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Obchody 50-lecia Zagadnień Naukoznawstwa
podczas X Zjazdu Filozofi cznego, 

Poznań, 15–19 września 2015 roku.
Edytorial

Celebration of the 50th anniversary issue
of Zagadnienia Naukoznawstwa during

the 10th Congress of Philosophy,
Poznań, 15–19 September 2015.

Editorial

Komitet Naukoznawstwa, pod przewodnictwem prof. Urszuli Żegleń, w ramach 
obchodów 50-lecia Zagadnień Naukoznawstwa, zainicjował dwuczęściowe sym-
pozjum specjalne oraz panel dyskusyjny. Pierwsza część sympozjum pt. „Dziedzic-
two klasyków naukoznawstwa w świetle najnowszych trendów metodologicznych” 
odnosiła się przede wszystkim do problematyki związanej z interdyscyplinarnością 
badań naukoznawczych. Scharakteryzowane zostały odmiany integracji nauk oraz 
związane z nimi problemy, analogie ze współczesnymi badanami interdyscypli-
narnymi oraz problematyka i metodologia badań naukoznawczych w kontekście 
najnowszych dyskusji metodologicznych.

W drugiej części sympozjum „Wyzwania współczesnej nauki i techniki dla 
naukoznawcy” wskazany został rozwój problematyki etyki nauki, zainicjowanej 
przez pierwsze prace naukoznawcze z początku XX wieku oraz kierunki rozwoju 
problematyki naukoznawczej w związku z przemianami w metodologii nauk, 
fi lozofi i nauki, społecznymi studiami nad nauką oraz teorią demokracji. Teksty 
wygłoszone podczas Zjazdu uzupełniają w niniejszym zeszycie artykuły K. Abri-
szewskiego i M. Walczak.

Obchody jubileuszu Zagadnień Naukoznawstwa konkludował panel dysku-
syjny „Współczesne wyzwania dla naukoznawcy w świetle polityki naukowej, jak 
i refl eksji fi lozofi cznej”, który moderowała Urszula Żegleń oraz Paweł Kawalec. 



Dyskusja w ramach panelu podjęła żywotne problemy środowiska akademickiego, 
które powstają na kanwie globalnych trendów, jak przemiany modelu szkolnictwa 
wyższego, a także reformy szkolnictwa wyższego i związanych z nią nowej roli 
agend pośredniczących, zwłaszcza Narodowego Centrum Nauki oraz Narodowego 
Programu Rozwoju Humanistyki, a także systemu polityki naukowej, systemu 
fi nansowania i ewaluacji oraz ich wpływu szczególnie na nauki humanistyczne.

W imieniu Komitetu Naukoznawstwa PAN oraz Redakcji Zagadnień Nauko-
znawstwa mam zaszczyt zaprezentować Państwu wypowiedzi, które zainicjowały 
ożywioną dyskusję podczas Zjazdu. Z pewnością także znajdą one swoją konty-
nuację oraz cząstkowe odpowiedzi w tematyce prac publikowanych w kolejnych 
tomach Zagadnień Naukoznawstwa.
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