DZIAŁALNOŚĆ KATEDRY ANTROPOLOGII ŚRODOWISKOWEJ
Katedra Antropologii Środowiskowej podejmuje zagadnienia uwzględniające różne aspekty
obecności człowieka w środowisku naturalnym. Wyznaczone przez nie zakres prac dydaktycznych
i badawczych uwzględnia założenie, że kryzys ekologiczny ma charakter antropologiczny, nie jest
więc on kryzysem przyrody, lecz kryzysem cywilizacji, w obrębie której zagrożone są podstawy
życia przyrody. Z tej racji prowadzone prace katedry koncentrują uwagę poznawczą na trzech
grupach zagadnień:
1. Zagadnienia związane z zagrożeniami człowieka w środowisku naturalnym;
2. Zagadnienia związane z presją człowieka na środowisko naturalne;
3. Zagadnienia związane

z

podejmowanymi

przez

człowieka próbami

opanowania

i przezwyciężenia kryzysu ekologicznego.
Aktualnie w ramach katedry prowadzone są dwa duże projekty badawcze, stanowiące wyraz
antropologicznej analizy kryzysu ekologicznego. Pierwszy z nich, zapoczątkowany 13.12.2013
roku umową o współpracy naukowej pomiędzy Wydziałem Filozofii Chrześcijańskiej UKSW
(WFCh) a Facoltà di Filosofia, Università Pontificia Salesiana, Roma (FdF) nosi tytuł: “Man and
The Environment. Return to The Lost Οĩκος (oikos) and Its Restoration”. Drugi projekt zaś
realizowany od roku 2006 nosi tytuł: “Antropologia kryzysu środowiskowego”.
Projekt pt. “Man and The Environment. Return to The Lost Οĩκος (oikos) and Its Restoration”
obejmuje następujące etapy realizacji:
1. Konferencja naukowa: “International Conference: Man and the Environment. Man’s return
to the lost οĩκος (oikos)”, WFCh - Warszawa, 12.03.2014 r.;
2. Konferencja naukowa: “International Conference: Man and the Environment. Restoration of
the ravaged οĩκος (oikos), WFCh - Warszawa 29.10.2014 r.;
3. Konferencja naukowa: “International Conference: Man and the Environment: Sustainable
development for οĩκος (oikos), Rzym 5-6.03.2015 r.;
4. Wydanie monografii pt. “Man and The Environment. Return to The Lost Οĩκος (oikos) and
Its Restoration”.
Projekt pt. „Antropologia kryzysu środowiskowego” obejmuje następujące projekty cząstkowe:
1. Starożytne i średniowieczne źródła idei zrównoważonego rozwoju;
2. Problem opozycji człowieka wobec przyrody;
3. Od etologii zwierząt do ekologii człowieka;
4. Postulat nauki dla zrównoważonego rozwoju;
5. W sprawie ekologicznego wartościowania techniki;

6. Postulat polityki dla zrównoważonego rozwoju;
7. Ekofilozoficzna wymowa dialektyki Oświecenia;
8. Religioznawcze aspekty odniesień człowieka do środowiska przyrodniczego;
9. Spór o antropocentryzm w polskiej etyce środowiskowej;
10. Mityczno-magiczne źródła antropocentryzmu;
11. Starożytne i średniowieczne źródła antropocentryzmu;
12. Nowożytne źródła antropocentryzmu;
13. W stronę ekonomii zrównoważonego rozwoju;
14. Systemowe ujęcie biosfery w etyce Edwarda Goldsmitha;
15. Poszukiwanie możliwości zbudowania nowego modelu holistycznej etyki środowiskowej.

