Dofinansowanie naukowych wyjazdów zagranicznych
Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego informuje o możliwości
uzyskania przez członków zwyczajnych Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
dofinansowania ich udziału w zjazdach, sympozjach i konferencjach naukowych odbywających się za granicą. Zasady przyznawania dofinansowania określają załączone
„Zasady”. Komitet „Konferencje Naukowe PTP” ZG PTP gromadzi na ten cel środki
na koncie:
Polskie Towarzystwo Psychiatryczne Konferencje Naukowe, ul. Kopernika 21B
31-501 Kraków, w Banku PKO SA, Oddz. w Krakowie, Rynek Gł. 31, nr rachunku:
12401431-7001815-2700-401112-001.
Zarząd zachęca członków towarzystwa do korzystania z tej możliwości, a także
do pozyskiwania sponsorów dla tej działalności.
Wnioski o dofinansowanie należy składać na adres komitetu na ręce prof. dr. hab.
med. Jacka Bomby.
Zasady dofinansowania przez Zarząd Główny wyjazdów na zjazdy, sympozja,
konferencje naukowe za granicą z funduszu „Konferencje Naukowe PTP”
1. Z refundacji kosztów udziału w zjazdach, konferencjach, sympozjach naukowych za granicą korzystać mogą członkowie zwyczajni Polskiego Towarzystwa
Psychiatrycznego.
2. Refundacja nie może przekroczyć równowartości 1000 USD
3. Refundacja może być rozliczona jako:
a. stypendium ZGPTP (tzn. jako opodatkowany przychód)
b. delegacja – przy czym jej koszty nie mogą przekroczyć kwot określonych w pkt. 2.
4. Wniosek o dofinansowanie powinien wyprzedzać termin zjazdu i zawierać:
a. potwierdzenie członkostwa zwyczajnego z datą przyjęcia do PTP, dokonane
przez sekretarza oddziału, oraz opłacenia składek członkowskich dokonane przez
skarbnika oddziału
b. informację o imprezie
c. kopię streszczenia zgłoszonego doniesienia
d. kopię potwierdzenia przyjęcia doniesienia do programu zjazdu
5. Dofinansowanie może być przyznane tylko jednemu autorowi w przypadku
prezentacji prac zbiorowych.
6. Osoby korzystające z dofinansowania składają Zarządowi Głównemu sprawozdanie ze sponsorowanego wyjazdu w takiej formie, by mogło być opublikowane
w czasopiśmie towarzystwa.
7. Niniejsze zasady zostały przyjęte przez Zarząd Główny na posiedzeniu w dniu
7 kwietnia 1995 r.
8. W dniu 6 czerwca 2006 Zarząd Główny zmienił treść pkt 2 Regulaminu. Stypendium nie może przekraczać 1000 USD, niezależnie od miejsca konferencji.
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Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2009, s. 487.
Osobowość i religia to prawie pięciusetstronicowa pozycja, stanowiąca zbiór tekstów
pisanych z perspektywy różnych dyscyplin naukowych, poświęconych tytułowym związkom osobowości i różnych aspektów życia religijnego. Gdyby chcieć najkrócej streścić
zawartość książki, można powiedzieć, że dotyczy ona osobowościowych podstaw religijności. Część tekstów podchodzi do zagadnienia z perspektywy teoretycznej, najczęściej
filozoficzno-psychologicznej, inne oparte są na empirycznych badaniach, prowadzonych
zarówno w ramach metodologii ilościowej, jak i jakościowej. Warto tu od razu zaznaczyć, iż
wszyscy autorzy podjęli się zadania niezwykle trudnego z racji niełatwego i różnorodnego
sposobu definiowania podstawowych pojęć z badanego obszaru. Dotyczy to zarówno kwestii osobowości, która w psychologii ma ogromną ilość definicji, jak też pojęć związanych
z religijnością czy duchowością.
Cała książka została podzielona na 5 części. Pierwsze rozdziały mają charakter bardziej ogólny i poruszają zagadnienie relacji między osobowością a religią z szerszej perspektywy, kolejne dotyczą już bardziej szczegółowych zagadnień. Na początku czytelnik
może zapoznać się z psychoanalityczną perspektywą rozumienia religijności. Autorzy nie
koncentrują się tutaj wyłącznie na poglądach Freuda, ale cytują też poglądy innych psychoanalityków. Kolejny rozdział prezentuje badania dotyczące roli doświadczenia religijnego
w życiu człowieka. W następnych mamy możliwość przyjrzenia się tytułowym związkom
z perspektywy filozoficznej, dzięki zamieszczonym tekstom prezentującym poglądy Junga,
Kierkegaarda, Bubera i Tischnera.
Druga część książki poświęcona jest społecznościom religijnym. Otwiera ją rozdział,
w którym autor rozważa kwestię wartości grupowych versus indywidualnych z perspektywy chrześcijańskiej, prezentując również własne badania w tym obszarze. W kolejnym
możemy się zapoznać ze specyfiką grup, w których poprzez modlitwę podkreślany jest
bezpośredni kontakt z Bogiem z grupami, nastawionymi na pośrednictwo Maryi. W następnych prezentowane są badania dotyczące związków osobowości i religijności a także
postawy ortodoksyjnej, jak też wpływu buddyzmu na kształtowanie się osobowości. Tę
część książki kończy rozdział poświęcony coraz popularniejszym kursom „Alfa”, których celem jest przybliżenie ludziom chrześcijańskich idei oraz ich wpływowi na zmiany
osobowości.
Rozdziały zawarte w trzeciej części książki dotyczą już bezpośrednio osobowościowych
uwarunkowań religijności. Pierwszy tekst zwraca uwagę na uwarunkowania temperamentalne, a drugi dotyczy możliwości zastosowania w badaniach nad religijnością pięcioczynnikowego modelu osobowości. Kolejne poświęcone są związkom cech osobowości
z różnymi formami religijności. Ostatni rozdział w tej części koncentruje się na możliwości
wykorzystania w badaniach nad religijnością testu The Religious Apperception Test, który
jest oparty na dobrze znanym w psychologii projekcyjnym teście TAT.
Przedostatnia część książki dotyczy rozwoju osobowości w kontekście religijności.
Pierwszy rozdział stanowi rodzaj wprowadzenia w to zagadnienie. Drugi to religijność
w odniesieniu do kształtowania się osobowości, ale z perspektywy artystycznej, w tym
przypadku sztuki filmowej. Kolejny to próba analizy osobowości prorockiej. Dwa ostat-
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nie dotyczą badań nad religijnością z perspektywy teorii koherencji. Ostatnia, piąta część
książki, prezentuje badania nad wpływem religijności na jakość życia.
Podsumowanie tak bogatej i różnorodnej treściowo pozycji nie jest zadaniem łatwym.
Niewątpliwie wielką zaletą książki jest pokazanie związków między osobowością a religijnością z bardzo wielu perspektyw. Przy czym nie są to tylko teoretyczne rozważania,
które oczywiście mają swoją niewątpliwą wartość, ale też empiryczne badania. Przed
redaktorami stało, jak się wydaje, trudne zadanie ogarnięcia i ułożenia zróżnicowanych
treściowo tekstów. Zadanie to zostało wykonane bardzo dobrze – czytając książkę można
mieć wrażenie stopniowego zagłębiania się w niezwykle subtelny obszar ludzkiego życia. Wszystkie teksty składające się na książkę są na bardzo wysokim poziomie. Autorzy
wykazali się w nich wielką znajomością omawianych zagadnień, a także umiejętnością
krytycznego spojrzenia na poruszane problemy. Co do całości książki można mieć jedynie dwie uwagi, natury redakcyjnej. Szkoda, że nie znalazły się w niej notki prezentujące
autorów, jak też indeks, który z pewnością ułatwiłby czytelnikowi szukanie konkretnych,
interesujących go zagadnień. Tym bardziej byłoby to przydatne, iż książka ta ma w pewnym sensie charakter podręcznika, godnego polecenia zarówno studentom zajmującym się
zagadnieniami z pogranicza psychologii, teologii czy socjologii, jak też wszystkim tym,
którzy pragną zgłębić swoją wiedzę dotyczącą duchowości.
Grzegorz Iniewicz

