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Charakterystyka pracowni 

Pracownia badawcza stawia sobie za cel przyglądanie się dialogicznemu zachowaniu człowieka 

w różnych kontekstach sytuacyjnych. Kieruje swoją uwagę w stronę miejsca oraz znaczenia 

aktywności ludzkiej opartej na postawie dialogiczności. Człowiek aktywny to jednostka 

poznająca, funkcjonująca w wymiarze psychologicznym, społecznym i kulturowym. Istota 

zaangażowana w budowanie oraz podtrzymywanie relacji z innymi uczestnikami. Ktoś, kto za 

pośrednictwem różnorodnych działań znajduje się w procesie wytwarzania znaczeń. Jednostka 

aktywna to uczestnik oraz twórca pamięci zbiorowej. To świadomy bądź nieświadomy 

współuczestnik i współtwórca kultury rozumianej jako wspólnota znaczeń. 

Podejmowane w pracowni działania będą miały charakter długoterminowy. Będą zmierzały w 

kierunku pogłębiania oraz poszerzania rozumienia związków łączących człowieka z aktywnością 

opartą na dialogu w różnych obszarach i przestrzeniach funkcjonowania. Jako członkom i 

jednocześnie twórcom pracowni zależy na propagowaniu koncepcji myślenia opartego na 

procesie. Podstawowe doświadczenia ludzkie jak i te, które wykraczają poza zakres potoczności 



cechuje trwanie w czasie oraz zmienność. Temu chcemy poświęcić naszą uwagę oraz w to 

zainwestować energię.  

Baza pojęciowa ukazująca zakresy zainteresowań badawczych 

Dialog 

Dyskurs 

Etnolingwistyka 

Etnografia 

Feminizm 

Fenomenologia 

Filozofia dialogu 

Interakcyjność i relacyjność jako  podstawowe formy funkcjonowania człowieka w 

społeczeństwie 

Komunikacja jako działanie 

Kultura jako wspólnota znaczeń 

Narracja  

Pamięć zbiorowa 

Pojęcia w umyśle 

Semantyka pojęciowa 

Słowo, obraz, znaczenie 

Znaczenie jako działanie 

i inne. 

Planowane działania 



Podjęta problematyka wydaje się odpowiadać na pytania stawiane nie tylko przez współczesną 

myśl humanistyczną. Homogenizacja społeczeństwa będące skutkiem nieuniknionych 

mechanizmów globalizacyjnych skłania nas jako badaczy do adresowania naszych działań także 

w stronę zwykłego człowieka. Zatem, oprócz przedsięwzięć naukowych, których efektem będą 

referaty wygłaszane na konferencjach, artykuły publikowane w monografiach, a także 

monografie zwarte, ale także konferencje i projekty badawcze, nasza aktywność będzie się 

również wiązała z przedsięwzięciami o charakterze popularyzatorskim w przestrzeni Internetu. 

Zamierzamy założyć swego rodzaju blog poświęcony omawianej problematyce. Zależałoby nam 

także na włączeniu studentów i seminarzystów do działań badawczych zbieżnych ze specyfiką 

pracowni. Naszym celem jest więc dołączenie do debaty nad stanem i ewolucją człowieka jako 

jednostki dialogującej, aktywnej i trwającej w procesie zmiany.    

 


