

ЗАПРОШУЮТЬ 
до участі у Міжнародному круглому столі 

“Казимир Твардовський. Філософія в системі наук: значення і 
призначення” 

присвяченого пам'яті засновника Львівсько-Варшавської школи 

 
11 лютого 2023 року 

 
Проблематика для обговорення 

 
1. Філософія як наука і як світогляд. 
2. Співвідношення філософії й наук: наскільки науки можуть 

бути філософічними. 
3. Проблематизація гуманітарності філософії: негуманітарні 

науки і гуманітарна філософія? 
4. Суб'єкт філософії й предмети/проблеми філософського 

мислення/осмислення. 
5. Витвори філософії й філософська активність: оцінка, зміст 

та визнання. 
 
 Тези, обсягом 2 сторінки формату А4, одинарний міжрядковий інтервал, 14 Times 

New Roman, всі береги 2 см., разом з інформацією про учасника (П.І.Б., місце праці, 

науковий ступінь, посада, вчене звання, ел. пошта, моб. тел.) надсилати на 

ihor.v.karivets@lpnu.ua до 5 лютого 2023 року.   Оргкомітет відхилятиме тези, які не 

відповідатимуть проблематиці  

mailto:ihor.v.karivets@lpnu.ua


The Chair of Philosophy 
Lviv Polytechnic National University 

Kasimir Twardowski Lviv Philosophical Society 
 

INVITE 
 

to participate in the International Round Table 
"Kasimir Twardowski. Philosophy in the System of Sciences and 

Humanities:  
Meaning and Vocation" 

 
dedicated to the memory of the founder of the Lviv-Warsaw School 

 
February 11, 2023 

 
Topics for Discussion 

 
1. Philosophy as a science and as a worldview. 
2. The relationship between philosophy and the sciences: could be sciences 
more philosophical. 
3. Problematization of the humanitarianism of philosophy: non-
humanitarian sciences and humanitarian philosophy? 
4. Subject of philosophy and problems of philosophical thinking. 
5. Results of philosophy and philosophical activity: evaluation, content and 
recognition. 

 
Theses, 2 pages of A4 format, single-spaced, 14 Times New Roman, all edges 2 cm., 

together with information about the participant (full name, place of work, academic 
degree, position, academic title, e-mail , mobile phone number) should be sent to 
ihor.v.karivets@lpnu.ua by February 5, 2023. 

The organizing committee will reject theses that do not meet the requirements of 
the topics of discussion. 


