Przedmiot: The First Knowledge Economy - warsztaty
Prowadzący: Prof. Margaret C. Jacob (University of California, Los Angeles)
Liczba godzin: 6
Termin: 15 maja 2014, godz. 10.00 - 12.15 i 14.00 - 16.15, Collegium Broscianum, s. 25
im. Romana Ingardena.
ECTS: 3
Warunki uczestnictwa: znajomość języka angielskiego. Warsztaty przeznaczone są
dla wszystkich studentów filozofii i innych kierunków zainteresowanych tematyką
warsztatów, w szczególności dla studentów drugiego i trzeciego stopnia.
Warunki zaliczenia: uczestnictwo w warsztatach, napisanie konspektu (800-1000
słów) w języku angielskim z jednego rozdziału książki The First Knowledge Economy.
Konspekt, który zostanie oceniony przez prowadzącą warsztaty prof. M. Jacob,
należy przesłać do 5 maja 2014 do dr Anny Tomaszewskiej na adres
a.tomaszewska@iphils.uj.edu.pl.
Opis przedmiotu: Warsztaty będą poświęcone dyskusji najnowszej książki Margaret
C. Jacob, The First Knowledge Economy. Human Capital and the European Economy 1750 –
1850 (Cambridge University Press 2014). Książka składa się ze wstępu („Knowledge
and industrial development”) oraz siedmiu rozdziałów:
1. „A portrait of early industrial lives: the Watts and Boultons, science and
entrepreneurship”;
2. „The knowledge economy and coal: how technological change happened”;
3. „Technical knowledge and making cotton king”;
4. „Textiles in Leeds: mechanical science on the factory floor”;
5. „The puzzle of French retardation: reform and its antecedents”;
6. „The puzzle of French retardation: restoration and reaction”;
7. „Education and the inculcation of industrial knowledge: the Low Countries, 1750 –
1830”.
Kserokopia książki jest dostępna w Czytelni Instytutu Filozofii UJ.
Uwaga. Kurs będzie się odbywał w całości w języku angielskim.
***

Margaret Jacob jest wybitną badaczką Oświecenia, historykiem nauki i historykiem
idei. Zajmowała się przede wszystkim wpływem dokonań naukowych i
filozoficznych Isaaca Newtona na religię, ideologie polityczne, przemysł i kulturę.
Przebadała myśl bezpośrednich następców wielkiego fizyka, w tym francuskich i
niderlandzkich wolnomyślicieli, a dzięki książce The Radical Enlightenment: Pantheists,
Freemasons and Republicans (1981) wprowadziła na stałe do historii filozofii termin
„radykalne Oświecenie”.

